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RESUMO 

 

 

Devido ao avanço do marco regulatório ferroviário brasileiro, estudos sobre capacidade 

ferroviária mais aprofundados e isentos se tornaram cada vez mais importantes. 

Desta forma, o trabalho aqui apresentado constitui uma avaliação aprofundada sobre a 

capacidade ferroviária e suas variáveis de impacto.  

A construção do trabalho constituiu na elaboração de uma revisão bibliográfica sobre o 

assunto, e no desenvolvimento de um modelo genérico de simulação multi métodos de uma 

ferrovia na ferramenta Anylogic. 

Com os resultados da simulação e a utilização de métodos da análise multivariada de 

dados, foi possível o desenvolvimento de uma formulação mais coerente e abrangente para 

os diversos cenários ferroviários brasileiro. 

A dissertação foi estruturada em 6 capítulos mais um sétimo de bibliografia, além de 

conter 156 páginas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Due to the advancement of the Brazilian regulatory framework, more extensive and 

exempt studies of rail capacity have become increasingly important. 

In this way, the presented here constitutes na in-depht assessment of rail capacity and 

its impact variables. 

The construction of the work constituted in the elaboration of a bibliographical revision 

on the subject, and in the development of a generic model of multi-method simulation of a 

railroad in the tool Anylogic. 

The simulation model was used to enter the impact variables raise in the literature and 

with the data observed concessionaires. 

With the resolts of the simulation and the use of multivariate data analysis methods, it 

was possible to develop a more coherent and comprehensive formulation for the different 

Brazilian railway scenarios. 

The dissertation was structured in 6 chapters plus more one of bibliography, besides 

containing 156 pages. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Após a revolução tecnológica e industrial que as máquinas a vapor produziram, todos 

os sistemas produtivos começaram a ser transformados apoiados nas ferrovias. Durante a 

época do capitalismo industrial, as ferrovias expandiram e se tornaram o meio de transporte 

que facilitou o acesso aos pontos mais inóspitos devido a sua capacidade de levar elevada 

quantidade de produtos e pessoas de uma só vez. 

Para a lógica capitalista, as ferrovias ainda têm uma representação importante na 

manutenção da produção e crescimento dos países, pois garante a infraestrutura necessária 

para o transporte de produtos primários e de consumo em larga escala. Desta maneira, países 

capitalistas como Inglaterra, França e Estados Unidos, investem em pesquisa e inovação dos 

recursos ferroviários, desenvolvendo novas tecnologias e planejamentos cada vez mais 

eficientes. 

Segundo SILVEIRA (2002), a expansão do setor ferroviário para as américas iniciou-

se pelos Estados Unidos em 1834, os quais passaram a fabricar suas próprias locomotivas. 

Somente após 1854 que o Brasil começou a investir em ferrovias com a chegada da primeira 

locomotiva no Rio de Janeiro, afim de transportar as safras de café do interior para o litoral 

e propiciando a exportação através dos portos (agro-exportação). 

Conforme a Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML) observou, a 

logística é um importante instrumento para reduzir os valores dos produtos, desde que seja 

bem gerida, administrada e planejada. Dados da logística brasileira, demonstra que esse setor 

é responsável por cerca de 15% a 18% do PIB, demonstrando ser um grande instrumento de 

alavancagem para o crescimento. 

Contudo, o sistema ferroviário brasileiro passou por uma grande era de estagnação após 

1970, mas a partir de 1995, o governo brasileiro iniciou um processo de privatização da 

malha ferroviária, gerando forte processo de reestruturação com a compra de locomotivas, 

vagões, via permanente, comunicação e melhorando o planejamento. 

Porém, bem antes deste processo de melhoria vivido pelo Brasil a partir de 1995 e logo 

após a segunda grande guerra mundial, o sistema ferroviário no mundo começou a ter uma 

grande necessidade de aumento de capacidade para conseguir distribuir insumos suficientes 

para a reconstrução das nações. A partir deste momento, a engenharia, principalmente a 
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engenharia ferroviária, iniciou um desdobramento de esforços para aprimorar o sistema 

ferroviário e alavancar a sua capacidade. 

Desta maneira, as decisões sobre a forma de capacitar as ferrovias passaram a exigir 

uma grande e fundamentada teoria técnica sobre o assunto, de onde perguntas como onde 

investir, de que maneira investir e qual é o melhor local para se investir passaram a ser 

corriqueiras, visto que os custos de aumento de recursos em ferrovias são bastantes 

dispendiosos. Conforme LANDEX, A. et al.  (2006), os desafios para responder as perguntas 

que começaram a se formar, sempre buscaram o sentido de identificação e quantificação dos 

elementos que se correlacionam com a capacidade de tráfego ferroviário. 

Utilizando o termo “capacidade de tráfego”, RIVES (1983) defini que este termo é o 

número de operações de tráfego que é possível ser realizada em uma linha férrea, durante 

um período de tempo. Contudo este valor é uma consequência de diversos fatores como: 

infra e superestrutura, manutenção, tecnologia, regularidade, material rodante empregado, 

diversidade dos trens, entre outros fatores.  

Observando a obra de RIVES (1983), verifica-se que os eventos não programados 

acontecem e interferem diretamente na operação ferroviária, o que por consequência, 

interfere diretamente na capacidade das ferrovias. Contudo, conforme BARROS (2013) 

observa, estes eventos, em sua maioria, são tratados de maneira empírica nas atuais 

metodologias de cálculo da “capacidade de tráfego”, não tendo um estudo mais elaborado 

para determinação dos seus impactos diretos sobre o valor final da capacidade. 

Porém, mesmo com a falta de alguns critérios específicos para a definição da 

capacidade, DINGLER (2010) observa que as ferrovias devem identificar a capacidade real 

de tráfego para conseguir se preparar para oportunidades de crescimento de possíveis 

demandas reprimidas. Sendo assim, mesmo o cálculo da capacidade de tráfego em ferrovia 

demonstrando-se complexo, é necessário elaborar todas as análises com o máximo critério, 

tentando levar em consideração o máximo de parâmetros que envolvem operação. 

Portanto, não importando a forma ou a nomenclatura que se deseja quantificar a 

capacidade, todos os valores finais são decorrentes de variáveis aleatórias, ou seja, possuem 

uma probabilidade de acontecer devido a variáveis externas ou internas da operação. 

Contudo, para regulamentar os contratos ferroviários, o governo brasileiro reconhece duas 

nomenclaturas de capacidade, a capacidade instalada e a capacidade disponível. A 

capacidade instalada é a máxima capacidade de transporte dos trechos ferroviários, sendo a 
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capacidade disponível a sobra de capacidade que pode ser ofertada a terceiros (capacidade 

instalada menos demanda vinculada). 

É importante pontuar que o governo concede o direito de investimentos para a expansão 

da capacidade, sendo este direito da própria concessionária ou por terceiros afim de utilizar 

a ferrovia através de direito de passagem. 

Associado a capacidade, existem os aspectos operacionais que são exigíveis para os 

trechos sobre responsabilidade das concessionárias, considerados tais como: trem-tipo, 

sistema de sinalização, velocidade média permitida e outros elementos que são utilizados 

para definição da capacidade operacional da ferrovia em estudo. 

Nas ferrovias, é usual a utilização da capacidade em unidades de tempo, ou seja, quantos 

trens por dia consiguem passar em um determinado trecho, ou quantas toneladas de carga 

consigo transportar por dia em um trecho ou quantas pessoas consigo levar em um dia de 

viagem. Desta maneira, foram desenvolvidos alguns métodos para a determinação e 

identificação da capacidade de tráfego de uma ferrovia. Um método usual é o do gráfico de 

trens, contudo, este método é trabalhoso e demanda grande atenção do analista, visto que se 

desenha diversas linhas em uma série temporal sem poder haver cruzamento das mesmas 

caso o trecho seja singelo. Além deste método trabalhoso, existem alguns outros modelos 

para se obter a capacidade de maneira mais simples, denominados de métodos analíticos. 

O principal método analítico utilizado, inclusive pelo governo, é o formulado por 

Colson, que leva em consideração velocidades diferentes dos trens em uma linha férrea, mas 

não define bem todas as variáveis que influenciam na capacidade. 

É importante verificar que a fórmula de Colson, apesar de ser bastante utilizada para 

todos os tipos de ferrovias no Brasil, tem em seu princípio básico a sua aplicação em trechos 

singelo de tráfego e com sistema de licenciamento mais simples (estação a estação), 

garantindo o espaçamento uniforme entre os trens.  

Como a expressão de Colson considera apenas os parâmetros estáticos do trecho da 

ferrovia que está sendo analisado, as questões relativas as programações, sequenciamento e 

despacho dos trens não são considerados de maneira apropriada, ignorando os efeitos das 

variações nas condições de tráfego e operações que ocorrem na realidade, os efeitos 

dinâmicos dos trens circulando nas vias e falhas de programação induzidas por efeitos 

externos que podem impactar na geração de filas que limitam a capacidade operacional da 

ferrovia. 
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Para exemplificar como uma mudança simples de premissa de circulação pode impactar 

toda a capacidade da via, a 16FIG. 1.1 demonstra o impacto da mudança do sistema de 

sinalização em um trecho de mesmo tamanho. Verifica-se que somente pelo fato de se criar 

seções de bloqueio no trecho singelo da via, foi possível acrescentar um trem a mais na 

circulação, o que não é identificado pela simplificação da formulação de Colson. Desta 

forma, a maximização do aproveitamento do potencial da via dependerá de diversas 

variáveis relacionadas a circulação dos trens, se configurando um processo interativo até a 

obtenção da máxima capacidade.  

 

Sentido da Rota dos Trens neste momento

Sentido da Rota dos Trens neste momento

1 2

1 42 3

Seção de 

segurança

 

FIG. 1.1 - Influência do tamanho do trem e das seções de bloqueio na ocupação da ferrovia 

Fonte: Autor 

 

Verifica-se que a aplicação de uma formulação empírica como a de Colson para 

determinação da capacidade ferroviária é uma simplificação de um problema extremamente 

complexo, desta forma, as empresas ferroviárias passaram a aplicar técnicas mais 

sofisticadas para avaliação de capacidade ferrovia, como, por exemplo, a simulação a 

eventos discretos. 

Assim, simuladores foram desenvolvidos para representar com maiores detalhes as 

operações das ferrovias, buscando sempre responder perguntas como: qual a capacidade 

operacional de uma determina ferrovia considerando todas as suas características de 

operação? Porém, os simuladores geralmente são específicos para cada caso, não 

generalizando situações, mas corrigindo possíveis superestimação da capacidade real das 

vias por conseguir levar em consideração aspectos aleatórios da operação da ferrovia 

específica em análise. 
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Desta forma, o presente trabalho propõe uma formulação analítica que leva em 

consideração os diversos fatores que podem influenciar na capacidade da via. Para a 

obtenção da formulação foi desenvolvido um simulador genérico contínuo das operações 

ferroviárias, permitindo avaliar as possíveis variações das premissas e obtendo resultados 

que serão utilizados para serem reduzidos através de técnicas de análise multivariada de 

dados em uma formulação mais completa. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

De fato, há esforços no sentido de estudar o desempenho específico das ferrovias no que 

tange a capacidade operacional e o nível de eficiência específico, sendo assim, por 

consequência, há uma procura pela melhor estimação deste fator redutor. 

Contudo, revisando as obras dos autores BRINA (1988), KRAFT (1982), KRUEGER 

(2000) apud BARROS (2013), entre outros, observa-se que eles não definem claramente os 

critérios para utilização dos valores do índice de eficiência, apresentando apenas o intervalo 

de variação do fator K ou apenas listando as formulações que existem. 

Portanto, para efetivamente determinar a capacidade das ferrovias de maneira assertiva, 

é necessária uma referência que indique os valores redutores da capacidade ferroviária de 

acordo com as diversas características que cada ferrovia pode ter. 

 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

 

Comprovar que a utilização de intervalos de valores para o índice de eficiência, 

conforme descrito na literatura, pode gerar equívocos no caso de serem mal utilizados. Desta 

maneira, pretende-se comprovar através deste trabalho, que a existência de outros fatores 

além do índice redutor descrito na literatura pesquisada, possibilitando a explicação mais 

assertiva da capacidade ferroviária. 
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1.3 IMPORTÂNCIA, MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é uma autarquia federal 

brasileira responsável pela regulação das atividades de exploração da infraestrutura 

ferroviária e rodoviária federal e de prestação de serviços de transporte terrestre. Trata-se de 

uma entidade integrante da Administração Federal indireta, vinculada ao Ministério dos 

Transportes Portos e Aviação Civil e submetida ao regime autárquico especial, caracterizado 

pela independência administrativa, autonomia financeira e funcional e mandato fixo de seus 

dirigentes. 

Através da Resolução 3696/2011 a ANTT determinou que as concessionárias detentoras 

de concessão para exploração de infraestrutura ferroviária devem apresentar à ANTT, a 

Declaração de Rede conforme modelo estabelecido pela Agência, contendo informações a 

respeito da malha concedida, dentre elas, a capacidade instalada por trecho. 

As informações de que trata a Declaração de Rede referem-se à situação prevista para 

vigorar no ano seguinte ao de sua apresentação, e a ANTT disponibiliza até outubro de cada 

ano, em seu site, as Declarações de Rede das malhas ferroviárias referentes ao ano seguinte 

da atualização das concessionárias. 

Desta maneira, o presente trabalho torna-se importante para propor de maneira isenta, 

um modelo de cálculo de capacidade que se aplica as ferrovias brasileiras e que permita o 

detalhamento dos fatores que impactam na capacidade, bem como quantifica-los para 

diversos cenários. 

Logo, o trabalho permitirá comprovar com fundamentação teórica o racional utilizado 

para determinação da capacidade instalada das ferrovias, garantindo a idoneidade frente as 

informações prestadas e assegurando a isenção dos cálculos. Além disto, o trabalho criará 

um inventário referente à capacidade instalada que possibilitará a rastreabilidade da 

metodologia utilizada para futura consulta e consequentemente a disseminação do 

conhecimento e a perpetuidade dos dados. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 
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1.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 

Apresentar uma metodologia para o cálculo da capacidade para ferrovias duplas e 

singelas e avaliar os principais critérios que influenciam na determinação dos coeficientes 

da capacidade. Esta metodologia leva em consideração aspectos físicos e operacionais 

constantes nas ferrovias e busca como resultado final a determinação de uma formulação 

matemática genérica. Para garantir a aplicação em qualquer aspecto citado, o resultado do 

trabalho demonstra tabelas e gráficos que servirão de referência para aplicação desta 

formulação. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

A. Realizar um levantamento do estado da arte para determinação da capacidade 

ferroviária aplicada no mundo. Desta forma, construir um raciocínio sobre o 

assunto utilizando o que já se tem de melhor pesquisado; 

B. Apresentar uma tabela de classificação das ferrovias para efeito de análise de 

capacidade e nível de serviço, a partir dos fatores que os afetam, tais como: 

 Características da via (física): linha singela ou dupla, bitola métrica ou larga, 

distâncias entre pátios, etc; 

 Características do tráfego (operacional): processo de chegada de trens, trens 

de grade, trem tipo, etc; 

C. Desenvolver um modelo de simulação de um trecho genérico com objetivo de 

determinar a capacidade, obedecendo características físicas e operacionais de 

uma ferrovia para um dia típico; 

D. Obter curvas de capacidade da ferrovia, avaliando por meio de análise de 

sensibilidade a capacidade máxima que o trecho seria capaz de suportar com as 

características impostas e 

E. Gerar gráficos e tabelas que apresentem os fatores redutores de capacidade 

referente à gestão de recursos operacionais a partir da relação entre as 

características físicas e operacionais de cada tipo de ferrovia (como por exemplo 
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o já existente para rodovias e descrito no HCM - Highway Capacity Manual) e 

desenvolver uma formulação que consiga levar em consideração os efeitos das 

diversas variáveis que serão levantadas e aferidas. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

O trabalho foi estruturado contendo 6 capítulos mais a Referência Bibliográfica, sendo:  

1) INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se de maneira breve o cenário ferroviário atual, justificando o 

trabalho e apresentando os objetivos do trabalho. 

2) REVISÃO DA LITERATURA 

São apresentados conceitos sobre o modo ferroviário, referências sobre capacidade 

ferroviária, conceitos sobre simulação, regressões e análises estatísticas presentes no 

trabalho. Além disto, é elaborado um cruzamento das informações obtidas na literatura e 

caracterização dos métodos de cálculo de capacidade levantados e identificados. 

3) METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FERROVIÁRIA 

Seção voltada para explicar toda a metodologia empregada no trabalho, dando ênfase 

no método estatístico adotado e no de simulação. 

4) DESENVOLVIMENTO DO MODELO SIMULAÇÃO 

Todo o modelo desenvolvido é feito conforme metodologia abordada por MEDINA 

(2015), sendo abordada etapa por etapa da construção do modelo conforme: Definição do 

sistema, formulação conceitual do modelo, projeto preliminar do experimento, preparação 

dos dados de entrada, codificação do modelo, verificação e validação do modelo. 

5) RESULTADOS OBTIDOS 

São descritas nesta seção as interpretações das variáveis, o desenvolvimento da 

formulação matemática de capacidade, o desenvolvimento dos gráficos e das tabelas de 

referências. 

6) CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Serão pontuadas as conclusões obtidas e as considerações finais da dissertação, 

observando os pontos conquistados com o trabalho e os pontos relevantes para a continuação 

do mesmo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

Para MARCONI; LAKATOS (2003), a revisão da literatura consiste em uma síntese 

referente ao trabalho e aos dados pertinentes ao tema, dentro de uma sequência lógica dos 

assuntos, tentando abordar o máximo de informações possível para a construção do assunto 

do trabalho. Desta maneira, as referências bibliográficas são o conjunto de elementos 

detalhados que permite a identificação no todo ou em parte, de documentos impressos ou 

registrados em diversos tipos de material para contribuir no trabalho que está sendo montado. 

A revisão apresentada neste trabalho está organizada de maneira sistêmica sobre os 

diversos assuntos que possibilitarão a construção do raciocínio sobre a capacidade 

ferroviária. Inicialmente foi feita uma contextualização sobre o modo ferroviário de 

transporte, na qual foi abordada as características do sistema ferroviário, informações sobre 

a via permanente, o material rodante, o sistema de sinalização e a dinâmica ferroviária. Após 

a construção destes conceitos sobre ferrovia, os quais serão utilizados no modelo de 

simulação, uma revisão sobre o assunto de simulação, principalmente a utilizada em 

ferrovias, foi avaliado. Para finalizar esta seção do trabalho, foi feito um estudo do estado 

da arte sobre capacidade ferroviária.  

 

 

2.1 SISTEMA FERROVIÁRIO 

 

 

2.1.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO 

 

 

Para construir um raciocínio do cálculo da capacidade e da metodologia que se deseja 

aplicar neste trabalho, é importante contextualizar como funciona o sistema ferroviário. 

Desta maneira, esta seção demonstra conceitos utilizados por alguns autores sobre o assunto. 

Para FARIA e COSTA (2005), o transporte ferroviário caracteriza-se como o modo de 

transporte mais importante e apropriado quando se deseja transportar grandes massas de 

produto e bastante caro e ineficiente para pequenos volumes de cargas e distâncias, pois, em 
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geral, o modo ferroviário apresenta baixa velocidade de locomoção e se notabilizou pelo 

transporte de cargas de baixo valor agregado. 

A CNT (2013) em seu anuário, pontua que a principal vantagem que o modo ferroviário 

oferece é a grande capacidade de carregamento, ou seja, cargas com grandes volumes em 

tonelagem são transportadas usualmente por ferrovias, em especial quando é necessário 

percorrer longas distâncias. Para a CNT (Confederação Nacional dos Transportes), pode-se 

avaliar até que distância o transporte ferroviário é mais vantajoso que os demais conforme o 

GRAF. 2.1, sendo este gráfico uma relação entre a distância percorrida e o peso da carga a 

ser transportada. 

 

 

GRAF. 2.1 - Gráfico de relação de vantagens entre modais 

Fonte: CNT (2013) 

 

Ainda para a CNT (2013), o modo ferroviário se destaca pelos menores custos 

ambientais devido à baixa emissão de poluentes para o volume de carga transportada e pelos 

pequenos impactos decorrentes da construção da infraestrutura necessária para o transporte. 

Além disto, o nível de segurança nas ferrovias é superior em comparação ao modo 

rodoviário, pois para o mesmo volume de transporte, a ferrovia apresenta taxas 

significativamente inferiores ao modo rodoviário, o que significa uma redução dos custos 

sociais do transporte. 

Portanto, é importante pontuar que a tecnologia ferroviária permitiu uma diminuição 

nos custos de locomoção ao redor do mundo, diminuindo os deslocamentos de cargas e 

pessoas por conseguir levar de uma só vez grandes volumes de mercadorias ou passageiros, 

e garantindo uma grande segurança e confiabilidade. Desta maneira, todo o desenvolvimento 

econômico é observado devido a redução dos custos de produção e também pelo efeito em 

outras indústrias ligadas ao setor de serviços, exploração mineral, manufatura e o setor 

público (CNT, 2013). 
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Além das características econômicas e sociais, as ferrovias têm algumas particularidades 

que as identificam. Desta forma, alguns autores como RIVES et al. (1983), caracterizam as 

ferrovias em três parâmetros principais: 

1. É um modo cujo os veículos se deslocam apoiados sobre uma guia, ou seja, transporte 

guiado; 

2. O sistema apresenta uma concepção do movimento unidirecional, ou seja, não existe 

mão e contramão em uma mesma via; 

3. Devido as características, a ferrovia deve trabalhar sempre pautada na aderência entre o 

material rodante e a via. 

Além disto, RIVES et al. (1983) explicam que as ferrovias podem ser definidas em 4 

grandes grupos de estudo: Via permanente, obras de arte de engenharia civil, instalações e 

material rodante. Ou seja, só se pode obter transporte de mercadoria ou pessoas em uma 

ferrovia, se tiver uma via permanente, uma equipe de planejamento e operação, com 

instalações apropriadas para carga, descarga e administração e, claro, o recurso de transporte 

denominado material rodante. 

A via permanente é o local onde o material rodante vai se repousar para efetuar o 

movimento, ou seja, a via caracteriza-se, conforme BRINA (1983), por ter uma 

infraestrutura e uma superestrutura que apresenta, principalmente, o sub lastro, o lastro, os 

dormentes e os trilhos. 

Apesar de todos os componentes da via permanente serem importantes para a via, pois 

as suas concepções durante a construção da via, falhas e manutenções representam grandes 

impactos sobre a capacidade, os trilhos merecem um detalhe maior, pois a partir deles foi 

determinado uma medida denominada bitola (medida entre as duas faces internas dos trilhos 

medida a 12 mm abaixo do plano de rodagem) e que usualmente, no Brasil, e de 1 m 

(métrica), 1,6 m (larga) ou mista (tanto de 1m ou 1,6 na mesma via). 

Diversos países utilizam bitolas distintas da brasileira, contudo, desde o início da 

construção das estradas de ferro brasileiras chegou-se a um consenso de que as medidas de 

1 metro e 1,6 metro seriam as mais aplicáveis ao perfil de terreno e custos de construção no 

país. Este valor estabelece um impactado direto na capacidade, pois, segundo BRINA 

(1983), as diferenças de bitolas representam uma característica fundamental para o traçado 

e maneira de exploração da via, tendo a bitola métrica vantagens em: Curvas de menor raio, 

menor largura de plataforma, terraplenos e obras, economia de lastro, dormente, trilhos e 

material rodante, menor resistência à tração e economia nas obras de arte. Contudo, as bitolas 
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métricas apresentam algumas desvantagens como: Menor capacidade de tráfego, menor 

velocidade e necessidade de baldeação nos entroncamentos com outras bitolas. 

É importante salientar que todas essas vantagens e desvantagens são relativas, pois se 

otimizar os vagões em uma via de bitola larga, os custos de material rodante por volume 

transportado poderão ser diluídos e os valores abaixados. Da mesma maneira, pode-se 

melhorar a circulação das vias métricas e conseguir um aproveitamento maior da capacidade 

de tráfego. 

Basicamente a via permanente é dimensionada, entre outros fatores, em função da 

velocidade dos trens que deverão circular por ela, ou seja, quanto maior a velocidade de 

circulação dos trens, maior será o investimento em elementos geométricos e estruturais 

adequados aos esforços que serão gerados. Desta forma, vias permanentes que recebem mais 

tecnologia, investimento e qualidade de manutenção, disponibilizarão maiores capacidades 

de tráfego. 

RIVES et al. (1983) também chama a atenção para as características geométricas e 

planialtimétricas em sua obra, ou seja, as curvas e as rampas no terreno. Este ponto é 

levantado pelo autor devido as imposições que os meses estabelecem na circulação, sendo 

quanto mais fechadas as curvas ou maiores as rampas a vencer, mais lento deverá ser a 

composição para percorrer o trecho específico, o que resulta em um impacto direto na 

capacidade de tráfego, aumento de consumo de combustível e maior necessidade de material 

rodante, quando comparado a um trecho de mesmo tamanho, mas sem rampas acentuadas e 

curvas com raios fechados (será melhor detalhado está questão no subitem de dinâmica 

ferroviária). 

Outro elemento importante e de grande criticidade são os aparelhos de mudança de via 

(AMV) utilizados para a mudança de trajeto (entrada de ramais, pátios, terminais, etc) ou a 

mudança de vias propriamente ditas e bastante comuns em vias duplicadas paralelas, pois 

ele obriga o trem a exercer uma mudança rápida de trajeto. Contudo, a Association of 

American Railroads (2012) cita que este aparelho quando tomado corretamente para a 

situação que será submetido, não representa grandes problemas. Mas é importante notar que 

a escolha do AMV está ligada a velocidade que se deseja mudar de via, sendo que quanto 

mais rápida a mudança de curso, menor é a velocidade admissível e maior a relação entre o 

comprimento do aparelho pela abertura. Além disto, AMV manual, geralmente, implica na 

necessidade de paradas das composições para efetuar a mudança da rota através de um 

auxiliar, o que gera uma maior indisponibilidade da rota para outros trens. 
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RIVES et al. (1983) cita em sua obra a importância de considerar um nível de criticidade 

nas passagens em níveis, pois são nestes locais que as composições ferroviárias têm 

interações diretas com os carros e pessoas do entorno das ferrovias. As passagens em níveis 

são uns dos principais pontos de acidentes, principalmente em áreas urbanas com grande 

densidade. Afim de evitar problemas de acidentes nas passagens, as mesmas são dotadas de 

instrumentos de sinalização que podem ter até sistemas eletrônicos para liberação do 

cruzamento ou não pelos agentes externos a ferrovia. Contudo, nem sempre as passagens 

têm suas sinalizações respeitadas, o que geralmente gera uma restrição de velocidade na 

região da passagem e consequentemente queda da capacidade do trecho em questão. 

Além da via de circulação, as ferrovias apresentam locais para manobras e cruzamentos 

dos trens, visto que o modo se caracteriza, em geral, por ser unidirecional. Estes locais 

denominados de estações, pátios e terminais, para NETO (2012), são instalações tão 

importantes quanto a própria via, pois a eficiência de operação da via é função da adequação 

e funcionalidade destas estruturas de apoio. 

RIVES (1983) explica que a distância entre os pátios, bem como a quantidade de pátios 

de cruzamentos, interfere diretamente na capacidade de tráfego dos trens, visto que quanto 

maior a quantidade de pátios de cruzamento, maior será a oportunidade dos trens se cruzarem 

e menor será a distância entre os trens, pois, em geral e em situações normais, mais 

rapidamente o trecho será liberado pelo trem que saiu ocupando o trecho de circulação. Além 

disto, o autor explica que a quantidade de linhas de desvios nas estações ou nos pátios de 

cruzamento, possibilita o recebimento de mais trens simultaneamente nos pátios ou nas 

estações. Desta maneira, é possível se criar filas de trens em espera de classes diferentes, de 

prioridades ou de preferências de circulação distintas, facilitando a circulação e diminuindo 

a interferência da heterogeneidade dos trens na ferrovia e consequentemente aumentando a 

capacidade de tráfego da ferrovia. 

Para manter toda a operação, é necessário efetuar manutenções, o que para RATTON 

NETO (1985), é a variável que está diretamente responsável pela eficiência do transporte 

ferroviário. Desta maneira, para o autor, a política de manutenção determina o tipo e o 

volume de serviços a serem realizados, indicando sua localização, a sua duração e o nível de 

precisão que será atingido, visto que uma manutenção bem realizada implica em uma 

disponibilidade e confiabilidade maior do recurso via permanente. Além disto, o autor 

explica que a velocidade que os trens circulam implicará em uma qualidade distinta de 
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manutenção, ou seja, trens com velocidades maiores tem menores tolerâncias a falhas do 

recurso via. 

Para se utilizar a via permanente e seus componentes citados anteriormente, a ferrovia 

utiliza-se de material de tração e materiais rodantes. Segundo a AAR (2010), o material de 

locomoção de uma ferrovia é o conjunto de locomotivas e vagões, e suas características 

contribuem de maneira direta na velocidade dos trens e, consequentemente, no tempo que os 

mesmos demoram para se deslocar entre duas estações sucessivas. 

As locomotivas mais comuns de serem utilizadas no Brasil são as diesel-elétricas e, de 

acordo com BORBA (2012), a classificação das locomotivas diesel-elétricas demonstra a 

evolução tecnológica das locomotivas, que juntamente com seu sistema de transmissão, 

tiveram que evoluir para atender a demanda crescente por maior capacidade de tração, 

implicando diretamente em maior aderência e maior potência. 

RIVES (1983) fala que a velocidade de deslocamento do trem está associada à capacidade 

de arrasto da tração ou locomotiva, sendo o dimensionamento da quantidade de locomotivas 

fruto do peso da composição de vagões e o perfil altimétrico da via. Desta maneira, a relação de 

esforço gerado pelas locomotivas, denominada de esforço trator, é inversamente proporcional à 

velocidade dos trens, ou seja, quanto mais peso a mesma locomotiva leva, mais esforço ela faz 

e menor será a velocidade que ela conseguirá atingir, limitando a capacidade do trecho em 

questão. 

Um fato importante de impacto a capacidade ferroviária é a heterogeneidade das 

locomotivas da ferrovia, pois quanto mais novas e menos diferentes entre si, melhor será o 

aproveitamento da capacidade tratora e, consequentemente, mais velocidade dos trens, maior 

capacidade de transporte de carga e melhor aproveitamento da via. 

Já os vagões, diferentemente das locomotivas, não apresentam tração própria e são puxados 

ou empurrados pelos aparelhos tratores. Desta forma, conforme à AAR (2010), a carga que pode 

ser alocada em um vagão interfere na velocidade de deslocamento da composição, sendo essa 

relação inversamente proporcional ao peso, ou seja, quanto mais carga alocada por eixo, menor 

será a velocidade recomendada da composição, dependendo da manga de eixo do vagão. 

A AAR (2010) explica que as características construtivas dos vagões influenciam a 

dinâmica trem-via e a estabilidade do vagão, o que será responsável por uma variação de 

velocidade da composição, visto que a resistência ao deslocamento está associada ao centro de 

gravidade do vagão, ou seja, quanto maior o centro de gravidade do vagão, menor a velocidade 

máxima admissível para a circulação daquele tipo de vagão e, consequentemente, menor será a 

capacidade da via. 
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O resultado da associação entre vagões e locomotivas são os trens, os quais podem ser 

mistos ou unitários. É importante notar que quanto maior a quantidade de trens mistos na malha, 

maior é a heterogeneidade da circulação e maiores serão as paradas, as diferenças de velocidade 

entre uma composição e outra e mais complexo será a programação e planejamento da 

circulação, resultando em uma redução da eficiência da utilização da capacidade da via. 

Para operacionalizar todas as movimentações das cargas e dos passageiros ao longo das 

vias férreas, as ferrovias são dotadas de um sistema de sinalização e comunicação. Existem 

diversos tipos de sinalização, os quais apresentam valores de investimentos e manutenções 

mais caros conforme a complexidade e segurança que se deseja obter com estes sistemas 

(RIVES et al., 1983). 

Os autores THEEG; VLASENKO (2009) explicam que a separação entre dois trens 

depende de como as composições recebem as licenças e de como a via é liberada para a 

circulação entre dois trens sucessivos. A FIG. 2.1 faz uma relação entre o custo e a segurança 

dos sistemas de licenciamento conforme informações dos autores. Os autores explicam que 

cada alternativa de licenciamento apresentado na FIG. 2.1 está ligada a evolução tecnológica 

histórica que os controles de tráfego ferroviário passaram ao longo dos tempos. 

 

FIG. 2.1 - Relação entre custos de licenciamento e segurança operacional 

Fonte: Autor 

 
CAZELLI (2012) pontua que o sistema de sinalização é um resultado de um crescimento 

do volume de tráfego nas ferroviais, ou seja, a medida que o volume aumentava, as quantidades 

de cruzamentos entre os trens de sentidos opostos aumentaram, tornando a operação cada vez 

mais complexa e acarretando na necessidade de maior controle sobre o tráfego. Além disso, o 
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aumento da velocidade de alguns trens tornou necessária dar a preferência na circulação e, 

consequentemente, a ultrapassagem de uma composição pela outra. Desta maneira, e com o uso 

do telégrafo, a utilização de comunicação entre estações e o registro das partidas e chegadas dos 

trens nas estações tornou-se fundamental para o controle da circulação, surgindo o conceito de 

licenciamento. Na época, o conceito de licenciamento era basicamente a autorização de 

movimento dos trens por ordem escrita ou verbal, na qual uma licença era emitida a um trem e 

informada imediatamente às estações seguintes, tornando a informação pública entre os 

operadores da ferrovia sobre a ocupação do trecho por um trem e permitindo que os operadores 

das estações não licenciassem trens para o mesmo trecho. 

THEEG; VLASENKO (2009) citam em sua obra que os sistemas de sinalização das vias 

passaram pelas transformações tecnológicas que culminou em um modelo mais usual de 

blocos fixos e ou blocos móveis. Nos modelos de blocos fixos, as ferrovias ficam todas 

divididas ao longo de sua malha em seções de bloqueios onde apenas um trem por vez pode 

acessar a linha, sendo toda a liberação de circulação dos trens feitas após a composição 

anterior ter liberado toda seção de bloqueio. Já nos sistemas de blocos móveis, as seções de 

bloqueios não passam mais a ser representadas de acordo com a via, mas sim em relação ao 

final do trem, ou seja, as áreas de liberação de circulação dos trens passam a ser uma relação 

direta com a distância do outro trem, sendo um sistema que permite uma melhor ocupação 

da malha, visto que o trem ocupa apenas a parte da via onde ele realmente está mais a 

distância necessária para ele efetuar uma frenagem com segurança sem abalroar outra 

composição (BRINA, 1983). 

Devido ao baixo coeficiente de atrito no contato roda trilho, um dos itens mais crítico 

para as ferrovias é o momento de frenagem e parada dos trens, pois uma grande quantidade 

de massa deve ser frenada e retirada da inércia, exigindo uma grande distância até conseguir 

tal fato. Sendo assim, quando se utiliza modelos de sinalização e licenciamento com blocos 

fixos, grandes trechos das vias são bloqueados para a circulação sem a utilização efetiva das 

composições, aumentando o espaçamento entre os trens e, consequentemente, limitando a 

capacidade (THEEG; VLASENKO, 2009). 

Conforme THEEG; VLASENKO (2009), ao fim da Segunda Guerra Mundial, surgiram 

os primeiros sistemas de intertravamento a relés. Esses sistemas se caracterizavam pela 

utilização de relés especiais que minimizam a possibilidade de falhas inseguras, ou seja, os 

relés tinham a característica de um alto limiar de operação. Para evitar que fosse energizado 

erroneamente os relés, todos os contatos pertenciam a uma mesma armadura rigidamente, 
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de forma que se um contato estivesse em uma posição, era possível afirmar que todos os 

demais também estariam. 

A partir deste sistema de relés, foi possível desenvolver o CTC, Controle Centralizado 

de Tráfego. Esse modelo de controle permitiu aumento significativo da velocidade e da 

densidade de tráfego na malha, garantindo o controle da operação com eficiência, segurança 

e alinhando as duas informações, sistema de sinalização e sistema de licenciamento. Por 

permitir a circulação dos trens através de licenças de movimento, sempre observando a 

região que ele está inserido, a máxima ocupação e aproveitamento da malha sem atrasar os 

trens pode ser obtida. 

THEEG; VLASENKO (2009) explica que o controle do tráfego pode ser realizado de 

duas maneiras, centralizado e descentralizado. No CTC, todas as máquinas de chave e sinais 

são remotamente operadas pelo despachador em uma central, sem a necessidade de um 

operador na estação, com toda segurança garantida através de um sistema de licenciamento 

por sinais e sistema de detecção de via livre. Já no sistema descentralizado, os trens são 

controlados localmente por estações de intertravamento, exigindo sempre um operador local 

nas estações que se comunicam entre si, sendo o despachador uma pessoa que tem visão 

limitada da malha e que pode assumir diversas funções de acordo com o sistema implantado. 

O sistema de sinalização e de controle de tráfego representa uma importante influência 

na definição da capacidade de tráfego. O tempo com o processo de licenciamento pode gastar 

milésimos de segundos, em processo automático, a tempos elevados como 10 minutos em 

processos manuais. Multiplicando este tempo pela quantidade de trens que circulam, tem-se 

o nível de impacto do licenciamento e controle na capacidade de tráfego (BARROS, 2013). 

FRANÇA (1991) explica que o aumento deste tempo de licenciamento interfere 

diretamente no headway dos trens de uma ferrovia, pois aumenta o intervalo de tempo de 

um trem em relação ao seu sucessor, o que impacta diretamente na capacidade de tráfego da 

ferrovia. 

BARROS (2013) fala que desde o início da primeira ferrovia a ser operada, o grande 

desafio era o deslocamento seguro dos trens ao longo de um trecho da origem ao destino do 

trem. Desta forma, a sinalização ferroviária e controle centralizado oferecem vários ganhos, 

como por exemplo o aumento da velocidade comercial, aumento considerável da segurança 

operacional com a eliminação de falha humana e possibilidade de detecção prévia de 

descarrilamento, trilhos quebrados, rolamentos grimpados e redução do consumo de 

combustível. 
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THEEG; VLASENKO (2009) falam que existem três princípios na circulação dos trens 

que os controladores de tráfego devem obedecer. O primeiro é que todas as seções da via a 

frente de um trem devem estar livres e devem permanecer livres até a passagem da 

composição, sendo o segundo princípio a garantia que todas as partes móveis da via devem 

permanecer alinhadas e travadas de acordo com a rota designadas para um trem até a 

passagem total da composição pela parte móvel. Por fim, o terceiro princípio diz que todas 

as mudanças na velocidade de um trem devem ser iniciadas a uma distância suficiente para 

que o mesmo atinja a velocidade requerida no local desejado. 

FENNER (2007) considera quatro princípios fundamentais para o controle de tráfego. 

Para o autor, o primeiro é que se deve ajustar, travar e proteger a rota de um trem, o segundo 

princípio é que devesse permitir apenas um trem em uma seção da via, o terceiro princípio é 

que deve travar uma rota até que o trem tenha passado completamente por ela ou parado com 

segurança e o quarto e último princípio é que deve sempre minimizar as chances de um trem 

entrar em uma seção sem permissão. 

Em ferrovias de grandes investimentos, avanços tecnológicos são permanentemente 

incorporados ao sistema de controle e sinalização, tais como a transmissão de sinais de 

comando da central de controle para os AMV telecomandados remotamente e sinais de 

circulação para o operador de trem através de satélites ou cabo coaxial. Além disto, os 

sistemas estão cada vez mais automatizados nestas ferrovias, a exemplo do ATC e o ATS, 

os quais monitoram a circulação e a velocidade dos trens, traduzindo em tempos de 

licenciamentos cada vez mais rápidos e com segurança, conseguindo desta maneira a 

diminuição do tempo de espera da autorização de circulação e consequentemente 

aumentando a capacidade de tráfego (BARROS, 2013). 

O ATS (Automatic Train Stop) é um sistema de licenciamento que monitora as licenças 

concedidas sempre que há alguma quebra de licença, ou seja, qualquer falha na licença o 

sistema assume o controle da composição e aplica os freios automaticamente até pará-lo 

(CAZELLI, 2012). Já o ATP (Automatic Train Protection) é uma evolução do ATS, pois 

monitora a velocidade constantemente das composições. Quando um trem tem que reduzir 

sua velocidade devido a um sinal vermelho a frente, ou alguma restrição de velocidade do 

trecho, o processo de frenagem é supervisionado continuamente pelo sistema. Este sistema 

é mais preciso, pois ele armazena nas composições formadas as curvas de frenagem de 

acordo com o trem tipo formado, sendo um sistema praticamente customizado para o trem 

(THEEG; VLASENKO, 2009). 
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Outro sistema de sinalização bem usual é o ATO (Automatic Train Operation). Este 

sistema é responsável por fazer a operação dos trens de acordo com a programação do centro 

de controle operacional, o qual planeja e programa as partidas, as marchas e paradas dos 

trens e abertura e fechamento de portas (trens de passageiros). Este sistema é conhecido 

popularmente como piloto automático (CAZELLI, 2012). 

CAZELLI (2012) explica que normalmente os trens com sistema ATO possuem três 

modos de operação: Melhor desempenho (percurso em menos tempo), economia de energia 

e possibilidade de operações sobre baixa aderência (bastante usual para dias de chuva). Neste 

sistema, as velocidades e curvas de frenagem de um sistema ATO são obtidas a partir de um 

sistema ATP. 

Da evolução e soma dos sistemas ATO e ATP, criou-se o sistema ATC (Automatic Train 

Control). As principais funções desse sistema são a interpretação dos códigos da via, que 

indicam a velocidade máxima autorizada, a emissão de alertas quando há mudança de código 

na via, ou seja, mudança de velocidade, a supervisão da velocidade real, comparando-a com 

a velocidade autorizada, a aplicação do perfil de frenagem quando a mudança de código na 

via, a aplicação de frenagem de serviço quando há infração de velocidade e a aplicação da 

frenagem de emergência na insuficiência da frenagem de serviço. 

Verifica-se que todos os sistemas de licenciamento e sinalização desenvolvidos foram 

para falhas seguras, garantindo um ganho de eficiência na circulação e minimização de 

acidentes. Desta forma, quanto mais moderno o sistema de sinalização, melhores serão os 

índices de aproveitamento da capacidade da via.  

 

 

2.1.2 DINÂMICA FERROVIÁRIA 

 

 

GRANDO (2012) aborda no seu trabalho que existem diversas literaturas disponíveis 

sobre a modelagem da dinâmica de veículos ferroviários, no qual um vasto escopo sobre o 

assunto é abordado, indo desde a modelagem da flexibilidade da via permanente, passando 

pela representação das forças no contato roda-trilho, até a dinâmica do veículo em geral. 

Para GRANDO (2012), o desempenho do veículo está intimamente relacionado com o 

contato entre a roda e o trilho e as forças desenvolvidas resultantes deste contato, já que os 

trens não possuem um sistema de direção e depende exclusivamente do seu próprio 
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direcionamento. O movimento dos trens é produzido através da conicidade da pista de 

rolamento da roda. A conicidade das rodas produz diferentes raios de rolamento para 

diferentes deslocamentos laterais. Desta maneira, forças laterais surgem no contato roda-

trilho, sendo as responsáveis pela centralização, estabilidade e inscrição em curvas das rodas. 

GRASSIE et al. (2004) explicam que a direção de falha na superfície da roda reflete a 

direção da força tangencial presente no contato, o que resulta em uma das principais fontes 

de estudos dos atuais projetistas, pois a busca constante pela velocidade e estabilidade dos 

trens estão cada vez mais presentes nas ferrovias afim de garantir maior capacidade e 

utilização das vias, completou LEE et al. (2005). 

Em resumo, a disciplina de dinâmica ferroviária tenta explicar mais detalhadamente 

como os veículos se deslocam sobre a via e como são as suas interações. Esta seção focará 

basicamente no deslocamento dos veículos, construindo assim um lastro teórico sobre as 

formulações do movimento que serão utilizadas no modelo de simulação posteriormente. 

BORBA (2012) explica que o transporte ferroviário é desenvolvido sobre rodas de aço 

que rolam sobre trilhos de aço, na qual a capacidade de tração, de aceleração e de frenagem 

de uma locomotiva é determinada por um fator físico fundamental denominado de aderência, 

ou seja, a quantidade de agarramento existente entre as duas superfícies em contato (roda e 

trilho). 

BEER (1996) cita que, antigamente, o fenômeno do atrito seco era decorrente do fato 

de que ambas as superfícies em contato possuíam algum grau de rugosidade (FIG. 2.2) e se 

entrelaçavam durante o contato. Apesar de não parecer aparentemente que corpos 

extremamente lisos e polidos apresentam atrito, os mesmos possuem uma pequena 

rugosidade e, consequentemente, possuem atrito (Aderência Superficial). 

 

 

FIG. 2.2 - Superfície rugosa 

Fonte: BORBA (2012) 

 

Devido a área de contato entre um corpo e outro ser muito pequena em casos de 

superfícies extremamente lisas, as forças que pressionam as superfícies podem chegar a ser 

tão intensas que as moléculas se aproximam, levando a considerar uma força de coesão 
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interna dos corpos, as quais exercem forças intermoleculares bastantes intensas umas com 

as outras para efetuar o “agarramento” entre as superfícies (BEER, 1996). 

BEER (1996) fala que a teoria da aderência superficial demonstra que o ponto de contato 

entre as superfícies é proporcional a força normal. Desta maneira, as grandes pressões 

desenvolvidas fazem os pontos de contato deformar plasticamente, de modo que muitos 

deles ficam soldados a frio. 

Desta maneira, quando o rodeiro do trem é movimentado sobre o trilho, a resistência de 

atrito está associada com a ruptura de milhares de micro soldas, as quais se modificam à 

medida que o giro vai acontecendo e novos contatos vão sendo gerados. Assim, durante a 

ruptura, pequenos fragmentos de superfície metálica vão sendo cortados e aderindo à outra 

superfície. Esse processo é inverso a velocidade da composição, ou seja, em velocidades 

relativamente grande, pode ocorrer a fusão dos locais do contato roda trilho mesmo sem a 

superfície aparentar estar muito quente (BORBA, 2012). 

A partir dos princípios da aderência, Charles A. Coulomb desenvolveu uma equação 

que retrata o movimento da composição ferroviária. Assim, partindo-se do pressuposto que 

os trilhos serão fixados aos dormentes e os dormentes a superestrutura da via sem perda de 

rigidez nas fixações, a força de atrito será oposta ao deslizamento da roda sobre os trilhos. 

Enquanto o valor da força de tração não superar o valor da força de atrito em sua totalidade, 

a força será insuficiente para fazer com que o ponto do contato roda trilhos mude de local 

em direção a força de tração. Essa relação recebeu o nome de equação de Coulomb e está 

descrita na equação 1 (HAY, 1982). 

 

 𝐹𝑡 ≤ 𝜇𝑎 ∙ 𝑃𝑎 (1) 

Onde: 

𝐹𝑡: Força de tração; 

𝜇𝑎: Coeficiente de aderência (natureza é semelhante ao coeficiente de atrito estático de 

escorregamento; 

𝑃𝑎: Peso aderente descarregado sobre o eixo trator. 

 

Observando a equação de Coulomb, verificou-se que quando se aplica uma força de 

tração maior que a resistência ao movimento e maior que a força de aderência no eixo do 

rodeiro para colocá-lo em movimento, fazendo como que a reação do trilho sobre a roda seja 

sobrepujada, o rodeiro deslizará sobre o ponto de contato com o trilho no sentido do 
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movimento. Neste caso, a roda terá um movimento de rotação em torno do eixo do rodeiro 

e esse fenômeno recebe o nome de patinagem da roda (HAY, 1982). 

PROFILIDIS (2006) cita em seu livro que existem fatores que permite a utilização de 

maneira melhor da aderência disponível e que justificam o emprego de coeficientes de 

aderência diferentes nos cálculos de tração para locomotivas de idêntico número de eixos e 

peso aderente igual. O autor cita que maiores cuidados com a via permanente, dispositivos 

modernos na parte mecânica das locomotivas e a possibilidade de se poder variar 

gradualmente o conjugado motor e a velocidade podem contribuir significativamente para 

melhorar o aproveitamento da aderência disponível. 

Assim, Parodi criou uma formula para a relacionar a variação da velocidade com o 

coeficiente de aderência para locomotivas de corrente continua. Posteriormente e sobre a 

formulação proposta por Parodi, Curtis e Kniffer, desenvolveram diversos estudos sobre os 

valores práticos do coeficiente de aderência para as ferrovias alemãs.  BORBA (2012) 

explica que para esses estudos foram feitos experimentos com locomotivas de motores de 

tração em corrente alternada monofásica, ligados em paralelo e com eixos motorizados 

independentes para obter grandes velocidades e obteve resultados menos restritivos que a 

formulação de Parodi.  

A partir de estudos como de Cutis e Kniffer, foram elaboradas diversas curvas de relação 

entre o coeficiente de aderência e a velocidade dos trens. As curvas foram desenvolvidas em 

função do estado da superfície dos trilhos, sendo todos esses valores usualmente utilizados 

para projetos (podem ser utilizados para a definição da tração, mas existem diferenças), 

conforme a Air Brake Association (ABA) indica em suas referências (BORBA, 2012). 

A FIG. 2.3 indica a relação construída pela ABA, na qual pode-se verificar que trilhos 

em condições de início de chuva, úmido pelo orvalho ou mancha de óleo resultam em valores 

bastante baixos de coeficiente de aderência, mas à medida que se tem chuvas mais fortes, 

devido a lavagem do trilho, o valor aumenta em relação ao estado anterior, mesmo a água 

sendo um limitador para a aderência no contato roda trilhos. 
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FIG. 2.3 - Aderência x Velocidade 

Fonte: ABA (1975) 

 

Tudo que foi citado anteriormente implica em um impacto direto na capacidade do 

trecho, pois em ferrovias que possuem trechos com baixa aderência, como, por exemplo, 

ferrovias muito sinuosas e ou com quantidade elevada de chuva, menores velocidades, trens 

menores e mais leves deverão ser formados para conseguir vencer todo o trecho, limitando 

a capacidade do trecho ferroviário e aumentando a necessidade de mais trens para transportar 

o mesmo tanto de carga que uma ferrovia de alta aderência. 

Além do fator aderência ser algo importantíssimo para se deslocar, os vagões e as 

locomotivas estão sujeitos a diversos fatores que produzem resistências aos seus 

movimentos:  atrito nos mancais dos eixos dos rodeiros dos veículos, do ar, ventos laterais, 

via permanente, resistência nas curvas, nas rampas, inércia do trem e aos movimentos 

parasitas que os veículos estão sujeitos em função de suas características de construção. 

Estas resistências gera uma resultante oposta ao movimento que podem ser classificadas 

em resistências normais e resistências ocasionais (BRINA, 1983). Quando se soma todas as 

forças resistentes se obtém a força resultante da resistência. É importante salientar que 

quanto maiores são as resistências, maiores serão as dificuldades para ser locomover, ou 

seja, trens vazios conseguem, em geral, maiores velocidades, melhores capacidades de 

frenagens e capacidade de recomposição da velocidade de cruzeiro.  

As forças de resistências normais são inevitáveis de acontecerem, ou seja, existem em 

qualquer circunstância a partir do momento que o movimento se inicia e, geralmente, os 
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fatores causadores dessas forças são os atritos, a gravidade e o meio que a ferrovia está 

inserida. 

Davis propôs seis formulas para cada tipo de veículo (trens clássicos ou trens de 

unitários) para explicar as resistências normais na circulação dos trens. Contudo, BORBA 

(2012) explica que as equações propostas por Davis foram desenvolvidas para velocidades 

de até 100 km/h, condições de tempo ameno, temperatura não muito fria, locomotivas em 

tração convencional e no comando e vagões diferentes dos torpedos, lingoteiros ou de 

automóveis, portanto, não sendo aplicáveis a todos os casos. 

Desta forma, depois de se passar alguns anos da pesquisa de Davis, a norma americana 

AAR (1988) efetuou diversos teste sobre os coeficientes informados pelo autor e evoluiu as 

formulas. Estes resultados foram alcançados durante uma pesquisa sobre economia de 

energia, resultando em algumas correções dos coeficientes e podendo variar para vias de 

excelente padrão e estado de conservação, reduzindo as resistências em consideração as 

formulas propostas de Davis. 

As formulações de resistência propostas pela AAR variam de acordo com a velocidade 

do trem, ou seja, quanto maior a velocidade, maior é a resistência, e mais potência será 

necessário para locomover a composição. Lembrando que a força que pode ser inserida para 

fazer a composição se movimentar está limitada pela aderência disponível, diferentes 

composições produziram velocidades distintas e, consequentemente, aproveitamento 

distinto da capacidade do trecho.  

Já as forças de resistências ocasionais são aquelas que podem ocorrer ou não, contudo, 

as mais usuais são devidas as paradas do movimento, rampas dos trechos e curvas. 

PROFILIDIS (2006) fala que os trens têm grande resistência no momento da partida, 

pois como a massa da composição é muito grande, a força para vencer a inércia deve ser 

grande também. Estes valores são grandes independentemente do local que o trem esteja 

estacionado por diversos fatores, mas o fator mais relevante é devido a maneira que a 

composição foi estacionada, ou seja, quando todos os vagões deixam uma folga no engate 

(trem encolhido) ou quando os vagões param todos sem folga no engate (trem esticado). 

Desta forma, verifica-se que em situações de paradas e posteriores arrancadas, o nível 

de resistência aumenta consideravelmente, o que obriga o trem a gastar mais tempo para 

fazer as partidas. Todas as vezes que um trem para, o impacto na capacidade é bastante 

significativo, pois aumenta seu tempo de trânsito para conseguir vencer a inércia. 
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Similar a resistência a partida, utilizou-se uma notação para a resistência à aceleração. 

Apesar da resistência à aceleração não poder ser chamada propriamente dita de resistência, 

devido à aceleração do trem, este termo foi utilizado para saber qual é a força que deve ser 

aplicada no veículo em repouso ou em marcha, de determinada massa, para que o mesmo 

adquira velocidade ou aumente a mesma. Para o movimento da composição ser realizada, é 

usual adotar um aumento de velocidade através de um movimento uniformemente acelerado 

e aplicando as fórmulas da TAB. 2.1. 

 

TAB. 2.1 - Resistências à aceleração dos trens 

Fonte: Autor 

RESISTÊNCIA EM RELAÇÃO FORMULAS 

À aceleração 

𝛾𝑎 =
1.100

9,80665
∙ 𝑎 

Onde, 

𝛾𝑎: Resistência a aceleração (Kgf/tf); 

𝑎: Aceleração do trem. 

Às velocidades conhecidas 

𝛾𝑎 = 4,3275 ∙
(𝑣𝑓 − 𝑣𝑖)

2

𝑑
 

Onde, 

𝛾𝑎: Resistência a aceleração (Kgf/tf); 

𝑣𝑓: Velocidade final do trem no trecho (km/h); 

𝑣𝑖: Velocidade inicial do trem no trecho (km/h). 

𝑑: Distância percorrida no trecho (km) 

 

Sabendo a velocidade inicial e final do trecho que será determinada a resistência à 

aceleração, pode-se isolar a equação que relaciona a resistência com a aceleração na  Erro! 

Fonte de referência não encontrada.e determinar quais são as velocidades máximas de 

aceleração do trem no trecho. Apesar de ser possível a determinação da aceleração trecho a 

trecho dependendo da variação da velocidade que se deseja considerar, é usual, na prática, a 

adoção da aceleração dos trens conforme valores descritos na Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. 
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TAB. 2.2 - Limites de aceleração 

Fonte: Autor 

Tipo de Trem [𝐦/𝐬𝟐] [𝐤𝐦 𝐡 𝐬⁄⁄ ] 

Passageiro de longo percurso  0,22 0,8 

Suburbano 0,8 a 1,2 2,9 a 4,3 

Metropolitano 1,2 a 1,4 4,3 a 5,0 

De carga 0,04 a 0,09 0,14 a 0,32 

 

Fazendo o uso das fórmulas para determinar os valores de aceleração, provavelmente os 

valores encontrados serão menores que os da TAB. 2.2 - Limites de aceleração, pois as 

locomotivas modernas possuem dispositivos destinados a corrigir a patinação das rodas 

motrizes, proporcionado uma aceleração mais uniforme e maior, mesmo existindo muitas 

locomotivas com sistemas de proteção que retardam a aceleração a fim de proteger o 

equipamento (BORBA, 2012). 

Além das resistências para iniciar o movimento, toda ferrovia apresenta rampas 

ascendentes ou rampas descendentes, dependendo do sentido do trem. Quando o trem vai 

vencer essas rampas, ele enfrenta uma resistência que é denominada resistência de rampa.  

Essa inclinação é uma relação entre o tanto que o trilho sobe ou desce em relação a uma 

distância de 100 metros da via. Desta maneira, a rampa apresenta uma relação percentual, 

com ângulo de inclinação estabelecido pela tangente da razão entre o tanto que se elevou o 

trilho e a distância de 100 metros (BRINA, 1983). 

BRINA (1983) classifica em seu livro as rampas conforme sua inclinação e extensão, 

sendo: se as rampas apresentam inclinação inferior a 1% são denominadas de leve, 

superiores a 1% denominadas de acentuadas, rampas inferiores a três vezes o comprimento 

do trem em rampas curtas e superiores a três vezes o tamanho do trem em rampas longas. 

PROFILIDIS (2006) fala em seu livro que as rampas ferroviárias geralmente não 

ultrapassam 3%, ou seja, são ângulos extremante pequenos e consequentemente o seno do 

ângulo se aproxima bastante da tangente. Desta forma, o valor da resistência de rampa resulta 

em uma avaliação bastante precisa e com valores de 10 vezes a inclinação em porcentagem 

da rampa. 

PROFILIDIS (2006) explica que em situação de movimento do trem em rampas 

ascendentes, o mesmo está submetido a um componente de peso contrário ao movimento, e 
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quando o sentido de movimento do trem é descendente, o mesmo recebe um componente de 

força favorável, acelerando o veículo, ou seja, a resistência se torna negativa. 

Portanto, trechos extremante sinuosos, provocam grandes resistência ao movimento do 

trem, reduzindo sua velocidade e, consequentemente, impactando no tempo de circulação do 

trecho e diminuição da capacidade. 

Outro fator que representa grande empecilho ao movimento e impacta diretamente na 

capacidade do trecho ferroviário, são as curvas, pois conforme BRINA (1983) fala, os 

veículos ferroviários desenvolvem seu movimento sobre rodeiros de rodas paralelas, 

rigidamente conectadas por um eixo e montados sob um truque, permitindo diversos 

movimentos durante o caminhamento do trem ao longo das curvas. Esses movimentos das 

rodas produzem diversos micros escorregamentos sobre os trilhos, gerando um atrito no 

contato roda trilhos e consequente resistência ao movimento, denominado de resistência de 

curvatura. 

BORBA (2012) acrescenta que a determinação teórica da resistência de curvatura é 

cheia de incertezas devido as diversas variáveis como raio de curva, solidariedade entre 

rodas e eixos, rigidez dos truques e da força centrífuga. Desta forma, BRINA (1983) aponta 

em seu livro a fórmula de Stevenson (para locomotivas) como referência devido os bons 

resultados alcançados na prática e algumas outras fórmulas monômias para simplificar os 

cálculos das resistências. 

O grau de curvatura descrito como G nas formulações usuais da literatura pode ser 

determinado no sistema métrico através da curva de 1 grau ou equivalente de raio de 1146 

metros, derivada de uma circunferência com um perímetro de 7200 m, sendo o grau usual 

nas ferrovias o G20, por ser o ângulo central de uma curva de corda igual a 20 metros 

(BORBA, 2012).  

Quanto maior o raio da curva, menor será o grau e consequentemente mais fechada será 

a curva. Desta forma, BORBA (2012) apresenta uma tabela de classificação da severidade 

das curvas em uma ferrovia de acordo com o raio (TAB. 2.3). 
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TAB. 2.3 - Classificação das curvas quanto a sua severidade em função do raio 

Fonte: Adaptada de BORBA (2012) 

RAIO (m) CUVATURA CLASSIFICAÇÃO 

100 11,46 

Curva severa ou 

fechada 

300 3,82 

400 2,87 

500 2,29 

700 1,64 

1000 1,15 

1.146 1,00 

Curva moderada 

1.200 0,95 

1.500 0,76 

1.746,2 0,66 

2.000 0,57 

2.500 0,46 Curva aberta ou 

suave 3.000 0,38 

 

Sendo assim, quanto mais curvas e de raios mais fechados, maiores serão as resistências 

e menores serão as capacidades de circulação do trecho.  

Após a composição vencer todas as forças de resistência, o trem entrará em movimento 

e, consequentemente, uma hora precisará frear para diminuir a velocidade da composição ou 

parar. Desta forma, os vagões devem seguir certas normas para que a força de retardamento 

ao longo do trem seja tão uniforme quanto possível. Por isto, a norma americana AAR 

estipulou e passou a recomendar para as taxas de frenagem alguns valores de referência 

conforme TAB. 2.4. 

 

TAB. 2.4 - Taxas de frenagem recomendadas pela AAR 

Fonte: Autor, adaptado da norma AAR 

Veículo Condição do veículo Recomendado 

Vagões 

Carregados 8,32% 

Vazio 38,4% 

Freio de mão 0,11 vP   
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Locomotivas 
Freio automático – aplicação de serviço 28,8 % a 36% 

Freio independente 38% a 42% 

 

 É importante compreender que a taxa de frenagem corresponde a razão entre a força de 

frenagem e o peso do veículo, ou seja, isolando-se a aceleração, pode-se obter qual é o valor 

da desaceleração em uma frenagem da composição em estudo, conforme equação 2. 

 

 𝑎 =
𝜏𝑓 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇

100
  [𝑚/𝑠²] (1) 

Sendo:  

𝑎: Aceleração (m/s²); 

𝜏𝑓: Taxa de frenagem (%); 

𝑔: Aceleração da gravidade (m/s²); 

𝜇: Coeficiente de Fricção – Fornecido pelo fabricante, sendo que geralmente o valor fica 

entre 0,14 e 0,22 para sapatas fenólicas e cerca de 75% deste valor para sapatas de ferro ou 

ligas metálicas. 

  

Durante o movimento, caso deseja-se determinar qual seria o valor das resistências para 

conseguir determinar as forças e suas derivações, uma série de contas seria necessária para 

cada segmento de mudança de perfil. No conceito de simplificar o problema de determinação 

de diversos perfis sucessivos, BRINA (1983) apresenta a equação 3 de Stevenson, lançando 

uma solução matemática que equivale ao perfil equivalente partindo da hipótese de que o 

trabalho realizado por uma locomotiva para percorrê-lo seja igual ao trabalho que a 

locomotiva realiza quando percorre os perfis. 

 

 𝑙𝑣 = 𝑙0 − 0,1. 𝑙′ +
0,02. 𝐾. (∆ − ∆′) + 𝐻

𝑅𝑣
 (2) 

Onde: 

𝑙𝑣: Comprimento virtual compensado; 

𝑙0: Comprimento real do traçado; 

𝑙′: Extensão dos trechos situados em declive superior a 0,5% (km); 

𝐾: Constante referente a bitola (igual a 0,65 para bitola larga e 0,54 para bitola métrica); 

∆: Soma dos ângulos centrais de todas as curvas; 



46 
 

∆′: Soma dos ângulos centrais das curvas situadas em declive superior a 0,5%; 

𝐻: Soma das alturas vencidas no traçado (m); 

𝑅𝑣: Resistência normal média do comboio (geralmente, igual a 3 Kgf/tf). 

 

Todos os conceitos e formulações demonstrados foram aplicados no modelo de 

simulação e classificação das ferrovias. 

 

 

2.2 SIMULAÇÃO FERROVIÁRIA 

 

 

PETERSEN e TAYLON (1982) falam que os modelos de análise ferroviário podem ser 

entendidos através de modelos descritivos, de simulação e de otimização. SHAIN (1999) 

fala que as principais técnicas utilizadas para determinar a capacidade ferroviária são as de 

simulação, programação matemática (modelos descritivos ou analíticos) e sistemas 

especializados. 

Conforme CHWIF e MEDINA (2007), modelos descritivos (analíticos) são 

representações de um apanhado de fórmulas matemáticas que permitem de maneira mais 

rápida, sem recursos e técnicas computacionais sofisticadas chegar a uma conclusão sobre o 

assunto estudado, contudo, este método não permite soluções para sistemas complexos, 

sendo necessário simplificações que podem comprometer o resulto e a confiabilidade do que 

se deseja analisar. 

Além disto, os autores falam que os sistemas reais, geralmente, apresentam grandes 

complexidades devido a sua natureza dinâmica e aleatória, ou seja, muda frequentemente ao 

longo do tempo e de maneira imprevista. Desta forma, o modelo de simulação consegue 

responder com fidelidade a essas características, repetindo geralmente, em um computador, 

o mesmo comportamento que o sistema real seria submetido (CHWIF e MEDINA, 2007). 

BANKS et al. (1996) falam que os modelos de simulação se tornaram mais aplicados e 

com bastante aceitação no ramo da Pesquisa Operacional devido ao crescimento da 

capacidade computacional, desenvolvimento das metodologias de simulação e à 

disponibilidade de linguagens computacionais especializadas neste tipo de estudos. Além 

disto, os autores afirmam que a simulação é uma ferramenta bastante adequada para estudos 

e experimentações com interações entre os elementos de um sistema complexo, podendo 
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experimentar novas políticas de operação antes de sua implementação, além de poder 

confirmar resultados de um estudo analítico. 

É importante lembrar que a simulação é apenas uma das técnicas da Pesquisa 

Operacional, sendo esta a representação através de um modelo da descrição de um processo 

ou um sistema, permitindo a variação de parâmetros de forma a representar diferentes 

configurações. Desta forma, esta técnica é usualmente utilizada para analisar sistemas 

bastante complexos para serem solucionados através de métodos analíticos, como cálculo, 

probabilidade e estatística ou teoria das filas (GOLDSMAN, 2007). 

BANKS et al. (2001), fala que a simulação é a representação de um processo real, ou 

seja, ela cria um sistema artificial que serve como base de observação para o mundo real e, 

consequentemente, permite conclusões a respeito das características de operação do sistema. 

Para GIANNASI, LOVETT e GODWIN (2001), a simulação é a representação através 

de um modelo dinâmico de aspectos selecionados de um mundo real ou de um sistema 

imaginado. Contudo, os autores enfatizam que a simulação por si não resolve os problemas 

relacionados ao sistema, mas oferece resultados e saídas que podem ser usados na resolução 

destes problemas. 

MONTEVECHI et al. (2007) falam que a simulação é a virtualização da realidade em 

um ambiente controlado, permitindo a avaliação do comportamento sob diversas condições, 

sem riscos físicos e altos custos envolvidos.  

CARSON II (2004) e FILHO (2008) apontam que a simulação resguarda a possibilidade 

de fazer experimentos através de um modelo do sistema sem causar interrupções ou provocar 

riscos, podendo assim identificar problemas e gargalos no processo antes de se modificar ou 

construir um sistema. Isto é uma grande vantagem, pois inúmeras alternativas para o mesmo 

processo podem ser testadas antes de comprometer recursos e investimentos para um projeto, 

permitindo a reprodução dos fenômenos num ritmo mais adequado ao estudo. 

CHWIF e MEDINA (2007) pontuam que a simulação é uma ferramenta de avaliação de 

cenários, ou seja, ela está preocupada em responder pergunta como “o que ocorre se?”, 

impedindo que a simulação localize soluções. 

Conforme outros autores já citaram, FILHO (2008) enfatiza que os sistemas reais são 

de natureza dinâmica e aleatória, podendo não ser muito simples representa-los em sua 

totalidade através de simulações, obrigando o pesquisador a proceder com simplificações. 

Desta forma, o autor acrescenta que é importante a construção do modelo representar, 
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mesmo de forma simplificada, a natureza do sistema, produzindo resultados confiáveis 

assim. 

Além disso, FILHO (2008) chama a atenção para a interpretação dos resultados, pois 

muitas vezes esses resultados não são triviais e geralmente é difícil determinar se o que está 

sendo lido é consequência de alguma relação significante do sistema ou se é apenas oriundo 

de uma aleatoriedade construída no modelo. Desta maneira, o autor explica que a simulação 

apresenta algumas restrições, pois não fornecem resultados precisos se os dados forem 

imprecisos, somente descreve características do sistema que forem explicitamente 

modeladas, não propõe alternativas de ação e não otimiza os resultados. 

CRAINIC e LAPORT (1997), explicam que estudos estratégicos devem englobar toda 

uma empresa e, geralmente, estes conhecimentos são consolidados em métodos e 

ferramentas de simulação para serem aplicados em diversos locais das companhias, 

refletindo o mundo real e auxiliando na tomada de decisão. Os autores complementam a suas 

observações, listando diversos locais para a aplicação da simulação ferroviária, como por 

exemplo: planejamento de implementação, expansão ou redimensionamento de malha física, 

localização de instalações (pátios ferroviários, terminais intermodais, etc), aquisição de 

equipamentos (locomotivas e vagões) e definição do frete a ser cobrado. 

Evoluindo estes conceitos propostos pelos autores anteriormente para a simulação 

aplicada a sistemas ferroviários, LEILICH (1998) fala que as peças chaves de qualquer 

simulação de operação ferroviária são as definições dos objetivos, desenvolvendo a análise 

a partir de dados confiáveis afim de permitir uma boa calibração e validação do cenário base. 

Além disto, a identificação das alternativas a serem avaliadas e a conversão do desempenho 

em medidas de capacidade de serviço e econômicas, são peças fundamentais para o sucesso 

do modelo. 

Diversos trabalhos de simulação têm sido desenvolvidos no Brasil e no mundo para 

estudar o ambiente ferroviário, como os relacionados ao movimento de trens na malha de 

FRANZESE et al. (2003), FIORONI et al. (2005) e FIORONI (2007), à distribuição de 

equipagem ferroviária de GUTTKUHN et. al. (2003) e os de distribuição de locomotivas 

helper de LANDA (2007). Além destes assuntos, diversos trabalhos foram desenvolvidos 

para o estudo de ferrovias em específico, como os HOOGHIEMSTRA e TEUNISSE (1998), 

DALAL e JENSEN (2001) e MEIRELES (2010). 

AMARAL (1991) desenvolveu em SIMUL um modelo de eventos discretos para propor 

como e quando propor faixas de interrupção de tráfego em ferrovias singelas, visando o 
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equilíbrio entre manutenção e operação. Para o trabalho o autor desenvolveu um trecho 

fictício onde os parâmetros decisórios foram os trens circulando e a velocidade comercial, 

resultando em um parâmetro que o autor chamou de “D” que mede a produção teórica do 

trecho. 

ISAAI (2005) apresenta uma técnica de programação híbrida para gerar os horários 

preditivos dos trens de passageiros. O algoritmo, que representa uma combinação de 

simulação e uma heurística baseada em restrições, foi projetado usando uma metodologia 

orientada a objeto e é adequado para uma estrada de ferro singela com alguns pátios de 

cruzamento. O autor inicia a pesquisa adotando uma solução inicial derivada da criação da 

heurística de escalonamento e continua de acordo com a estratégia de controle da simulação. 

A heurística também é utilizada no processo de exploração dos contornos da simulação. A 

abordagem híbrida foi utilizada para aumentar a velocidade da simulação. Além disto, os 

autores fizeram uma simulação envolvendo dados reais dos horários de dois corredores de 

transporte ferroviário do Irã e demonstraram a superioridade do método híbrido para a 

heurística desenvolvida e o sistema real em termos de três medidas de desempenho 

utilizados. 

OLIVEIRA (2006) desenvolveu um modelo de simulação de eventos discretos 

utilizando o software ARENA para efetuar uma comparação com modelos de teoria de filas 

entre os resultados obtidos. O modelo do autor consistiu em modelar um sistema envolvendo 

pátios e terminais ferroviários da MRS Logística para a avaliação das filas e consequente 

ganhos de produtividade. 

CHRISPIM (2007) apresentou um trabalho sobre a análise de eficiência do modo 

ferroviário, focando no terminal do Porto do Rio de Janeiro administrado pela MRS 

Logística. O trabalho desenvolvido pelo autor abrange uma análise de capacidade e 

eficiência e propõe o método para modelar e simular o terminal ferroviário do Porto, na qual 

diferentes configurações operacionais foram testadas para avaliar a performance e permitiu 

que sejam feitas observações dos indicadores do processo do mesmo, propondo o modelo 

operacional mais adequado para as alterações estruturais previstas. O modelo do autor é 

conceitualmente de eventos discretos e foi desenvolvido utilizando o software ARENA. 

CARNEIRO (2008) também desenvolveu um estudo utilizando o software ARENA 

para modelar um modelo de simulação de evento discretos de um circuito de minério do 

Terminal Ferroviário de Ponta da Madeira no Maranhão. Através do estudo foi possível 
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avaliar os impactos de diferentes cenários de produção e de modelos operacionais, além de 

alterações no layout do terminal. 

RAMALHO (2009) desenvolveu um modelo de simulação a eventos discretos 

utilizando o software ARENA para avaliar os ganhos na produtividade com a segregação do 

trecho entre os pátios de Manoel Feio e Suzano, verificando a capacidade operacional, os 

ciclos de produção e os tempos de trem hora perdido dos principais fluxos de viagens da 

MRS Logística no trecho paulista de sua malha. 

CAMARGO (2010) faz uma abordagem mista entre simulação e otimização afim de 

analisar a operação ferroviária em um sistema de ciclo fechado. Além disto, o autor 

apresentada um modelo de simulação estocástica implementado em linguagem de 

programação, aplicando sucessivos pontos de decisão. 

SAJEDINEJAD et al. (2011) desenvolveram um método de otimização baseado em 

simulação orientada a eventos para resolver o problema de definição dos horários de trem, 

objetivando a minimização dos tempos de viagem total dos trens nas redes ferroviárias 

singelas e duplas. No modelo desenvolvido pelos autores, as estações e as seções de 

bloqueios da rede ferroviária são, respectivamente, considerados como os nós e arestas do 

modelo de rede. Para este trabalho os autores utilizaram o software SIMARAIL que tem a 

capacidade de programar os trens em grades de grandes redes ferroviária, podendo 

apresentar restrições de capacidade e características de infraestrutura (bastante detalhada 

pelos autores). A pesquisa dos autores é baseada na integração da simulação a eventos 

discretos a uma meta-heurística para geração ideal dos trens. 

Apesar da vasta maioria dos autores apontarem a simulação a eventos discretos como 

uma solução bastante eficaz para a maioria das situações, DUBIEL e TSIMHONI (2005) 

afirmam que existem certas situações que a modelagem através desta técnica se torna 

complexa e difícil. Os autores alertam que, em situações desta natureza, o pesquisador 

precisa fazer grandes suposições com bastante precisão para refletir a decisões do ser 

humano para adequar o comportamento do homem nas tomadas de decisão. 

Apesar da maioria dos trabalhos ferroviários serem desenvolvidos em softwares de 

modelagem a eventos discretos, BRITO (2011) propõe a utilização de sistemas híbridos para 

contextualizar sistemas logísticos. Este sistema é realmente muito indicado para as situações 

apresentados neste trabalho devido ao nível de abstração conforme visto na FIG. 2.4. 

 



51 
 

 

FIG. 2.4 - Métodos de Modelagem e áreas de aplicação 

Fonte: Adaptado do multi métodos de modelagem de simulação com Anylogic 

 

Verifica-se que a situação que se objetiva neste trabalho está representada na região de 

abstração da transição entre modelo de agentes e eventos discretos. Durante o levantamento 

e estudo dos softwares disponíveis no mercado, verificou-se que o que representa melhor a 

situação para modelos ferroviários é o AnyLogic, pois permite a construção de um modelo 

multi paradigma e híbrido. 

Conforme GENOA, atualmente o AnyLogic já é utilizado por mais de 2.000 empresas 

e mais de 1.500 grupos de pesquisas ao redor do mundo, sendo o único software a permitir 

utilizar os 3 paradigmas da simulação de forma simultânea (sistema multi métodos): eventos 

discretos, agentes e dinâmica de sistemas. Essa flexibilidade o torna extremamente eficiente 

na modelagem de sistemas logísticos e permitindo a criação de lógicas complexas e 

parametrizáveis de maneira mais intuitiva e prática. 

De maneira geral, o AnyLogic representa uma nova geração de softwares de simulação, 

que permite administrar com sucesso a complexidade e o tamanho do sistema logístico em 

estudo devido a possibilidade de construção de modelos multi métodos e com dinâmica de 
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programação orientada-a-objetos. A flexibilidade única da linguagem de modelagem do 

AnyLogic (baseada em codificação Java) permite capturar a complexidade e 

heterogeneidade dos sistemas e negócios, permitindo a inclusão de variáveis de desempenho, 

de custos, de tempos, de comportamento social, entre outros, em qualquer nível de detalhe 

desejado. 

Com os recursos de simulação de agentes, o AnyLogic pode ser utilizado para situações 

não usuais, pois este aplicativo garante a inclusão da representação dos elementos 

componentes do sistema (agentes) de maneira individualizada, sendo capaz de incorporar 

características e comportamentos individualizados para cada entidade ou recurso do modelo. 

Isso torna a capacidade de representação da composição dos trens vagão a vagão, sendo cada 

vagão uma entidade ou um agente, permite definir situações como o comportamento de 

inspetores aguardando o término de uma manutenção ou a dificuldade de circulação de 

passageiros pela estação ou plataformas de embarque, manutenções separadas por tipo e 

falhas individualizadas para cada agente. 

 

 

2.3 CAPACIDADE FERROVIÁRIA 

 

 

2.3.1 CONCEITOS E ESPECIFICAÇÕES 

 

 

Autores como BURDETT e KOZAN (2006) e DINGLER et al. (2009), afirmam que a 

capacidade de uma ferrovia é uma tarefa complexa que depende de diversos fatores que estão 

inter-relacionados, tais como basicamente: velocidade dos trens, volume de tráfego, 

estabilidade do sistema, eficiência dos terminais e heterogeneidade de tipos de trens. 

Contudo, verifica-se que diversos estudos vêm sendo desenvolvidos nos últimos 50 anos a 

respeito do assunto. 

ASSAD (1980) explicou que os modelos de capacidade são desenvolvidos para aferir a 

relação de deslocamento dos trens ao longo da via, verificar os trechos gargalos e atrasos 

devido as consequências de operações e cruzamentos de trens.  

RIVES et al. (1983) e, posteriormente, os autores VIDAL (1991) e KRUEGER (1999), 

explicam que a capacidade ferroviária da via é igual a máxima quantidade de trens que 
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podem ser atendidos em um intervalo de tempo em ambos os sentidos da circulação, 

obedecendo condições operacionais e qualidade no atendimento. Além disto, o autor 

introduz conceitos de capacidade teórica, capacidade real e capacidade econômica. Para o 

autor, a capacidade teórica é resultado do ótimo global da operação em relação a otimização 

das variáveis externas, sendo praticamente impossível de ocorrer. Desta forma, ele definiu a 

capacidade real como a capacidade que considera todas as condições ideais de circulação, 

porém compatíveis com a realidade, ou seja, influências de procedimentos, tempos de filas 

devido a irregularidade dos entre pátios e dos trens, tempos de manutenções e quaisquer 

outras variáveis externas são consideradas. Sendo assim, seria a máxima capacidade que a 

via poderia absorver com a operação usual, mas não significa que é economicamente viável. 

Devido a isto, o autor trouxe o conceito da capacidade econômica global para exemplificar 

o que seria realmente usual para a empresas ferroviárias, pois ela é o resultado da integração 

das variáveis que influencia na capacidade teórica com a capacidade do material rodante 

disponível. 

Além disto, os autores KRAFT (1982), RIVES et al. (1983), VIDAL (1991) e o autor 

FRANÇA (1991), explicam que não existe uma teoria concreta e exata e nem matemática 

que identifique o grau de utilização da via, mas apenas alguns experimentos práticos para 

determinar o valor. Desta forma, três intervalos foram definidos pelos autores: o primeiro 

entre 30% a 60% é o denominado intervalo ótimo da capacidade para obter grande fluidez e 

baixas quantidades de filas, o segundo entre 60% a 75% é o intervalo médio para melhor 

utilização econômica da via e o terceiro é qualquer valor acima de 75%, sendo o intervalo 

indicado para ações de aumento de capacidade da via.  

BRINA (1988) traz em sua obra dois métodos de determinação da capacidade 

ferroviária: gráfico de trens ou o método desenvolvido por Colson (modelo analítico). Na 

formulação apresentada pelo autor, a maneira de representar a eficiência associada a 

ferrovia, foi a incorporação do fator “K” para ajustar o valor da capacidade. Este fator, para 

o autor, pode ser tomado com uma variação entre 60 e 80% dependendo do nível de 

eficiência da ferrovia em análise. O autor ainda indica que os fatores estruturais da via, as 

velocidades heterogenias dos trens e o material rodante são variáveis fundamentais para 

capacidade da via devido a suas relações. Desta forma, aumentar a velocidade dos trens ou 

diminuir os tamanhos dos trechos singelos, implica diretamente em ganhos de capacidade, 

sendo a melhor situação quando se tem distâncias equivalentes dos trechos praticamente 

iguais. 
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Desta maneira, a equação 4 abaixo retrata a fórmula conforme o número de trens por 

dia em dois sentidos escrita por Colson (BRINA, 1983; LAI, 2008). 

 

 

 

(4.) 

Em que: 

 ti: maior tempo entre estações na ida; 

 tp: maior tempo entre estações na volta (pode ser diferente de ti); 

  θ: Tempo de cruzamento (perda de tempo sendo tomada como 10 minutos (BRINA, 

1983); 

  k: fator de ajuste relativo a eficiência da ferrovia (<1) – quanto menor, maior a 

perda econômica. Este também é conhecido como fator de redução em função da 

eficiência da estrada de ferro. 

 

A aplicação desta expressão para determinar a capacidade teórica do sistema, faz-se com 

a adoção da premissa de que todos os trens são os mesmos, diferenciando apenas o modo da 

condução entre os sentidos, com prioridades iguais e espaçados igualmente (espaçamento 

considera o intervalo entre dois trens consecutivos) através do dia sem rupturas da 

programação. Assim, a capacidade física teórica é uma função do trecho mais restritivo da 

via (KRUEGER, 1999).  

NIJKAMP et al. (1993) explicam que a capacidade de qualquer tipo de meio de 

transporte não é resultante apenas das estruturas físicas, e sim de uma combinação entre a 

estrutura e o modelo de gerenciamento do ativo, pois diversas interferências humanas são 

decididas durante as operações e planejamento que podem interferir na exploração da via.  

HOMER (1999) afirmou em sua obra que a capacidade ferroviária de uma via deve ser 

avaliada levando em consideração os atrasos dos trens e algumas particularidades de 

operação de cada ferrovia. Está constatação da relação da capacidade com os atrasos deve-

se a grande quantidade de variáveis que podem afetar a operação e paralisar os trens e, 

consequentemente, impedir outros veículos de trafegar pela mesma linha.  

Conforme os conceitos reforçados por KRUEGER (1999), a capacidade prática é uma 

representação do volume de tráfego que pode ser movimentado pela linha com uma 

performance limitada ao nível de serviço que se deseja adotar. A FIG. 2.5 representa o 

conceito do autor, na qual verifica-se que a capacidade prática mesmo sendo 2/3 da 
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capacidade teórica do trecho, dificilmente é utilizada em sua plenitude por diversos fatores 

externo e internos a ferrovia. Assim, a relação entre o que se utiliza de capacidade e o que 

se tem disponível, representa a confiabilidade do sistema, ou seja, quanto maior for a 

disponibilidade de operação maior poderá ser a capacidade de utilização. 

 

FIG. 2.5 - Relação entre a capacidade e confiabilidade 

Fonte: Barros (2013) 

 

A Norma 406 da Union Internationale Des Chemins de Fer – UIC explica que a 

capacidade de infraestrutura ferroviária depende da forma como é operada. Os parâmetros 

básicos que sustentam a capacidade estão relacionados as características da via, do sistema 

de sinalização, da programação do transporte dos trens e do nível de pontualidade imposta 

(UIC 406, 2004). 

Ainda segundo a Norma UIC 406 (2004), a capacidade teórica máxima, expressa em 

termos do número máximo de comboios, pode ser calculada definindo circunstâncias ideais 

na circulação dos trens. Deste modo, o valor pode ser calculado apenas teoricamente, 

presumindo que as seguintes condições são satisfeitas: absoluta harmonia entre os trens 

(mesmos parâmetros), espaçamento mais curto possível para todos os comboios e 

incorporação da seção normativa no corredor sob as restrições. Condições como essas só 

podem ser encontradas em rotas que são dedicadas a não mais do que um tipo de tráfego, 

por exemplo, linhas de metrô. Desta forma, a norma definiu a capacidade como uma relação 

de quatro variáveis básicas, conforme FIG. 2.6. 
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FIG. 2.6 - Capacidade de Equilíbrio 

Fonte: UIC 406 

 

Além disto, a norma definiu o modelo de utilização da capacidade de tráfego da via 

conforme a posição de mercado da concessionária, situação de planejamento da 

infraestrutura, do planejamento da grade de horários dos trens e do modelo operacional 

adotado. Estes se encontram resumidos na FIG. 2.7. 

 

 

FIG. 2.7 - Diferentes Visões de Capacidade 

Fonte: UIC 406 

 

Desta forma, a Norma UIC 406 (2004) definiu uma fórmula para a determinação do 

consumo da capacidade de tráfego de uma ferrovia. A Norma cita que o consumo da 

capacidade deve ser medido pela ocupação da infraestrutura a partir de um período de tempo 

pré-definido (hora calendário), sendo necessário considerar suplementos ao tempo de 
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ocupação dos trens, como por exemplo, tempo de licenciamento e tempo de manutenção da 

via, porém, o método de cálculo não difere da fórmula de Colson já mencionada por BRINA 

(1988) e outros autores. Mas, apesar da formulação matemática não ser distinta, a norma 

estabelece algumas faixas para o fator redutor de capacidade teórica, conforme pode ser visto 

na TAB. 2.5 - Fatores redutores de capacidade e acrescenta o conceito de compressão do 

gráfico espaço tempo para conseguir otimizar e acrescentar mais trens na malha. 

 

TAB. 2.5 - Fatores redutores de capacidade 

Fonte: Adaptado da UIC 406 

Tipo de Linha 
Horário de 

Pico (Valor K) 

Média diária 

(Valor K) 
Comentários 

Linhas dedicadas para 

tráfico de passageiros em 

cidades 

85% 70% 

A possibilidade de 

cancelamento de alguns 

serviços para uma utilização 

maior da capacidade 

Linhas dedicadas para 

trens de alta velocidade 
75% 60%  

Ferrovias de tráfego 

misto 
75% 60% 

Diversos trens com 

velocidades diferentes e 

baixa, sendo muito 

heterogenia. 

 

Após uma primeira publicação em 2005, BURDETT e KOZAN (2006) voltaram a 

publicar e afirmaram que a capacidade absoluta ou teórica é um valor superestimado da 

capacidade prática e que somente é obtido quando uma seção crítica é saturada, ou seja, 

continuamente ocupada, utilizando alguma expressão matemática. Desta forma, os autores 

afirmam que uma boa aproximação da capacidade dos sistemas ferroviários de transporte 

para fins de planejamento é encontrar a capacidade de circulação de trens numa seção crítica 

num dado intervalo de tempo a partir de dados historicamente observados. Assim os autores 

incorporaram no seu modelo anterior os atrasos de cruzamentos e ultrapassagens de trens, 

conseguindo isolar a capacidade por modelo de trens circulados nas linhas. Porém, com a 

evolução do modelo, os autores se depararam com um nível de complexidade tamanha que 

foi desenvolvido um modelo de otimização para solucionar a melhor situação de circulação 

e preferências.  
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MCCLELLAN (2007) cita em sua obra que a capacidade de tráfego de uma ferrovia é 

decorrente de melhor investimento em tecnologia, aumento de capacidade tratora das 

locomotivas, melhoramento dinâmico da frota de vagões, melhores sistemas de sinalização, 

construção de uma infraestrutura de linhas de pátios satisfatória e uma política de diminuição 

do número de acidentes.  

INGOLOTII et al. (2008) estudaram os principais métodos de análise de capacidade 

ferroviária, obtendo como resposta que os modelos geralmente apresentam a capacidade 

vinculada a infraestrutura e tráfego e parâmetros operacionais como: velocidade dos trens, 

paradas comerciais, heterogeneidade dos trens, a distância entre pátios de cruzamento e 

regularidade da grade de horário dos trens. Outro autor, LANDEX (2008) veio a reforçar as 

observações de INGOLOTII et al. (2008) e acrescentou que a determinação da capacidade 

ferroviária de maneira consistente é difícil de definir, pois em todos os trabalhos revisto pelo 

autor diversas interpretações foram verificadas. Desta forma, o autor desenvolveu a FIG. 

2.8, onde ele exemplifica como a capacidade ferroviária deve ser tratada. 

 

FIG. 2.8 – Fatores para determinação da capacidade de tráfego ferroviário 

Fonte: LANDEX (2008)  

 

ELMOR (2011) descreve que a capacidade teórica define o limite máximo de transporte 

ao considerar um movimento homogêneo dos trens, sendo facilmente calculado por meio de 

métodos analíticos. No entanto, a metodologia do autor apresenta deficiência na medida em 

que assume premissas pouco factíveis e ignora fatores importantes como confiabilidade de 

ativos, tornando impossível que se opere uma ferrovia em tais níveis de capacidade. 
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MIRANDA (2012) cita que a capacidade teórica de uma linha singela é definida como 

sendo o número máximo de trens por dia que teoricamente poderiam circular num 

determinado trecho, ou seja, o número máximo de trens que pode ser registrado num gráfico 

teórico “espaço – tempo”, conforme FIG. 2.9. A importância do trabalho do autor foi a 

citação do conceito de “headway mínimo”, ou seja, ele conceitua este termo como sendo o 

tempo de percurso entre dois pátios de cruzamento consecutivos de um trecho singelo 

liberando-o para a ocupação por outro trem. O tempo de circulação varia de acordo com o 

trem tipo circulante e o perfil do trecho, podendo ser maior ou menor em um determinado 

sentido conforme estas especificações. Além disto, o gráfico “espaço-tempo” demonstrado 

pelo autor adota o conceito de preferência de circulação, algo bastante comum em ferrovias 

de tráfego misto. 

 

 

FIG. 2.9 - Gráfico de Trens: Modelo Teórico “espaço-tempo” 

Fonte: Miranda (2012) 

 

RICCI e KONTAXI (2010) cita novamente os conceitos de capacidade bem explicados 

pelo autor KRUEGER (1999) e define a capacidade ferroviária como a maneira de conseguir 

recepcionar os trens em estações sem gerar atrasos. Além disto, o autor explica que a 

capacidade depende da grade de horários dos trens, pois esta influência diretamente no 

modelo de chegadas. O autor cita também que a variabilidade intrínseca dos parâmetros mais 

relevantes que influenciam na capacidade são dinâmicos e intimamente ligados aos 

elementos que compõem o sistema ferroviário, tais como: parâmetros de infraestrutura, 

operacionais e os efeitos de filas. 
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KHADEM, M. et al. (2010) explicam que quanto maior são as combinações de 

diferentes trens em uma mesma ferrovia, maiores são os custos, impactos em receitas, 

aumento dos atrasos dos trens e, consequentemente, impacto na capacidade. Desta forma, o 

autor explica que o planejamento baseado em lucros está diretamente ligado a metas 

operacionais, garantindo uma maior eficiência do sistema e elevação da capacidade. 

ZHANG et al. (2011) explicam que a capacidade de tráfego da via férrea é resultado da 

combinação entre o planejamento operacional e a capacidade de utilização dos recursos. 

Basicamente, os autores reforçam que a capacidade pode ser dividida em quatro variáveis 

principais, ou seja, o número de trens previstos, a velocidade média de operação e 

transposição dos trechos, a heterogeneidade dos trens e dos trechos e a estabilidade do 

sistema. Outro ponto relevante acrescentado pelos autores e já observado por outros autores, 

é que a capacidade ociosa não significa mais trens na malha sem perda de qualidade da 

operação, portanto, a relação entre quantidade de trens e nível de serviço deve ser sempre 

avaliada de acordo com o incremento da quantidade de trens. 

Em geral, verifica-se que as fórmulas de cálculo de capacidade de circulação de trens 

consideram um fator de eficiência operacional, de um determinado trecho da linha férrea, 

que é um percentual de tempo em que o trecho, ou seção de bloqueio, poderão ser utilizados 

em sua plenitude. Este fator visa garantir a regularidade de chegada e atendimento dos trens, 

possibilitando a livre circulação em qualquer hipótese operacional que porventura venham 

ocorrer, como, por exemplo, chegadas simultâneas de trens e ocorrência de trem hora 

perdido (THP) no trecho. 

 

 

2.3.2 ESTADO DA ARTE 

 

 

FRANK (1965) desenvolveu uma formulação matemática para avaliar a circulação dos 

trens em linhas singelas, mas com mão dupla. Sua formulação definia a capacidade de 

tráfego, o ciclo dos trens e o número de trens necessários para realizar o transporte da 

demanda em um sistema regular de tráfego.  

DREYFUS (1977) desenvolveu alguns métodos de programação dinâmica afim de 

conseguir a máxima utilização da capacidade ferroviária.  
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CAVALCANTI (1981) apresentou um método para definir os locais e tamanhos de 

pátios de cruzamento para elevar a capacidade de um trecho singelo. Sua análise levou em 

consideração o tamanho dos trens que melhor se adequava a um trecho e uma demanda 

específica, garantindo a máxima capacidade de um cenário base. Após esta avaliação, o autor 

começou a variar premissas, constatando que diversas variáveis interferem na capacidade, 

tais como: características da via permanente, material rodante, sistema de sinalização, 

sistema de licenciamento e planejamento. Outra constatação do autor é que a capacidade do 

sistema não é a somatória das capacidades individuais, mas sim de algum ponto especifico 

que regula o fluxo. Toda a análise do autor iniciou-se com a construção de um gráfico de 

trens e apresentando alguns conceitos de fator de rendimento da linha, os quais são empíricos 

e conforme cada ferrovia.  

JANIC (1984) propõe um modelo de cálculo de capacidade de ferrovia que leva em 

consideração a probabilidade de cruzamento entre dois trens, dadas as características 

geométricas, condições de tráfego e regras de circulação, distância entre pátios, regras de 

licenciamento e velocidades variáveis entre trens, contudo, o modelo apresentado foi 

simplificado e usual apenas para ferrovias singelas. 

RAMSEY et al. (1986) utilizaram um simulador de desempenho de trens (TPC) como 

entrada de um modelo computacional de análise de capacidade, garantindo variações de 

operação e velocidade entre trens distintos, verificando os impactos sobre a heterogeneidade 

dos trens tem sobre a capacidade. 

AMARAL (1991) demonstrou em sua pesquisa a relação entre a capacidade de tráfego 

com a manutenção e o modelo de operação, estabelecendo um modelo para definir o método 

de concessão de faixas de manutenção de maneira a minimizar o impacto na capacidade. O 

modelo utilizado pelo autor foi um hibrido desenvolvido sobre os conceitos da AAR norte 

americana, modelo italiano, japonês, canadense (Elbrond) e espanhol (RENFE). Ao longo 

do trabalho, o autor reafirma os mesmos intervalos de utilização da malha já identificados 

pelos autores RIVES et al. (1983).  

CAREU e LOCKWOOD (1995) analisam a influência do despacho dos trens para 

identificar soluções para minimizar os atrasos e os custos da operação, satisfazer a demanda 

e o atendimento a todos os trens com segurança, além de garantir o menor espaçamento 

(headway) necessário entre eles e maximizando a capacidade do ativo. 

CLARKE (1995) desenvolveu um modelo de análise com uma formulação aplicada a 

uma rede ferroviária para determinar a capacidade integrada da rede, conseguindo prever o 
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equilíbrio e a fluidez da malha dentro da rede analisada. O autor deixa claro que a ferramenta 

que ele desenvolver tem a visão estratégica em um horizonte de curto prazo, ou seja, é uma 

ferramenta tática operacional. O resultado da ferramenta desenvolvida pelo autor é a 

identificação dos gargalos devido aos tempos parados dos trens.  

CHENG (1998) desenvolveu um modelo híbrido entre simulação de redes e simulações 

a eventos discretos para determinar a capacidade da via, determinando pontos de conflitos 

dos recursos e observando os gargalos da operação. O método foi utilizado devido a grande 

complexidade de determinação da capacidade em uma rede e consequente determinação da 

grade de trens. 

KRUEGER (1999) apresentou um modelo paramétrico de capacidade ferroviária que 

conseguiu melhorar a relação entre as fórmulas matemáticas existentes e os modelos de 

simulação. Em seu trabalho, o autor subdividiu os parâmetros influenciadores da capacidade 

em parâmetros de geometria, tráfego e de operação. Desta forma, ele conseguiu desenvolver 

fórmulas paramétricas para definir os valores das variáveis de impacto nos trechos gargalos 

que deveriam sofrer investimento para aumentar a capacidade. Contudo, nos estudos de 

KRUEGER (1999), não foram consideradas as relações entre os trechos subsequentes, os 

horários dos trens e relações em linhas duplas, porém, de maneira resumida, o autor explica 

que o parâmetro que representa razoavelmente bem a capacidade da via que pode ser 

permanentemente fornecida sob condições normais de operação e da ordem de 

aproximadamente igual a 2/3 da capacidade teórica. 

MIDDELKOOP e BOUWMAN (2001) desenvolveram um trabalho de simulação para 

verificar a alocação dos trens, contudo, seu modelo era pouco flexível e de baixa opção de 

reaplicação em ferrovias diversas.  

CAPRARA et al. (2002) demonstraram um modelo de tabelas de horários definidos para 

que os trens tivessem regras rígidas dentro da capacidade de circulação da via e algumas 

restrições operacionais. Este método foi chamado de “Problema de Tabela de Horários de 

Trens” e considerou o um trecho singelo, com quantidade de estações significativas entre 

duas estações principais.  

LEAL et al. (2004) verificaram que em 96% da falha ferroviária brasileiro o modelo 

operacional é feito em vias singelas. Neste contexto, ele levantou os pontos de atenção na 

programação dos trens e pontuou o controle rígido que se deve ter em modelos singelos, pois 

a possibilidade de conflito de trens tanto no mesmo sentido de circulação quanto em sentido 
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opostos são sempre elevados. Além disto, ele explica que uma programação bem-feita em 

linhas singelas representa um grande peso na capacidade de tráfego da via.  

FERNÁNDEZ et al. (2004) desenvolveram um modelo em nível estratégico para análise 

de um sistema ferroviário de carga afim de equilibrar o fluxo dos trens com o nível de serviço 

pretendido de uma determinada empresa prestadora de serviços. Os autores inseriram uma 

determinada demanda no modelo e verificavam se o sistema atendia conforme a capacidade 

disponível e as características operacionais do trecho.  

GUIMARÃES (2005) reedita os conceitos de capacidade de tráfego já demonstrados 

por outros autores e faz uma aplicação da teoria das filas e rede de filas para determinação 

da capacidade de um trecho específico. Além disto, o autor exemplifica o estudo com a 

aplicação do método em alguns cases já citados em trabalhos que foram apresentados por 

ASADARORN e CHAO (1999), BITRAN e MORABITO (1996) e KIM (2004).  

KOZAN E BURDETT (2005) desenvolveram um método para obtenção da capacidade 

teórica de uma via singela relacionando com custos totais da operação durante o período de 

análise. Os autores propõem que a capacidade da via deve ser verificada sempre nos trechos 

gargalos, verificando a quantidade de trens que são atendidos por um intervalo de tempo 

nesta seção. Desta forma, o modelo dos autores determina o número de trens em um 

determinado trecho através de uma função da qualidade e da distribuição direcional de cada 

tipo de trem, de regras de circulação no sistema e de um coeficiente (tempo de 

Movimentação na Seção) obtido a partir das velocidades, acelerações e desacelerações dos 

trens. 

LANDEX et al. (2006) utiliza o método UIC 406 para calcular a capacidade de um 

trecho ferroviário dinamarquês, utilizando como ferramenta o RailSys e um software de 

simulação. Além disto, os autores levam em consideração os comprimentos dos trechos para 

verificar as possibilidades de aumento de capacidade ou utilização completa do potencial da 

via. O método foi baseado em um plano operacional, e não a um modelo de grade de trens, 

em trechos singelos e de múltiplas vias. Os autores pontuaram um ponto importante e que 

foi denominado efeitos de redes, ou seja, as vezes não é possível aumentar a utilização do 

trecho em análise da via devido a relação que o trecho tem com o todo, impondo uma 

ociosidade natural. 

SCHITTENHELM et al. (2006) desenvolveram um estudo similar os autores LANDEX 

et al. (2006), onde além de utilizar o método UIC 406 e variando os comprimentos da via, 
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os autores verificaram a relação da quantidade de linhas em pátios de cruzamentos com a 

capacidade da via.  

BATISTA (2006) e ISLER (2010) desenvolveram um modelo para avaliar a capacidade 

ferroviária de circulação em uma via singela que permitia determinar os fatores mais 

relevantes de restrição de velocidade dos trens. O modelo dos autores foi baseado em um 

gráfico de trens e desenvolvido no MatLab (Matrix Laboratory), no qual foi desenvolvido 

um algoritmo capaz de determinar a melhor solução para os conflitos nos cruzamentos e 

obtendo o número de trens que passaram. A performance dos trens foi definida através de 

simulações em um modelo desenvolvido pela AAR norte americana. Após o modelo 

desenvolvido, os autores verificaram em um trecho real de uma linha em São Paulo quais 

eram as variáveis significativas na redução das velocidades, sendo elas: condição da 

superestrutura ferroviária, a quantidade de passagens de nível e a definição dos pátios de 

cruzamentos.  

WIDMER (2006) desenvolveu um modelo de planejamento para determinar a 

capacidade de uma ferrovia em uma rede tipo espinha de peixe, onde a mesma era composta 

por arcos de circulação, pátios de cruzamentos, terminais de carga e descarga e um pátio 

central concentrador. Para efetuar a entrada dos dados, o autor utilizou um modelo de 

simulação que gerava os tempos de trânsito e velocidades dos trens baseado em 

características operacionais. O resultado obtido pelo autor foi a identificação do ramal e o 

trecho de circulação crítico.  

LINDFELDT (2007) avaliou a influência dos cruzamentos em linhas singelas na 

capacidade de tráfego das ferrovias suecas. Para obter seus resultados, o autor desenvolveu 

um modelo analítico simplificado para determinar o tempo de cruzamentos em função da 

situação de infraestrutura da via, das propriedades do material rodante e a grade de trens. 

Porém, devido a simplicidade do trabalho do autor, efeitos de filas foram desprezados. O 

resultado obtido pelo autor demonstra como a regularidade da circulação e a pontualidade a 

grade pré estabelecida é importante para elevar a capacidade do trecho. 

LAI (2008) desenvolveu sua pesquisa para tentar achar soluções que maximizasse a 

eficiência do sistema ferroviário e aumentasse a capacidade adotando um controle e um 

planejamento mais efetivo. Desta forma, o autor desenvolveu uma série de modelos 

analíticos baseados em pesquisa operacional e metodologias de otimização da capacidade 

aerodinâmica dos trens de carga intermodais e planejamento de capacidade ferroviária. O 
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resultado da pesquisa do autor foi a obtenção de uma capacidade mais eficiente 

economicamente e ambientalmente. 

BARBER et al. (2008) fizeram sua pesquisa baseada em uma definição das ferramentas 

mais utilizadas para determinar a capacidade de tráfego em ferrovias. No final de sua 

pesquisa eles concluiram que as equações e métodos de determinação da capacidade 

ferroviária são bastante complexos e, geralmente, são necessários computadores com grande 

capacidade de processamento ou tempos elevados para resolver até um resultado satisfatório.  

POMPERMAYER et al. (2008) desenvolveu um modelo de simulação utilizando o 

software ARENA para analisar a capacidade de tráfego de um trecho específico de ferrovia. 

Foram avaliados cenários deste trecho e verificado os trechos gargalos para definir possíveis 

tomadas de decisões. Posteriormente, GUIMARÃES et al. (2009) desenvolveram uma 

pesquisa muito similar, mas aplicando o seu trabalho em um trecho da Ferrovia Centro 

Atlântica e comparando com métodos de filas paramétricos. 

ABRIL et al. (2008) fizeram uma revisão sobre a análise dos métodos de determinação 

da capacidade ferroviária e posteriormente desenvolveram uma ferramenta para 

determinação a capacidade conforme esses diversos métodos. Conforme outros autores, eles 

afirmam que a capacidade de tráfego ferroviário é extremamente dependentes de variáveis 

de infraestrutura e parâmetros operacionais. 

Posteriormente a sua primeira publicação, LAI (2009) desenvolveu uma ferramenta de 

avaliação da capacidade de tráfego ferroviário paramétrico, onde a mesma ganhou uma 

roupagem comercial com a introdução de estimativa de custos e módulos de análise de 

impacto na capacidade. Contudo, a ferramenta do autor apresentou algumas limitações 

quanto ao tamanho da rede em análise, operações em comboio e momentos de cruzamentos 

de trens. 

PRESTON et al. (2009) demonstraram em seu trabalho um ciclo de análise para elevar 

a utilização da capacidade de uma ferrovia com trens de horários definidos em uma grade. 

Em sua análise, os autores utilizaram o método UIC 406 de compressão de horários.  

DINGLER; LAI; BARKAN (2009) desenvolveram uma pesquisa para comparar as 

tecnologias mais utilizadas nas ferrovias com as tecnologias evolutivas de CBTC (sistema 

de controle de sinalização, comunicação e espaçamento dos trens) e ECP (sistema de freios), 

definindo quais são os impactos dos seus efeitos de maneira a incrementar a capacidade de 

tráfego da via. Desta forma, os autores concluem que a implementação de CBTC e ECP 

resulta em um ganho direto na capacidade de tráfego. Posteriormente a esta pesquisa, os 
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autores publicaram outra verificando a influência da variabilidade dos trens entre si na 

capacidade. Verificou-se que quanto maior é a diversificação dos trens circulando, menor é  

a capacidade da via devido as características operacionais distintas de cada trem. Para esta 

pesquisa os autores utilizaram um software de simulação e foram combinando diferentes 

cenários. 

EMERY (2010) verifica em seu estudo a capacidade das vias singelas em ferrovias 

suíças, definindo e avaliando a medidas mais convenientes para aumentar a capacidade da 

via sem a necessidade de grandes volumes de investimentos em duplicações ou construções 

de pátios de cruzamento. O autor obtém alguns resultados e conclui que para ferrovias 

basicamente de passageiros e com headway inferior a 15 minutos, dificilmente é possível o 

aumento de capacidade sem que seja feito investimentos em via. 

KHADEM et al. (2010) desenvolveram um modelo baseado em um planejamento 

financeiro de custos relacionado a combinações de diferentes tipos de trens na via. Os autores 

aplicam os conceitos em um estudo de caso de uma ferrovia heterogenia utilizando um 

software de simulação denominado “RTC” e variam a quantidade de trens na malha entre 8 

e 48 trens por dia e a variabilidade dos trens entre 0% a 100%. 

MITRA; TOLLIVER; MITRA (2010) desenvolveram um modelo para determinação da 

capacidade de tráfego ferroviário baseado em análise de regressão multivariada dos 

parâmetros discretos mais relevantes da capacidade. Após o desenvolvimento do modelo, os 

autores aplicaram o algoritmo em um trecho ferroviário para identificar o gargalo 

operacional. 

HASANNAYEBI et al. (2012) os autores desenvolveram uma meta heurística para 

determinar a capacidade de uma ferrovia baseado em otimização da grade de trens a partir 

de simulações sucessivas. O modelo desenvolvido pelos autores baseia-se em situações 

condicionantes da capacidade, observando todos os trechos ao redor do próximo que será 

ocupado pela composição, garantindo que a melhor solução seja conquista em uma rede 

ferroviária. Após o desenvolvimento do modelo, os autores aplicaram em uma ferrovia do 

Irã, obedecendo características culturais como paradas para orações regulares. 

SHIH; TYLER DICK (2015) desenvolveram um modelo para avaliar a relação da 

heterogeneidade dos trens com a capacidade, porém utilizando três tipos distintos de trens, 

concentrando os esforços em entender a relação de uma ferrovia com a presença de trens de 

passageiro, trens com características intermodais e trens graneleiros. O modelo dos autores 

foi capaz de definir a taxa de mudança da quantidade de um trem em relação a outro sem a 
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perda da qualidade de atendimento ou impacto na capacidade da via. Após desenvolver o 

modelo, os autores aplicaram em uma ferrovia norte americana e obtiveram como resultado 

das simulações a informação que quanto maior a quantidade de trens de passageiros nas 

linhas, maior será o impacto nos demais trens, porém, os impactos são distribuídos de forma 

desproporcional entre os tipos de trem, sendo sempre o trem dominante o menos prejudicado, 

ou seja, se tiver mais trens graneleiros no trecho, os trens intermodais serão os que mais 

sofreram. 
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3 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE 

FERROVIÁRIA  

 

 

Conforme MARCONI (2003), o método científico são as atividades sistêmicas e o 

raciocínio que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo do trabalho 

proposto, habilitando um caminho de referência para ser tomado, detectando erros e 

auxiliando as decisões para a conclusão do trabalho. 

O trabalho foi pautado na metodologia da indução, ou seja, um processo mental que se 

deriva de dados particulares, suficientemente constatados, para se inferir conclusões mais 

amplas do que as premissas previamente levantadas. Este método foi utilizado devido ao 

rico levantamento bibliográfico efetuado e todo o conhecimento prático adquirido ao longo 

da carreira profissional. 

Segundo MARCONI (2003), uma característica que não pode ser deixada de lado é que 

o argumento indutivo, da mesma forma que o dedutivo, fundamenta-se em premissas, mas 

o método indutivo, ao contrário do método dedutivo que se baseia em premissas verdadeiras 

e conclusões verdadeiras, as conclusões são prováveis, ou seja, pode-se afirmar que as 

premissas utilizadas neste método sustentam uma verossimilhança à conclusão verdadeira. 

A indução científica fundamenta-se na causa ou na lei que rege o fenômeno ou fato, 

constatada em um número significativo de casos (um ou mais) mas não em todos 

(MARCONI, 2003). 

Desta forma, três etapas para o método indutivo foram realizadas: observou-se o 

fenômeno através do levantamento bibliográfico no capítulo 2. Posteriormente foi simulado 

através de um modelo de simulação as causas de impacto na capacidade (capítulo 4) e, por 

fim, foi elaborada a generalização dos fatos relacionados a capacidade através das 

formulações paramétricas (capítulo 5). 

É importante notar, que para SOUZA et al. (1976), as argumentações indutivas por 

enumeração seguem princípios de quantidade e representatividade da amostra, ou seja, 

quanto maior e mais representativa a amostra, maior será a força de indução do argumento, 

desta forma uma grande quantidade de artigos e dados foram levantados para somente assim 

uma grande quantidade de replicações durante a simulação ser executadas, permitindo uma 

elaboração e construção concisa das equações paramétricas através da metodologia de 

análise multivariada de dados. 
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Além do trabalho ter utilizado o método indutivo, a metodologia argumentativa foi 

aplicada, ou seja, foi necessário a interpretação das ideias apresentadas e o posicionamento 

do pesquisador. 

Para facilitar o desenvolvimento do trabalho, a metodologia do 5W1H popularmente 

conhecida no meio empresarial para plano de ação e controle de execução das tarefas foi 

adaptada para sua utilização. Este método é um fluxograma com uma micro lista de 

verificação para ajudar a lembrar dos seis pontos principais de um Plano de Ação. Esse nome 

foi dado devido as primeiras letras das palavras em inglês da lista de verificação, conforme 

FIG. 3.1, contudo, como o trabalho será todo desenvolvido pelo o autor, o “W” da palavra 

who (Quem fará), foi substituído pela expressão Which tools (Qual ferramenta). 

 

 

FIG. 3.1 - Fluxo 5W1H 

Fonte: Autor 

É importante notar que plano de ação é um conceito para ajudar a tomada de decisão de 

maneira rápida e eficaz voltada para um objetivo. Desta forma, não é necessário um plano 

de ação extremamente elaborado para problemas simples, mas um plano eficaz, servindo 

como ferramenta para coordenar, manter e controlar as ações que deverão ser tomadas dentro 

de um prazo, em direção ao objetivo estipulado, no caso, os objetivos específicos do 

trabalho. A associação destes planos culminará na resolução da meta estipulada para o 

trabalho, ou seja, o alcance do objetivo principal do trabalho. 

As metodologias adotadas nos capítulos 4 e 5 do trabalho serão descritas de maneira 

mais explicita nos próximos itens desta seção. 
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3.1 CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE SIMULAÇÃO 

 

 

Será desenvolvido um modelo de simulação para o estudo da capacidade de um trecho 

genérico, levando em consideração os dados que foram levantados e analisados, obedecendo 

a metodologia proposta por CHWIF e MEDINA (2015) conforme FIG. 3.2. 

 

 

FIG. 3.2 - Ciclo de construção de um modelo de simulação 

Fonte: Adaptado de CHWIF e MEDINA (2015) 

 

Ao longo do desenvolvimento do modelo, será definido o problema de maneira clara 

para atingir a meta deste estudo, ou seja, avaliar a capacidade de uma ferrovia genérica 

observando sempre os objetivos específicos. É importante notar que nesta etapa serão 

definidas todas as respostas que o modelo dará, o tempo que será desprendido para a 

execução e o conhecimento do software que será utilizado no desenvolvimento deste 

trabalho (no caso a ferramenta Anylogic). 

Após definir os objetivos do modelo, o sistema é delimitado para identificar as fronteiras 

e restrições do mesmo, propondo o alvo de investigação do sistema. As premissas, 

simplificações, adaptações e formas de representar o sistema real, que são utilizadas no 

desenvolvimento do trabalho, serão bem identificadas nesta etapa do trabalho. 
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A formulação conceitual do modelo é a etapa que será desenvolvido um modelo 

preliminar de forma gráfica, utilizando-se do software Microsoft Vision afim de definir os 

componentes, as variáveis e as interações lógicas que constituirá o sistema. 

Durante a etapa do modelo conceitual um projeto experimental preliminar será criado 

para selecionar as medidas de eficiência que serão empregadas, dos fatores que são variados 

e dos dados que serão colhidos do modelo (forma e extensão). Além disto, os dados de 

entrada também são considerados no modelo conceitual, ou seja, é identificado os dados 

necessários de entrada, condicionando as curvas probabilísticas propostas. Durante esta 

etapa, a interpretação geralmente obriga o pesquisador a retornar à definição do sistema 

devido a novos condicionantes que podem aparecer, o que a classifica como uma das etapas 

mais importantes do desenvolvimento do trabalho devido a profundidade das discussões 

operacionais que chega. 

Após a conclusão do modelo conceitual, uma validação do modelo manualmente é feita, 

evitando retrabalhos por não ter sido previsto ações em etapas anteriores ao momento da 

experimentação do trabalho. 

Com o modelo conceitual validado, o modelo é traduzido para a linguagem do software 

Anylogic, permitindo assim efetuar os cenários e as variações das premissas durante a etapa 

de experimentação do modelo. É importante observar que após a conclusão do modelo 

codificado que o mesmo deve ser verificado e validado. Esta etapa é essencial do processo 

e consiste na confirmação de que o modelo opera da forma que o analista pretendia e que a 

saída do modelo é confiável e representativa do sistema real. A verificação busca determinar 

se o programa computacional funciona como esperado e pretendido, fornecendo, desta 

forma, uma correta representação lógica do modelo. A validação, por outro lado, estabelece 

que o comportamento do modelo representa, de forma válida, o sistema em estudo do mundo 

real que está sendo simulado. Esta validação e verificação será feita observando o gráfico de 

trens do modelo e comparando com sistemas reais. 

Após o modelo computacional estar validado e verificado, o projeto final experimental 

é desenvolvido, ou seja, são efetuados experimentos que geram as informações desejadas e 

posteriormente determinado como cada um dos processamentos computacionais no projeto 

serão executados. 

Com os cenários determinados, foram executadas diversas replicações de cada cenário 

para efetuar a análise e sensibilidade de cada variável, podendo assim interpretar os dados e 

alimentar a próxima etapa deste trabalho (desenvolvimento das equações paramétricas). 
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É importante notar que esta etapa deixou a metodologia genérica do modelo, sendo todas 

as etapas aplicadas no capítulo 4 deste trabalho. 

 

 

3.2 LEVANTAMENTO DOS FATORES QUE INTERFEREM NA CAPACIDADE 

CONFORME CLASSIFICAÇÃO DAS FERROVIAS 

 

 

Este levantamento consiste em elaborar um banco de dados estruturado em Access com 

os motivos de trem hora perdido (THP) constantes em 4 ferrovias do Brasil. É importante 

pontuar que estes dados são históricos reais de uma faixa temporal entre 2010 a 2014. 

Devido ao alto índice de variáveis que uma ferrovia pode ter relacionado a capacidade 

de tráfego, um grande número de detalhes inviabilizaria o estudo em um prazo curto. Desta 

forma, a divisão dos dados para definir as probabilidades de falhas foi resumida em apenas 

três variáveis: bitola, perfil planaltimétrico e sistema de sinalização, conforme FIG. 3.3. 

 

 

FIG. 3.3 - Divisão da classificação dos dados de THP 

Fonte: Autoria própria 

 

O perfil planaltimétrico foi mantido nas variáveis devido a relação direta das rampas e 

curvas com a velocidade sem uma influência probabilística, ou seja, quanto mais 

montanhoso for o perfil da via, maior é a probabilidade de haver curvas severas e rampas 
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fortes no traçado e, consequentemente, velocidades de circulação mais baixas e capacidades 

menores. 

Para que um trecho seja classificado como perfil montanhoso, foi arbitrado o valor de 

que o trecho precisará possuir pelos menos 5% do seu comprimento total em rampas 

superiores a 1% equação 5 ou pelo menos 15% do cumprimento das curvas serem severas e 

com raio inferior a 352 metros equação 6. 

 

 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 (%) =  
∑ 𝑞𝑢𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠  𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 1%

𝑄𝑢𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜
 (3) 

 
𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 (%) =  

∑ 𝑞𝑢𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜
 

(4) 

 

Estes valores foram assumidos e arbitrados conforme referência da revisão bibliográfica 

na qual identifica rampas inferiores a 1% são classificadas como suaves. A adoção da 

somatória da quantidade de rampas superiores a 1% pelo comprimento total do trecho se 

justifica pelo fato de mesmo tendo rampas acentuadas ao longo da via, trechos muito curtos 

de rampas severas não impacta a circulação substancialmente ao ponto de perda de 

performance, visto que o trem consegue compensar os esforços. 

Conforme alguns autores, a velocidade limite crítica em curvas é dada pelo trem 

carregado de bitola métrica e igual ao resultado da equação 7, ou seja, para raios superiores 

a 352 metros, a velocidade será superior a 65 km/h, maior velocidade das ferrovias brasileiras 

de bitola métrica. Além disto, trechos muito sinuosos, mas com curvas com raios 

relativamente grandes, não impacta diretamente na velocidade quando observada uma 

superelevação mínima. 

 

 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 = 3,46 𝑥 √𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 (5) 

 

Para conseguir efetuar este levantamento e posterior classificação foram utilizados os 

valores contidos nas declarações de redes das concessionárias pesquisadas e a soma das 

quilometragens de rampas utilizando imagens do Google Earth e croquis das empresas.  

A severidade das curvas foi classificada conforme a Erro! Fonte de referência não 

encontrada. da revisão bibliográfica, seguindo o levantamento disponível na declaração de 
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rede das concessionárias pesquisadas onde apresentam o raio de curvatura mais apertado 

para cada trecho. 

Após classificar os dados, a definição das variáveis de impacto na circulação será feita 

conforme o princípio do Pareto. 

Através da observação de Pareto sobre a renda e riqueza da sociedade, ele concluiu que 

uma pequena parcela da população, cerca de 20%, concentrava a maior parte da riqueza, 

cerca de 80%, enquanto 80% da população detinha apenas 20% de toda a riqueza. Porém, 

ao longo de diversas observações, verificou-se que esta regra geralmente se aplica a maioria 

das observações que tem uma regra “normal” de frequência e é usualmente utilizada para 

descrever demandas de produtos e usualmente representado por um diagrama gráfico. 

O diagrama de Pareto é uma forma gráfica que evidência a relação da ação e benefício, 

ou seja, mantem o foco no que mais impacta no sistema. Desta forma, como o número de 

variáveis do sistema seria muito grande para se adotar, este método ajuda na eliminação de 

variáveis não significativas que deverão ser inseridas no modelo de simulação, conforme 

FIG. 3.4. 

 

 

FIG. 3.4 - Exemplo de gráfico de Pareto 

Fonte: Autoria própria 
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É importante observar que a regra 80-20 é arbitrada, ou seja, os valores não são exatos 

e podem variar de amostra para amostra, sendo necessário a adaptação a alguns casos. 

Contudo, observa-se que este gráfico consiste em barras de maneira decrescente conforme a 

frequência das ocorrências e permitindo a rápida localização das causas vitais no início do 

gráfico, segundo o princípio da maioria das perdas serem resultado de poucas causas. 

Para a correta construção dos gráficos de Pareto, após o levantamento dos dados 

conforme visto anteriormente, tabelas com os valores observados por motivos de THP com 

as frequências relativas e as frequências relativas acumuladas serão criadas. Desta forma, a 

correta interpretação do gráfico poderá ser feita seguindo a lógica contida na FIG. 3.5. 

 

 

FIG. 3.5 - Fluxo de análise dos Paretos 

Fonte: Autoria própria 

3.3 AJUSTE DE CURVAS E TABELAS DAS FORMULAS PARAMÉTRICAS 

 

 

Para todas as verificações de relacionamento de uma variável de resposta com outra 

variável de predição, o método da regressão será adotado. Apesar do modelo de regressão 

mais comum ser o de regressão linear, outros métodos não lineares serão testados. 

Em caso de situações com regressões lineares, o método dos mínimos quadrados será 

adotado, bem como testes de significância dos coeficientes. Um exemplo de teste de 

significância que será adotado para verificação do ajuste da curva é o teste de probabilidade 

de significância (valor-p). 

O teste de probabilidade de significância consiste em verificar a probabilidade de se 

obter uma estatística do valor extremo ao que se deseja como hipótese nula. É importante 

salientar que o teste consiste em probabilidade de uma amostra, não da população, ou seja, 

erros podem ser cometidos e os mesmos são denominados erros Tipo I ou erros Tipo II. Erro 
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cometido do Tipo I é quando se deixa de escolher uma hipótese verdadeira, já o erro Tipo II 

é cometido quando se escolhe uma hipótese falsa. 

A probabilidade de se cometer um erro Tipo I é chamada de nível de significância, e 

geralmente é determinada anteriormente a obtenção dos dados, sendo que o valor mais 

comum adotado é o de 5%. Desta forma, valores superiores a 5% no teste de significância, 

significa que o modelo está bem caracterizado pela curva adotada. 

Outro teste adotado será o de coeficiente de determinação da curva (R²). Este valor 

expressa a medida de qualidade do modelo em estimar a variável dependente. Quanto maior 

o valor, melhor dos pontos a reta e melhor será o seu resultado estimado. 

O método não linear é um processo interativo, determinando através de tentativa e erro 

o valor dos coeficientes da curva. De maneira a garantir o melhor ajuste, uma otimização 

para determinar o mínimo erro é executada até se obter o melhor resultado para o modelo 

em questão. 

No caso de regressões não lineares, o coeficiente de determinação da curva e o valor de 

p não são os valores mais indicados para analisar o nível de representatividade da equação. 

Desta forma, muito do conhecimento da área ferroviária, informações visuais da parte 

gráfica e verificação dos ajustes com a menor soma do quadro dos resíduos (SQE final) e 

com a menor raiz da soma do quadrado dos resíduos (S) serão adotadas para a determinação 

da melhor curva. Além disto, o valor do desvio padrão da regressão será verificado após o 

cálculo da raiz quadrada dos erros médios quadrados (QME), sendo quanto menor, menos 

disperso em relação a curva determinada. 

Além disto, é importante verificar o histograma de resíduos, pois ele demonstra 

características gerais do comportamento da curva com relação aos dados. Quando o 

histograma apresenta alguma lateral da curva mais alongada, pode representar uma 

tendência, bem como barras afastadas entre si, outliers presentes na observação. Outra forma 

importante de verificação será a dos resíduos em relação os valores ajustados. Em gráficos 

deste tipo de verificação, nenhum padrão poderá ser encontrado, sendo o resultado da 

somatória entre os dois lados da linha que representa a regressão igual a zero. Em quaisquer 

situações como estas descritas, os dados serão verificados e testados novamente até se obter 

uma curva que realmente represente os dados amostrados. 

O método de análise multivariada de dados será adotado para a definir as curvas, as 

tabelas e formulas resultantes deste trabalho quando o tema for a capacidade relativa aos 

motivos de falhas do sistema. Escolheu-se esta técnica devido a capacidade deste método 
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conseguir relacionar e referir-se simultaneamente a análise de múltiplas medidas sobre um 

indivíduo ou objeto que está sendo investigado. Assim, qualquer análise simultânea com 

mais de duas variáveis pode ser considerada, a princípio, como multivariada. 

JR. HAIR et al. (2009) explicam que técnicas de análise multivariada são populares 

porque elas permitem que organizações criem conhecimento, melhorando assim suas 

tomadas de decisões. Os autores complementam as suas observações sobre o assunto 

pontuando que para ser considerada verdadeiramente multivariada a análise, todas as 

variáveis devem ser aleatórias e inter-relacionadas de tal maneira que seus diferentes efeitos 

não podem ser significativamente interpretados em separado. Porém, alguns autores 

estabelecem que o objetivo da análise multivariada é medir, explicar e prever o grau de 

relação entre variáveis estatísticas (combinações ponderadas de variáveis). Assim, o caráter 

multivariado reside nas múltiplas variáveis estatísticas (combinações múltiplas de variáveis), 

e não somente no número de variáveis ou observações. 

A construção da análise multivariada passa pela determinação das variáveis estatísticas, 

sendo uma combinação linear de variáveis com pesos empiricamente determinados. Apesar 

das variáveis serem especificadas, os pesos que cada uma terá será resultante da técnica 

multivariada utilizada para atingir o objetivo específico. 

JR. HAIR et al. (2009) falam que apesar da análise multivariada ter suas raízes nas 

estatísticas univariada e bivariada, a extensão para o domínio multivariado introduz 

conceitos adicionais e questões que têm particular relevância, ou seja, questões conceituais 

de cada modelo bem como termos específicos como escalas de medidas, testes de 

significância e níveis de confiança são primordiais para uma correta aplicação da técnica. 

Cada conceito tem um papel significativo na aplicação bem-sucedida de qualquer técnica 

multivariada. 

Desta forma, o princípio básico para esta avaliação é a medida, visto que o pesquisador 

não pode identificar variação a menos que ela possa ser medida entre elas mesmas ou entre 

uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. Mensurar a variável é 

importante para representar com precisão o conceito de interesse, e é instrumental na seleção 

do método multivariado apropriado para análise, sendo estes dados classificados para sua 

mensuração em não-métricos (qualitativos) e métricos (quantitativos), baseadas no tipo de 

atributos ou características que os dados representam. 

O uso de múltiplos indicadores permite ao pesquisador especificar mais precisamente 

as respostas desejadas, não depositando total confiança em uma única resposta, mas na 
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resposta “média” ou “típica” de um conjunto de respostas relacionadas, pois nesta técnica, 

as respostas múltiplas refletem a resposta “verdadeira” com maior precisão do que uma única 

resposta, sendo algumas avaliações de confiabilidade e incorporação de escalas na análise, 

importantes métodos que o pesquisador deve empregar. 

Além disto, JR. HAIR et al. (2009) explicam que o uso de variáveis múltiplas e a 

confiança em sua combinação em técnicas multivariadas resulta em erros de medida. Estes 

erros podem ser entendidos como o grau em que os valores observados não são 

representativos dos valores “verdadeiros”. Desta forma, apesar da técnica tentar reduzir o 

erro em relação a modelos de variáveis individuais, o pesquisador deve se atentar ao 

desenvolvimento de medidas multivariadas (escalas múltiplas), nas quais diversas variáveis 

são reunidas em uma medida composta para representar um conceito. Este método de estudo 

objetiva evitar o uso de apenas uma variável para representar um conceito e, ao invés disso, 

usar várias variáveis como indicadores, todos representando diferentes facetas do conceito 

para se obter uma perspectiva mais “ampla” e de menor erro. 

Partindo destes conceitos, o método que será aplicado no trabalho refere-se ao 

fluxograma presente na FIG. 3.6, no qual, para este trabalho, as setas em vermelho 

representam os caminhos que esse trabalho traçará. 
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FIG. 3.6 - Fluxograma de definição da técnica multivariada de dados 

Fonte: Adaptado de JR HAIR et al. (2009)   

 

Compreendendo o porquê da escolha da técnica de regressão múltipla para este trabalho, 

conforme já mencionado nos objetivos deste trabalho, o mesmo buscará uma resposta da 

capacidade ferroviária explicada pelas variáveis de impacto dela, ou seja, a capacidade é a 

variável dependente deste trabalho com as demais variáveis independentes, determinando 

qual a dependência foi escolhida. 

Conforme JR. HAIR et al. (2009) explicam, uma técnica de dependência pode ser 

definida como a que a variável ou conjunto de variáveis é identificada como a variável 

dependente a ser prevista ou explicada por outras variáveis conhecidas como variáveis 

independentes. Em contrapartida, uma técnica de interdependência é aquela em que 

nenhuma variável ou grupo de variáveis é definida como sendo independente ou dependente. 

Ao invés disso, o procedimento envolve a análise simultânea de todas as variáveis no 

conjunto. 

Conforme já citado, apenas uma variável dependente será analisada (a capacidade 

ferroviária), enquanto diversas variáveis serão as sensibilizadas. Como não se deseja 

verificar a relação entre as variáveis independente, a relação definida é de uma variável 

dependente com uma única relação. 
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Como todos os dados que serão amostrados são numéricos, as variáveis que serão 

analisadas são classificadas como métricas. Portanto, como a análise envolve uma única 

variável dependente que é métrica, com diversas variáveis independentes de suas relações, 

a técnica apropriada é análise de regressão múltipla ou análise conjunta. 

Conforme JR. HAIR et al. (2009), a regressão múltipla é o método de análise apropriado 

quando o problema de pesquisa envolve uma única variável dependente métrica considerada 

como relacionada a duas ou mais variáveis independentes métricas. O objetivo da análise de 

regressão múltipla é prever as mudanças na variável dependente como resposta a mudanças 

nas variáveis independentes. Esse objetivo é alcançado, com frequência, por meio da regra 

estatística dos mínimos quadrados. 

A análise conjunto, que seria a outra técnica indicada, é preferencialmente utilizada para 

descrever relações de preferência entre produtos, ou seja, ela baseia-se na premissa de que 

os consumidores avaliam o valor de um objeto combinado as quantias separadas de valor 

fornecidas por cada atributo. Desta forma, esta técnica não é mais indicada que a regressão 

múltipla para o tema proposto, pois em nenhum momento o conceito de utilidade será 

abordado no trabalho. 

Desta forma, como a regressão múltipla tem uma vasta aplicação, grande facilidade de 

utilização devido a softwares e pelo fato que se busca como resultados da dissertação uma 

equação de previsão da capacidade explicada por variáveis diversas, esta técnica preenchem 

todos os requisitos para a pesquisa, sendo a escolhida para o trabalho. 

Para a aplicação técnica da regressão múltipla, a metodologia contida no fluxograma da 

FIG. 3.7 foi aplicada. É importante notar que para a Fase I, o objetivo já está estabelecido 

(determinar a capacidade), a variável dependente determinada (capacidade ferroviária) e as 

variáveis independentes serão output do capítulo 4 deste trabalho e consequentemente do 

modelo de simulação. 

A Fase II do fluxograma será resolvida com um grande número de réplicas de cada 

cenário proposto, e em caso de necessidade de variáveis não lineares, a transformação Box-

Cox poderá ser utilizada para facilitar a utilização da variável. 
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FIG. 3.7 - Fluxograma do método de regressão múltipla 

Fonte: Adaptado de JR HAIR et al. (2009) 
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Na Fase III, testes visuais gráficos serão feitos para identificar as relações entre as 

variáveis, permitindo assim a correção de linearidade anteriormente a implantação do 

modelo nas fases seguintes. Além dos testes de linearidade, serão feitos testes de 

heteroscedasticidade dos dados, ou seja, testar a variância. Em caso de variância desiguais, 

poderão ser adotados transformações para regularizar esta situação. 

Testes de independência dos termos de erro são feitos através de análise visual dos 

gráficos dos resíduos, ou seja, caso os resíduos não demonstre nenhum padrão ao longo do 

tempo, os mesmos realmente apresentam independência em relação a todas as variáveis. Por 

fim, como muitas variáveis possivelmente não serão lineares, as suas distribuições 

consequentemente não serão normais, ou seja, transformações ou adoção de variáveis não 

normais para utilização na equação deverão ser efetuadas. 

Saindo da parte de planejamento do método e entrando na parte da estimação 

propriamente dito, a técnica Stepwise será aplicada para estimar quais variáveis deverão ser 

efetivamente utilizadas no modelo. 

Esta técnica é a abordagem sequencial mais comum para a seleção de variáveis. Ela 

permite examinar a contribuição de cada variável independente para o modelo de regressão. 

Para isto, cada variável é considerada para inclusão antes do desenvolvimento da equação. 

A variável independente com a maior contribuição é acrescentada em um primeiro momento. 

Variáveis independentes são então selecionadas para inclusão, com base em suas 

contribuições incrementais sobre as variáveis já presentes na equação, conforme FIG. 3.8 

(JR HAIR et al., 2009). 

Este método apresenta grande potencial por considerar apenas uma variável para seleção 

por vez, facilitando a estimação de quais variáveis são efetivamente significativas para a 

equação que será determinada. 

Para iniciar o método Stepwise, deve selecionar a variável independente que mais se 

correlaciona com a variável dependente e, posteriormente, ir acrescentando variáveis 

independente uma a uma para analisar a sua significância estatística através do Teste F, ou 

seja, verificando se as variâncias entre as duas amostras são estatisticamente iguais e esta 

variável que foi incluída tem algum significado estatístico para equação proposta. Por fim, 

sempre que o Teste F não for rejeitado, esta variável participará da equação final. 
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FIG. 3.8 - Fluxograma do método de estimação Stepwise 

Fonte: Adaptado de JR HAIR et al. (2009) 

 

Após definir as variáveis que farão parte da equação, testes para avaliar se o modelo 

estimado atende às suposições inerentes à regressão múltipla será feito. Desta forma, 

conforme já citado anteriormente na Fase III desta metodologia, mas para cada variável, os 

mesmos testes sobre os resíduos serão realizados para o modelo proposto como um todo, 

verificando a linearidade, variância constante, independência e normalidade do modelo. 

Caso se observe que o modelo não cumpriu alguma destas questões, ele será reestimado. 

Contudo, caso o modelo satisfaça toda as suposições mencionadas anteriormente, 

exames de significância estatística serão realizados. O primeiro teste que será realizado é o 

de coeficiente de determinação, sempre levando em consideração o R² Ajustado para avaliar 

se o modelo está superestimado ou não e se o valor de determinação realmente é maior que 

zero. Posteriormente será realizado o teste de significância dos coeficientes, estabelecendo 

um intervalo de confiança para avaliar se o erro padrão não está extrapolando o erro 

admitido. 

JR HAIR et al. (2009) explicam que os testes de significância de coeficientes de 

regressão fornecem ao pesquisador uma avaliação empírica de seu verdadeiro impacto, 
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mesmo ele não sendo efetivamente um teste de validade. Contudo, estes testes são 

importantes para determinar se os impactos representados pelos coeficientes são 

generalizáveis a outras amostras dessa população, pois é comum cometer o erro de inferir 

que os coeficientes servem para qualquer amostra e eles podem ser na verdade apenas para 

aquela amostra específica. 

 Após efetuar os destes de significância, será feito uma avaliação se existem observações 

influentes nos resultados da regressão efetuada. Essas observações individuais serão 

realizadas para identificar observações fora do padrão geral desenvolvido pela regressão e 

seu conjunto de dados. 

Apesar destas observações não serem algo prejudicial ao ponto de sempre ter que as 

eliminar, é importante saber qual é o impacto e o que elas podem acarretar nos resultados da 

regressão. Para verificar esta situação, gráficos de dispersão dos dados serão plotados e 

verificados se existem pontos que deverão ser eliminados ou não, corrigindo possível 

problemas nos resultados finais. 

Para finalizar a determinação da equação que será utilizada, análise de coeficientes que 

mais impactam na variável dependente e testes de multicolinearidade serão efetuados para 

compreender a equação determinada antes de sua validação. 

Por fim, serão efetuados teste de validação com dados de um trecho genérico para aferir 

se a equação responde corretamente as estimações de capacidade que serão feitas 

futuramente. Se os resultados forem satisfatórios, tabelas e gráficos de sensibilidade serão 

elaboradas para consulta e aplicação na formula. 

É importante citar que apesar de todo o detalhe demonstrado no processo metodológico, 

o software Minitab 17 será utilizado como ferramenta suporte para a avaliação descrita. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

 

 

 

4.1 DEFINIÇÃO DO SISTEMA 

 

 

O sistema que será modelado trata-se de uma ferrovia genérica, com dimensões 

variáveis e o comprimento dos trechos determinados através do tamanho equivalente de via. 

Contudo, a premissa básica para determinar o tamanho dos trechos é que o tamanho do trecho 

não poderá ser menor que o tamanho necessário para o trem entrar em velocidade de cruzeiro 

e consequentemente efetuar a frenagem até parar dentro do mesmo trecho, ou seja, ele 

conseguirá descrever velocidade ao ponto de ter o melhor aproveitamento da malha e 

garantir a segurança da circulação. 

São modelados dois trechos ferroviários, um singelo e um outro com a equivalência a 

este trecho, mas duplicado. As criações dos trens são nas extremidades dos trechos, no 

mesmo local que será medido as filas de entrada no sistema, conforme FIG. 4.1. 

 

Pátio 1 Pátio 2 Pátio 3 Pátio 4

Pátio 5Pátio 6Pátio 7

Trecho Dup 1 Trecho Dup 2 Trecho Dup 3

Trecho Dup 8

Trecho Dup 7 Trecho Dup 6 Trecho Dup 5
Entrada e Saída 

de Trens

Entrada e saída de 

trens

Detalhe 2

Detalhe 1

SB1 SB2 SB32 31 4

DETALHE 1

L1SB1 L1SB2 L1SB32 31 4 L1SB4

DETALHE 2

5

L2SB1 L2SB2 L2SB32 31 4 L2SB4 5

Pátio de entrada 

com quantidade 

de linhas 

variáveis

Pátio com 

travessão para 

entrada e saída 

de trens

Pátio com 

travessão para 

entrada e saída 

de trens

Travessão no 

meio da linha 

para entrada e 

saída de trens

Travessão no 

meio da linha 

para entrada e 

saída de trens

 

FIG. 4.1 - Croqui ferrovia que será modelada 

Fonte: Autoria própria 
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O trecho singelo conta com 7 pátios para cruzamento de trens, sendo que nos pátios 3 e 

4 existem travessos para desvio de trens para procedimentos em pátios de serviços. Além 

destes pátios, o trecho entre o pátio 3 e pátio 4, também terá um travessão para desvio de 

trens, simulando a possibilidade de entrada e saída de trens no trecho como se fosse um 

cliente. 

Após este trecho ser criado, o mesmo foi duplicado em um segundo trecho de análise, 

contando com 7 trechos duplos que tem como relação entre si os travessões universais, 

permitindo assim o desvio dos trens para qualquer linha sempre que for necessário e possível. 

Além disto, terá um travessão de entrada e saída de trens no trecho 5, simulando a entrada e 

saída de algum pátio de manobras. 

No croqui, pode-se verificar dois detalhes, os quais representam as subdivisões 

denominadas seções de bloqueio da via. Desta forma, no trecho singelo, até dois trens sem 

problemas na circulação poderão ocupar a mesma via, maximizando a ocupação e 

capacidade do trecho. No trecho duplicado, o mesmo raciocínio poderá ser utilizado, sendo 

possível utilizar a linha de circulação até por mais de um trem simultaneamente. 

As características dos trens são variadas de acordo com os cenários simulados, gerando 

uma série de possíveis cenários de circulação. 

 

 

4.2 FORMULAÇÃO CONCEITUAL DO MODELO 

 

 

Toda a parte da construção do modelo de simulação foi definida conforme fluxograma 

apresentado na FIG. 4.2. O fluxo inicia-se com a obtenção dos dados externos sobre a via 

permanente, sobre os trens e as possíveis probabilidade de falhas e manutenções de via destes 

agentes ou recursos. 

Após a obtenção dos dados de uma planilha padrão que será criada, o simulador 

codificado na ferramenta Anylogic iniciará as rodadas de simulação sempre controlando o 

tempo e o número de replicações para obter os resultados esperados. 

Após a conclusão das replicações, foi feito a verificação do erro admissível, e em caso 

de o erro ser aceitável, o simulador gravou todas as informações da saída e controle em um 

banco de dados para posterior avaliação do cenário. 
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FIG. 4.2 - Fluxo de construção do modelo de simulação 

Fonte: Autoria própria 

 

As variáveis de entrada e saída, os atributos dos agentes e as funções que deverão ser 

considerados durante a simulação estão apresentados na FIG. 4.3. É importante observar que 

nem todas as variáveis foram descritas devido a sua grande quantidade, contudo as principais 

estão presentes no quadro. 
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Variáveis, Atributos e Expressões

A
tr

ib
u

to
s

V
a

ri
á

v
e
is

E
x
p
re

s
s
õ

e
s
 /
 F

u
n
ç
õ

e
s

SaídaEntrada

 Tempo Circulação

 Classe do trem

 Referência de Rota

 Referência de travador

 Tamanho do trem

 Quantidade de vagões

 NA

 Distância equivalente entre pátios

 Curva de aceleração do Trem

 Curva de frenagem do Trem

 Probabilidade de Falhas

 Probabilidade de Manutenções

 Tempo de Falhas

 Tempo de Manutenções

 Velocidade de cruzeiro do trem

 Comprimento de cada pátio

 Número de linhas em cada pátio

 Ativar e desativar pátios

 Chegada de trens

 Transit Time por trecho

 Ocupação de cada trecho

 Ocupação efetiva de cada trecho

 Tempo de falhas por motivo / trecho

 Pares de trens que passou no trecho

 Filas em pátios

 Tempos de manutenções / trecho

 Quantidade de falhas e manutenções

 Gráfico de trens

 Curva de aceleração do Trem

 Curva de frenagem do Trem

 Probabilidade de Falhas

 Probabilidade de Manutenções

 Tempo de Falhas

 Tempo de Manutenções

 Velocidade de cruzeiro do trem
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 NA

FIG. 4.3 - Principais variáveis, atributos e funções que foram considerados 

Fonte: Autoria própria 

 

Aumentando o detalhe da formulação conceitual do modelo, chegasse ao nível da 

situação de circulação e comportamento operacional dos trens. Neste nível, a dinâmica de 

relações entre os agentes deve ser levada em consideração, sendo o eixo fundamental do 

funcionamento do modelo. 

A FIG. 4.4 representa a lógica conceitual da circulação do modelo, a qual foi dividida 

em submodelos em alguns pontos para melhorar o nível de detalhe. 
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FIG. 4.4 - Lógica de simulação conceitual 

Fonte: Autoria própria 
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 Após a criação dos trens e das linhas, o trem tentará efetuar a circulação. Quando ele 

definir qual é a lógica que ele deverá utilizar, ou linha singela ou linha dupla, ele tentará 

descrever um fluxograma de testes para averiguar a possibilidade do movimento. 

 Como princípio para circulação é importante conhecer os elementos que serão 

considerados. Desta forma, a FIG. 4.5 representa os elementos da via que serão testados, ou 

seja, os entre travessões e suas reservas e ocupações. 
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FIG. 4.5 - Exemplo de situação da via e seus conjuntos de travessões 

Fonte: Autoria própria 

 

A circulação segue um fluxo de testes para definir se a mesma é possível ou não, e caso 

seja possível, se é necessário alternar a circulação dando preferência entre os trens ou não. 

Desta forma, a lógica garante que os trens não irão bater de frente e nem travar em um 

momento de aumento da quantidade de trens. 

A lógica de circulação em linha singela foi descrita na FIG. 4.6 e inicia com a verificação 

da quantidade de ocupações e reservas do trecho presentes entre o primeiro conjunto de 

travessões a frente do trem e o segundo. As ocupações são os momentos que o trem já está 

sobre o trecho, enquanto as reservas é o momento que o trem tem apenas uma rota já 

identificada para o trecho, porém ainda não o ocupou. 
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Após a contagem do número de ocupações e reservas, o trem verifica se o número de 

trens que está ocupando o trecho a frente dele é maior que um, pois se tiver mais de um trem 

a frente o mesmo não terá espaço no trecho suficiente para conseguir avançar. 

Caso seja possível avançar e o número de ocupações seja igual a um, o trem verifica se 

o sentido da via é o mesmo que o dele e libera para a circulação desde que a rota a sua frente 

seja suficiente para colocar pelo menos o trem todo no trecho. 

 

Localizo os próximos 5 

conjunto de travessões

"A"

 Conto quantas 

ocupações tem entre o 

1º e 2º Conjunto de 

Travessões

"B"

Conto quantas 

ocupações tem entre o 

2º e 3º Conjunto de 

Travessões

"C"

Conto quantas 

reservas tem entre o 1º 

e 2º Conjunto de 

Travessões

"D"

Conto quantas 

reservas tem entre o 2º 

e 3º Conjunto de 

Travessões

O número de 

ocupações de 

"A"<=1?

O número de 

ocupações de 

"B"<=1?

O número de 

reservas de 

"C"==0?

O número de 

reservas de 

"D"==0?

Hold: NÃO SE LOCOMOVE, 

AGUARDA NO PÁTIO

"E"

 Conto quantas 

ocupações tem entre o 

4º e 5º Conjunto de 

Travessões

"F"

 Conto quantas 

reservas tem entre o 4º 

e 5º Conjunto de 

Travessões

Qual é o 

sentindo do 

trem?

O número de 

"A"==0?

O número de 

ocupações de  E  

<=1

Sentido

Oposto

Mesmo

Sentido O número de 

ocupações de 

 E  == 0Sim

O sentido da via 

é o mesmo que 

o meu ou nulo?

Sim

Reserva todo o trecho entre o 1º 

conj. De travessões e o 3º conj. 

De travessões (apenas uma linha 

entre o 2º e o 3º conj. De 

travessões)

Circula

Reserva o sentido da via entre o 

1º conj. De travessões e o 3º 

conj. De travessões

Não

Sim

Reserva o trecho 1ª SB entre o 1ª 

conj. De travessões e o 2º conj. 

De travessões

Sim

Inicia a lógica de 

circulação Singela

Não

Não

Aguarda a sinalização alinhar a 

rota

O número de 

ocupações de 

"B"==1?

Não

Sim

Com o tamanha da reserva é 

possível caber todo o trem?

Não

O número de 

reservas de  F  

==1Não
Não

Sim

Não

 

FIG. 4.6 - Lógica de circulação dos trens em linhas singelas 

Fonte: Autoria própria 

 

A diferença básica entre a lógica de circulação do trem em linha dupla é a situação de 

comboio, ou seja, caso seja possível colocar um trem após o outro no mesmo entre travessões 

e em duas linhas, aproximando os trens e alavancando a capacidade, conforme a FIG. 4.7 

apresenta. 

O comboio é sempre possível quando não se tem nenhum trem vindo em sentido 

contrário nos próximos dois entre travessões e não há nenhuma intervenção na linha ou trem 

quebrado nos próximos dois entre travessões. 
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Desta forma, sempre que é possível circular até 4 trens sucessivos no mesmo sentido, o 

trem entrará no trecho até a situação não ser mais recomendada. No momento que está 

situação não é mais favorável, o trem faz o desvio no travessão e volta para a linha original 

dele e mantém o afastamento do trem da frente a ele de pelo menos um entre travessões. 

Verifica o sentido das 

linhas a frente

Verifica o sentido de 

todas as linhas a frente

Verifica quantas linhas 

de um determinado 

trecho já tem sentido 

definido

Separa quais linhas já 

estão reservadas com 

o mesmo sentido

Já existe 2 linhas 

com sentidos 

opostos?

Hold: NÃO SE LOCOMOVE, 

AGUARDA ATÉ PODER SE 

LOCOMOVER

Inicia a lógica de 

circulação Dupla

Já existe 2 linhas 

ocupadas, mas 

com sentidos 

alternados?

Sim

É possível circular 

de comboio?Não

Circula

Reserva o trecho 1ª SB entre o 1ª 

conj. De travessões e o 2º conj. 

De travessões

Aguarda a sinalização alinhar a 

rota

Não

Não

Sim
Sim

Com o tamanha da reserva é 

possível caber todo o trem?

Inicia a lógica de 

circulação singela

FIG. 4.7 - Lógica de circulação dos trens em linhas duplicadas 

Fonte: Autoria própria 

 

Durante a circulação os trens podem sobre falhas ou serem impactados por falhas no 

trecho, sendo assim, sempre que a probabilidade de ocorrer a falha no trem é verdadeira, o 

trem descreve a curva de desaceleração até sua parada total e mantém a sua rota até o final 

do tempo falhado. A lógica é similar em situação de falha do trecho com o trem sobre o 

mesmo, no qual o trem descreve a curva de desaceleração e efetua a parada, permanecendo 

assim até o problema de via ser solucionado. 

Devido a quantidade expressiva de falhas que podem ocorrer, o modelo grava o motivo 

e o tempo que cada falha gerou, podendo assim aferir o impacto da mesma sobre a circulação 

(FIG. 4.8). 
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Finaliza o submodelo

Terá alguma falha deste 

trem neste trecho?

Sorteia o tipo de falha

Determina o tempo da falha

Terá alguma falha da via 

permanente ou 

sinalização?

Qual tipo de falha?

Determina o tempo da falha

Ocupa a via com uma reserva 

fictíticia

Aguarda a falha se encerrar

Lógica de falhas

Aguarda a falha se encerrar

No local da falha, o modelo fará 

a curva de desaceleração e 

reaceleração do trem

No local da falha, o modelo fará 

a curva de desaceleração e 

reaceleração do trem

 

FIG. 4.8 - Lógica de falhas 

Fonte: Autoria própria 
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4.3 VERIFICAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL 

 

 

Para validar o modelo conceitual, foram definidas situações de circulação que 

colocariam o modelo em situação de travamento, conforme imagens sucessivas mostradas 

na FIG. 4.9 e FIG. 4.10. 

A FIG. 4.11 expressa uma situação crítica para a tomada de decisão pelo modelo, pois 

existe uma situação de travamento eminente caso quatro trens fiquem um de frente para o 

outro, ou seja, caso o trem realçado de vermelho avançasse até o pátio do meio. 

 

1º CONJUNTO 

DE 

TRAVESSÕES

2º CONJUNTO 

DE 

TRAVESSÕES

3º CONJUNTO 

DE 

TRAVESSÕES

4º CONJUNTO 

DE 

TRAVESSÕES

5º CONJUNTO 

DE 

TRAVESSÕES

HnL1 HnT1v

HnL2

HnSB1 HnSB2 HnSB3 Hn+1T1i

Hn+1L2

Hn+1L13 4 5 6 7

17

1

16

Hn+1SB1 Hn+1SB2 Hn+1SB3 Hn+2T1i9 10 11 12

19

8

18 Hn+2L2

13 14

20

15HnT1i6 7

17

 

FIG. 4.9 - Situação crítica de decisão do modelo 

Fonte: Autoria própria 

 

Em todas as situações analisadas, o fluxograma descrito acima foi verificado conforme 

exemplo da FIG. 4.10. Na situação da figura, o trem irá fazer todas as perguntas do 

fluxograma, verificando que seria possível avançar até visualizar a situação dois pátios a 

frente. Neste momento o trem visualiza que se ele for adiante, travará o modelo. Desta forma, 

o trem é proibido de avançar e o segundo trem a chegar no sistema tenta efetuar todos os 

testes novamente. 

 

A) Quantas ocupações eu 

tenho entre o 1º e o 2º 

conjunto de travessões? 

Resp: 0

B) Quantas ocupações eu 

tenho entre o 2º e o 3º 

conjunto de travessões? 
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E) Quantas ocupações eu 
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1
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Sentido
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Hold: NÃO SE LOCOMOVE, 

AGUARDA NO PÁTIONão

 

FIG. 4.10 - Validação do modelo conceitual. Impossibilidade do movimento. 

Fonte: Autoria própria 
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Quando a situação de verificação dos trens chega a algum trem contido no pátio do lado 

mais à direita da FIG. 4.11, o mesmo visualiza que será possível se locomover sem 

problemas, pois quando ele avançar e chegar ao pátio central, o trem que está no pátio central 

poderá avançar e liberar a circulação para o próximo trem efetuar o cruzamento no pátio 

central. 

 

A) Quantas ocupações eu 

tenho entre o 1º e o 2º 

conjunto de travessões? 

Resp: 0

B) Quantas ocupações eu 

tenho entre o 2º e o 3º 

conjunto de travessões? 

Resp: 1

C) Quantas reservas eu tenho 
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D) Quantas reservas eu tenho 

entre o 2º e o 3º conjunto de 

travessões? Resp: 0
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DE 
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4º CONJUNTO 

DE 
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Hn+1SB1 Hn+1SB2 Hn+1SB3 Hn+2T1i9 10 11 12
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8

18 Hn+2L2
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17

O número de 

ocupações de 

"A"<=1?

O número de 

ocupações de 

"B"<=1?

O número de 

reservas de 

"C"==0?

O número de 

reservas de 

"D"==0?

Qual é o 

sentindo do 

trem?

O número de 

ocupações de 

"B"==1?

Sim

O número de 

"A"==0?

Sentido

Oposto

O sentido da via 

é o mesmo que 

o meu ou nulo?

Circula

Não

Reserva o trecho 1ª SB entre o 1ª 

conj. De travessões e o 2º conj. 

De travessões

Sim
Aguarda a sinalização alinhar a 

rota
Com o tamanha da reserva é 

possível caber todo o trem?

 

FIG. 4.11 - Verificação do modelo conceitual. Situação possível. 

Fonte: Autoria própria 

 

É importante verificar que esta lógica garante que os trens tentarão circular pelos trechos 

sempre de maneira alternada, garantindo assim o máximo de ocupação dos trechos e 

impossibilitando o travamento do mesmo. 

Após a verificação de toda a lógica conceitual, foi possível elaborar a FIG. 4.12, onde 

todas as possíveis situações de circulação foram verificadas conforme observação de três 

pátios e duas entre linhas. É importante pontuar que essa lógica serve também para linhas 

duplicadas, contudo, devido ao espaçamento entre os trens que isto geraria, foi criada uma 

lógica de comboio para aproximar os trens. 
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FIG. 4.12 - Quadro de situações de circulação verificadas 

Fonte: Autor 

SUBINDO DESCENDO

1 Até 3 trens - - Circulação sem restrições

2 4 0 Circulação sem restrições

3 0 4 Circulação sem restrições

4 1 3 Circulação sem restrições

5 2 2
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

6 3 1 Circulação sem restrições

7 5 0 Circulação sem restrições

8 0 5 Circulação sem restrições

9 4 1 Circulação sem restrições

10 3 2
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

11 2 3
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

12 1 4 Circulação sem restrições

13 6 0 Circulação sem restrições

14 0 6 Circulação sem restrições

15 5 1 Circulação sem restrições

16 4 2
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

17 3 3 Circulação Impossível

18 2 4
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

19 1 5 Circulação sem restrições

20 7 0 Circulação sem restrições

21 0 7 Circulação sem restrições

22 6 1
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

23 5 2
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

24 4 3 Circulação Impossível

25 3 4 Circulação Impossível

26 2 5
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

27 1 6
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

28 8 0 Circulação sem restrições

29 0 8 Circulação sem restrições

30 7 1 Circulação sem restrições

31 6 2
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

32 5 3 Circulação Impossível

33 4 4 Circulação Impossível

34 3 5 Circulação Impossível

35 2 6
Circulação possível sobre bom gerenciamento. 

Necessário alternância dos trens

36 1 7 Circulação sem restrições

# SITUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO
QUANT. TOTAL 

DE TRENS

QUANT. POR SENTIDO

4

5

6

7

8
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4.4 PREPARAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA 

 

 

Como as ferrovias são meios de transporte guiados com poucas opções de rotas e 

possibilidades de desvios dos trens, qualquer evento não programado e chegadas aleatórias 

aos trechos interferem de maneira direta na circulação. Desta maneira, qualquer evento não 

programado influência na operação e, geralmente, esses eventos são tratados de maneira 

indireta ou não consideradas nas atuais metodologias de cálculo da capacidade de tráfego. 

Eventos não programados são intrínsecos as ferrovias, ou seja, apesar de ser evento não 

programado, eles ocorrem com uma dada uma probabilidade de acontecimentos 

independente do estado da via ou de conservação do material rodante. Às vezes, os eventos 

não programados não exercem um impacto de paralisação total da circulação (quebras em 

pátios ou linhas duplas, ou falhas dos ativos sem impactar outros ativos), contudo, 

geralmente, impacta nos tempos de deslocamentos dos trens da origem ao destino e 

consequentemente na capacidade da via. 

Os eventos não programados são decorrentes de desgastes naturais ou condições 

externas a ferrovia, tais como: variações do clima, invasões da comunidade, depredação do 

leito da via ou do material rodante, desgastes das peças colocadas em estado de conservação 

diferentes umas das outras, entre outros fatores. Todos esses fatores interferem na 

manutenção e segurança da operação, gerando manutenções corretivas e trem hora perdido 

(THP). A partir do momento que os desgastes com os sistemas extrapolam um certo limite, 

acidentes começam a ocorrer e os impactos se tornam ainda maiores. 

Além disto, geralmente a chegada dos trens nos trechos de circulação não são regulares, 

pois eventos aleatórios vão acontecendo em trechos anteriores e atrasos vão sendo gerados. 

Assim, está seção demonstrará quais serão os dados de entrada no modelo como um todo, 

inclusive os mais relevantes para o trabalho, os fatores que interferem na circulação dos trens 

nas ferrovias brasileiras e as características de criação dos trens. 

 

 

4.4.1 CRIAÇÃO DOS TRENS 
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Em geral, quando se observa a chegada dos trens em um trecho específico nas ferrovias 

brasileiras, não se tem uma chegada de maneira uniforme ao longo do dia. Isso se dá pelo 

fato dos trechos, geralmente, estarem ociosos, não terem pátios pulmão reguladores da 

circulação e diversos eventos não programados ocorrem em pátios anteriores ao trecho 

analisado. 

Contudo, existem modelos de circulação com trens de horário, garantindo uma certa 

regularidade na chegada dos trens, mas este modelo não é o mais usual em ferrovias de carga 

pesada. 

Os trens mais comuns de serem vistos nas ferrovias brasileiras pesquisadas são trens 

mineraleiros com vagões tipo gondolas aberto, trens com cargas gerais em vagões tipo 

hopper fechado ou trens de carga geral sobre pranchas, graneleiros com vagões hopper 

fechados e trens de produtos perigosos transportados em vagões tanques, conforme FIG. 

4.13. 

 

 

FIG. 4.13 - Trens mais comuns nas ferrovias pesquisadas 

Fonte: Autoria própria 

 

Os trens de via permanente compreendem trens de manutenção e deverão ser 

considerados dentro dos tempos de manutenções. Trens de manobras e pequenas remoções 

são trens de curta distâncias operados geralmente nas oportunidades ou que fazem algumas 

cargas internas em pátios, portanto não influenciam na capacidade dos trechos. O carvão 

operado no Brasil é feito geralmente utilizando os mesmos moldes de vagões dos trens de 

minério e em sentido oposto ao fluxo padrão das cargas, ou seja, acabam sendo operados no 

fluxo de retorno. 
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Tirando os trens de passageiros que tem horários pré-estabelecidos para sua circulação, 

trens expressos de carga geral e trens com cargas restritivas devido a periculosidade, todos 

os demais apresentam chegadas aleatórias não regular, conforme exemplo da FIG. 4.14. 

 

 

FIG. 4.14 - Chegada dos trens cargueiros em um trecho aleatório 

Fonte: Autoria própria 

 

Para dados contínuos é indicado a utilização do teste Anderson-Darling e um teste 

visual. No teste de AD, quanto menor o valor, melhor é a qualidade do ajuste, bem como o 

valor-p maior que 5%, significa que a hipótese descreve adequadamente o modelo adotado. 

Observando os dados através de um histograma, pode-se verificar que o comportamento 

segue uma característica exponencial, conforme FIG. 4.15. 

 

 

FIG. 4.15 - Intervalo de chegada de trens em um trecho aleatório (Trens Cargueiros) 

Fonte: Autor 
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Desta forma, o modelo se concentrará na criação dos trens de minério, carga geral, 

graneleiros, produtos perigosos e passageiros, conforme padronização pré-estabelecido na 

TAB. 4.1. Foi adotado este padrão afim de garantir uma similaridade com o que acontece 

em geral nas ferrovias nacionais e estipular um critério para a circulação. 

  

TAB. 4.1 - Trens que serão testados e criados no modelo de simulação 

Fonte: Autoria própria 

TREM TREM TIPO CURVA DE CHEGADA 

Carga Geral 
3 locomotivas de 4000 HP mais 60 

Vagões tipo prancha 
Exponencial 

Graneleiro 
4 locomotivas de 4000 HP mais 90 

Vagões tipo holper 
Exponencial 

Minério 
2 locomotivas de 4000 HP mais 168 

Vagões tipo gondola 
Exponencial 

Produtos perigosos 
1 locomotivas de 4000 HP mais 40 

Vagões tipo tanque 
Uniforme 

Passageiro 
1 locomotivas de 4000 HP mais 16 

carros 
Uniforme 

 

É evidente que cada ferrovia tem seu trem tipo padrão e suas particularidades, contudo, 

para simplificação do problema e a necessidade de se adotar um trem tipo para o modelo por 

ser um imput da ferramenta, utilizou-se estes dados. As chegadas dos trens serão alteradas 

para determinar a capacidade máxima do trecho conforme a situação que foi criada, contudo 

o modelo de chegada será o mesmo. 

 

 

4.4.2 MOTIVOS POR GRUPO DE FATORES QUE IMPACTAM NA CIRCULAÇÃO 

 

 

O levantamento dos motivos que mais param trens foi efetuado em quatro ferrovias do 

Brasil que detém cerca de 10.427 km da malha total brasileira, o que permitiu abordar 

características de cada trecho já mencionado. Todos os 2.176.081 (dois milhões, cento e 

setenta e seis mil e oitenta e um) de dados foram tabulados em um banco de dados na 

ferramenta Microsoft Access 2013 (FIG. 4.16) e verificados através dos gráficos de Pareto 
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utilizando o Microsoft Excel 2013, onde pode-se agrupa-los em motivos causadores das 

paradas (Grupo de Fatores). 

 

 

FIG. 4.16 - Banco de dados de trem hora perdido 

Fonte: Autoria própria 

 

Após consolidar os dados em um banco de dados, os mesmos foram separados conforme 

características planaltimétrica e de quantidade de linhas de circulação. É importante salientar 

que este levantamento e esta separação não significa que todos os trechos ou perfis de linhas, 

características operacionais, trens tipos e modelo de gestão operacionais das ferrovias foram 

contemplados, mas serve como parâmetro para diferenciar entre situações que são bem 

marcantes e impactantes para a circulação. 

Para manter a confidencialidade dos dados de cada empresa, todos os valores serão 

expressos em quantidade relativa. Outra forma de preservar a confidencialidade dos dados 

das empresas é agrupar os motivos geradores de paradas dos trens em grupos de motivos, no 

que representam uma série de motivos mais detalhados das paradas. 

O grupo motivo outros é um consolidado de motivos que não se encaixarão em nenhum 

outro grupo, como, por exemplo, motivos operacionais não programados. Os incidentes são 

motivos que não gera um acidente mas causa uma perturbação na circulação, como por 

exemplo animais na via, vandalismos, entre outros. Já quando o motivo causa algum dano 

material, humano ou financeiro, ele é classificado como acidente, ou seja, tombamentos, 

abalroamentos, etc. Para os demais grupos motivos, os seus nomes estão relacionados ao 
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motivo gerador da parada da composição, como, por exemplo, uma falha na eletroeletrônica 

da via, uma quebra de vagão ou uma quebra de trilhos. 

O GRAF. 4.1representa o Pareto dos grupos motivos geradores de paradas em um trecho 

de linha singela com perfil montanhoso. Verifica-se que de todos os motivos, os mais 

representativos são os que estão da esquerda para a direita contidos no intervalo até 81,7% 

(Via permanente). Porém, um dos grupos motivos denominado intercâmbio é consequência 

da operação de trechos que tem relação com outra ferrovia, o que não é o caso da maioria da 

malha. Desta forma, este motivo será desprezado inicialmente, e o motivo vagão passará a 

compor os grupos que entram na simulação. 

 

 

GRAF. 4.1 - Pareto de trem hora perdida em linha singela com perfil montanhoso 

Fonte: Autor 

 

 Dos fatores verificados no GRAF. 4.2, pode-se criar o Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. Este gráfico representa qual é a porcentagem dos trens geralmente impactados 

pelos grupos motivos e qual é o tempo médio de parada de cada evento relacionado ao grupo 

motivo. Com estes valores, é possível criar a falha no modelo e posteriormente verificar os 

motivos que realmente tem relevância no sistema como um todo. 
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GRAF. 4.2- Tempo médio perdido por evento do grupo motivo e probabilidade de trens impactados em um trecho 

singelo montanhoso 

Fonte: Autoria própria 

 

Similar ao GRAF. 4.2, o GRAF. 4.3 foi gerado em relação a uma linha singela com 

perfil favorável. Conforme visualizado no GRAF. 4.2, o motivo intercâmbio volta a 

aparecer, mas novamente será desprezado. 

 

 

  GRAF. 4.3 - Pareto de trem hora perdida em linha singela com perfil favorável 

Fonte: Autoria própria 
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GRAF. 4.4 - Tempo médio perdido por evento do grupo motivo e probabilidade de trens impactados em um perfil 

favorável de um trecho singelo 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme mencionado anteriormente, os dados foram separados seguindo o critério do 

perfil planaltimétrico do trecho e a quantidade de linhas, o que já representa características 

físicas distintas suficiente para perceber que o número de ocorrências é bem menor em 

trechos com perfil favorável quando relaciona o GRAF. 4.2 com o GRAF. 4.4, visto que a 

soma de todos os trens impactados dá um valor menor. Além disso, o tempo para retorno das 

operações ao normal é sensivelmente menor em um perfil favorável, conforme a comparação 

dos dois gráficos. 

Devido ao grande número de rampas e curvas nos trechos montanhosos, os trens estão 

muito mais suscetíveis a choques internos nas composições, o que acarreta uma maior 

probabilidade de quebras dos ativos. Além disto, o atendimento aos trens em regiões 

montanhosas, em geral, é mais complicado, pois os acessos muitas vezes não existem ou são 

difíceis, gerando maiores tempos parados e mais trens impactados como um todo. 

A mesma situação pode ser verificada em linhas duplicadas, que apesar de passar mais 

trens, a quantidade de trens impactados e o tempo perdido não é maior que em trechos 

singelos, pois a possibilidade de desvios entre uma linha e outra permite a circulação mesmo 

que restrição na região sem a parada total do trecho. 

Os GRAF. 4.5 e GRAF. 4.6 representam, respectivamente, a situação das linhas 

duplicadas conforme a situação planaltimétrica do trecho. É interessante notar que o motivo 

via permanente aparecerá como um grupo bastante relevante. Isso é resultado da quantidade 

de linhas que o trecho tem, ou seja, se a operação é facilitada pela possibilidade de inversão 

de linhas sempre que necessário, a quantidade de ativos via para serem mantidos cresce 

sensivelmente, o que eleva diretamente este fator em relação aos demais itens. 
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GRAF. 4.5 - Pareto de trem hora perdida em linha duplicada com perfil montanhoso 

Fonte: Autoria própria 

 

 

GRAF. 4.6 - Pareto de trem hora perdida em linha dupla com perfil favorável 

Fonte: Autor 

 

Além disto, os GRAF. 4.7 e GRAF. 4.8 representam, respectivamente, os tempos 

médios de cada interrupção com a quantidade de trens impactos em uma linha duplicada. 

Verifica-se que o tempo de reação às paradas são bem menores que nas linhas singelas, pois 

a facilidade de liberação da circulação nas linhas duplicadas produz situações que implica 

na liberação de pelo menos uma linha, eliminando paradas prolongadas em diversos trens. 
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GRAF. 4.7 - Tempo médio perdido por evento do grupo motivo e probabilidade de trens impactados em um perfil 

montanhoso de um trecho duplicado 

Fonte: Autoria própria 

 

 

GRAF. 4.8 - Tempo médio perdido por evento do grupo motivo e probabilidade de trens impactados em um perfil 

favorável de um trecho duplicado 

Fonte: Autoria própria 

 

 

4.5 TRADUÇÃO DO MODELO 

 

 

O modelo foi traduzido para o software Anylogic versão 7.3, o qual utiliza a linguagem 

Java como base. Diversas funções foram desenvolvidas conforme modelo conceitual para 

conseguir efetuar as simulações. 

A FIG. 4.17 representa a visão total do modelo traduzido. É importante salientar que a 

lógica de circulação obedece ao fluxograma contido dentro da área realçada em vermelho 
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claro (FIG. 4.18) e que tem como fluxo toda a lógica conceitual que foi identificada no 

trabalho. 

 

 

FIG. 4.17 - Visão do modelo traduzido no Anylogic 

Fonte: Autoria própria 

 

 

FIG. 4.18 - Detalhe da lógica de modelagem do modelo 

Fonte: Autoria própria 
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Além disso, o modelo foi estruturado em uma pasta do sistema operacional Windows 

conforme FIG. 4.19, sendo que os arquivos do programa, leem as informações do arquivo 

em Excel (Input.xlsm) e escreve no arquivo “Output.txt” os resultados da simulação. 

Após os resultados escritos no arquivo “Output.txt”, a planilha do Excel Input.xlsm 

coleta os dados e uma série de macros efetuam os cálculos resumidos das saídas do modelo. 

 

 

FIG. 4.19 - Pasta com os arquivos do modelo de simulação 

Fonte: Autoria própria 

 

A planilha de entrada de dados e visualização dos resultados foi desenvolvida para 

permitir as entradas e as leituras de maneira rápida e fácil pelo usuário. Na aba “Capa”, a 

planilha apresenta um resumo de todas as abas disponíveis, a versão que o modelo está, o 

cenário que está sendo rodado, quando foi a última vez que o mesmo foi rodado e qual é o 

diretório que o modelo está (FIG. 4.20). 
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FIG. 4.20 - Capa da planilha auxiliar do modelo 

Fonte: Autoria própria 

 

A FIG. 4.21 representa a aba de dados gerais para a simulação, sendo dados de entrada 

para o simulador. Nesta aba a quantidade de replicações, o número de dias que serão 

avaliados, o tempo de aquecimento e os parâmetros de licenciamento da ferrovia devem ser 

considerados. 

 

 

FIG. 4.21 - Aba de entrada de dados gerais do modelo na planilha auxiliar 

Fonte: Autoria própria 
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Após inserir os parâmetros gerais de entrada do simulador, o usuário deve inserir os 

dados da linha, definindo o comprimento dos trechos, o nome, características de velocidade, 

sinalização e bitola. Além disto, nesta aba é importante definir o que cada trecho representa, 

ou seja, se é um travessão, se é um trecho duplicado, um pátio de cruzamentos ou, por fim, 

se é um desvio para entrada e saída de trens em terminais, conforme FIG. 4.22. 

No momento da criação da linha de circulação, o simulador faz a leitura desta aba para 

identificar como ele criará o trecho que será analisado. Dessa forma, quando é colocado a 

informação que o trecho é duplicado, por exemplo, o simulador entenderá que uma linha 

paralela à esta deverá ser criada com um deslocamento no eixo Y equivalente a entrevia (foi 

adotado um entrevias padrão de 10 metros). 

 

 

FIG. 4.22 - Aba de entrada de dados da via permanente 

Fonte: Autoria própria 

 

Com o trecho definido, a próxima aba é a de definição de trens, na qual deverá informar 

as características dos trens que utilizaram a via criada. Nesta aba, FIG. 4.23, todas as 

informações sobre o trem deverão ser apresentadas para o simulador, que efetuará a leitura 

dos dados da planilha e criará agentes com as características informadas. 

Como os trens são tradados como agentes pelo modelo, a sua formação carrega atributos 

de nome da composição, qual é o intervalo de chegada e em qual local que ele deverá chegar, 

se tem horários fixos de criação e prioridades sobre os outros trens, a rota do trem, a taxa de 
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aceleração e frenagem, trem tipo (número de locomotivas e vagões), tipo de locomotivas, 

vagões e sua característica de carga. 

Além disto, nesta aba todas as paradas programadas deverão ser inseridas (FIG. 4.24), 

informando qual é o tempo previsto, o local e o motivo da parada. Desta forma, durante a 

simulação, o trem efetuará a curva de desaceleração até a parada neste local definido e 

registrará o tempo que ficou parado. 

 

 

FIG. 4.23- Aba de entrada de dados dos trens na planilha auxiliar 

Fonte: Autoria própria 

 

 

FIG. 4.24 - Detalhe da entrada de dados das paradas programadas dos trens 

Fonte: Autoria própria 
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Após definir os trens, informações de manutenções da via deverão ser inseridas na aba 

de detalhes de manutenções (FIG. 4.25). Está aba possibilita a entrada dos dados de 

manutenções de duas formas, uma curva probabilística com o intervalo entre as manutenções 

ou a entrada determinística em um intervalo de um mês. 

Na opção de intervalo entre manutenções, o usuário deverá informar a curva e o tempo, 

enquanto no modo de entrada determinística o usuário deverá informar apenas o tempo que 

o trecho em questão ficará parado no dia específico. 

 

 

FIG. 4.25 - Aba de entrada de dados de manutenção preventiva da via 

Fonte: Autoria própria 

 

A última aba de informação de entrada de dados no modelo é a de falhas. Esta aba 

permite entrar com a informação de falhas relativa aos trens e relativa a via, sendo as 

informações bases o tempo entre falhas, o motivo e o tempo que o trecho ou trem deverá 

ficar falhado (FIG. 4.26). 
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FIG. 4.26 - Aba de entrada de dados de falhas 

Fonte: Autoria própria 

 

Após efetuar as simulações, a aba de resultados (FIG. 4.27) faz um resumo de todos os 

indicadores que serão analisados para o cenário em questão. Esta aba é apenas um resultado 

do que o simulador escreveu no arquivo de extensão “Output.txt”. 

 

 

FIG. 4.27 - Aba de avaliação dos resultados do modelo de simulação 

Fonte: Autoria própria 

 



114 
 

No momento que é iniciado a simulação, dois métodos podem ser utilizados, o método 

com animação, no qual um gráfico de trens pode ser visualizado (FIG. 4.28), uma animação 

em duas dimensões (FIG. 4.29) ou em três dimensões (FIG. 4.30). Além do método com 

animação, pode ser utilizado o método sem animação (FIG. 4.31). 

 

 

FIG. 4.28 - Visão do gráfico de trens que o modelo constrói durante a simulação 

Fonte: Autoria própria 

 

 

FIG. 4.29 - Imagem da animação em 2D durante a simulação 

Fonte: Autoria própria 
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FIG. 4.30 - Imagem da animação em 3D durante a simulação 

Fonte: Autoria própria 

 

 

FIG. 4.31 - Imagem da simulação no modo sem animação (modo rápido) 

Fonte: Autoria própria 

 

Durante a simulação com animação, pode-se perceber também que todo o método de 

sinalização foi adotado, mantendo a via colorida de acordo com a possibilidade de circulação 

dos trens, ou seja, quando há alguma ocupação na seção de bloqueio ou nas seções de 

bloqueio imediatamente atrás do trem a via fica vermelha, duas seções após a ocupação do 

trem a via ficam amarela e em caso de haver uma rota, a via fica verde ao longo de toda a 
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rota do trem, conforme pode ser visto na FIG. 4.32, que demonstra dois trens se cruzando 

em um pátio. 

 

 

FIG. 4.32 - Imagem de um cruzamento de trens em pátio representando toda a lógica de sinalização 

Fonte: Autoria própria 

 

 

4.6 VALIDAÇÃO 

 

 

A validação de um cenário pelo modelo foi feita utilizando um trecho já existente de 

uma ferrovia brasileira, no qual o mesmo é de linha singela, com sistema de sinalização em 

um pedaço da linha e outro sem sistema de sinalização. 

Neste trecho, diversos tipos de trens o utilizam, inclusive trens de passageiro. O trecho 

foi escolhido observando o nível de ocupação informado a ANTT, ou seja, um trecho 

bastante demandado, porém a avaliação não foi relativa a capacidade informada da 

concessionária a agência. 

Na declaração de rede da concessionária, o trecho foi informado com uma taxa de 

utilização de 88% da capacidade, conforme FIG. 4.33. Desta forma, a quantidade de trens 

circulando permitiu um stress na malha e, consequentemente, comprovar se toda a lógica do 

modelo está correta. 
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FIG. 4.33 - Trecho utilizado para calibração do modelo 

Fonte: Declaração de Rede ANTT 2017. 

 

O trecho, pela declaração de rede, é denominado “Costa Lacerda – Capitão Eduardo”, 

contudo, o que foi aferido foi o trecho a partir de Brucutu, pois o trecho entre Costa Lacerda 

e Brucutu é duplicado e com uma frequência grande de trens para uma mina da operadora 

até Brucutu, não sendo o trecho gargalo em questão. Desta forma, o trecho avaliado possui 

aproximadamente 66 km em linha singela e bitola métrica. 

Com o raio e a rampa máxima do trecho foi determinado um comprimento equivalente, 

resultando em aproximadamente 69 km, os quais foram percorridos por trens com 

locomotivas que conseguem tracionar até 4000 HP. 

Após a entrada de todos os dados na planilha padrão do simulador, os resultados obtidos 

poderão ser verificados conforme GRAF. 4.9. Este gráfico representa o tempo de transito 

médio dos trens simulados relativo ao tempo médio de transito dos trens realizados em um 

dado período de tempo que passaram no trecho. 

 

 

GRAF. 4.9 - Tempo de trânsito dos trens no trecho analisado 

Fonte: Autoria própria 



118 
 

É importante verificar que todos os erros relativos do modelo ficaram dentro da expectativa 

de erro do modelo, ou seja, todos os valores de tempo de transito são estatisticamente iguais 

aos que foram realizados na realidade, conforme TAB. 4.2. 

 

TAB. 4.2 - Tempo de trânsito dos trens no trecho analisado 

Fonte: Autoria própria 

TREM SENTIDO 
Tempo de Trânsito (Horas) 

Real Simulado Erro Rel. Erro Adm. Status 

Trem C 
Subindo 3,81 3,85 1,1% 1,8% Ok 

Descendo 2,64 2,62 -0,8% 1,5% Ok 

Trem J 
Subindo 2,93 2,91 -0,7% 1,2% Ok 

Descendo 2,65 2,67 0,8% 0,9% Ok 

Trem D 
Subindo 3,60 3,65 1,4% 2,1% Ok 

Descendo 2,70 2,66 -1,5% 2,3% Ok 

Trem M 
Subindo 3,24 3,23 -0,3% 2,2% Ok 

Descendo 2,46 2,48 0,8% 1,4% Ok 

Trem M 
GS 

Subindo 1,78 1,82 2,3% 6,3% Ok 

Descendo 0,62 0,60 -3,2% 3,6% Ok 

Trem P 
Subindo 1,71 1,69 -1,1% 1,9% Ok 

Descendo 1,06 1,07 0,9% 1,7% Ok 

 

Outro indicador importante verificado durante a simulação foi a quantidade de trens que 

circularam no trecho, representado pelo GRAF. 4.10. Verifica-se também que a diferença 

ficou dentro da margem de erro admissível do modelo. 

 

 

GRAF. 4.10 - Quantidade de trens que circularam no trecho analisado 

Fonte: Autoria própria 
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Apesar da TAB. 4.3 apresentar valores aparentemente iguais em vários casos, os valores 

representam uma média de 50 replicações feitas, desta forma, esse erro relativo representa 

algum número não inteiro relativo a um número inteiro quando comparado a realidade. 

 

TAB. 4.3 - Quantidade de trens que circularam no trecho analisado 

Fonte: Autoria própria 

TREM SENTIDO 
QUANTIDADE (Trens) 

Real Simulado Erro Rel. Erro Adm. Status 

Trem C 
Subindo 61 61 -1,1% 1,2% Ok 

Descendo 59 59 0,1% 1,4% Ok 

Trem J 
Subindo 141 141 0,3% 0,9% Ok 

Descendo 140 141 0,4% 0,6% Ok 

Trem D 
Subindo 14 14 1,1% 1,6% Ok 

Descendo 14 14 1,0% 1,8% Ok 

Trem M 
Subindo 60 61 1,2% 2,4% Ok 

Descendo 58 58 -0,6% 0,9% Ok 

Trem M 
GS 

Subindo 9 9 3,8% 4,1% Ok 

Descendo 9 9 -4,7% 5,1% Ok 

Trem P 
Subindo 31 31 -0,1% 0,1% Ok 

Descendo 31 31 0,0% 0,0% Ok 

 

Verificou-se também se todos os trens estavam cumprindo a circulação com velocidades 

corretas, conforme TAB. 4.4. Apesar deste indicador acabar sendo uma resultante das 

informações de tempo de transito pela distância, é importante verificar se todos os trens 

realmente não correram mais do que se esperava e algum dos indicadores de saída pudesse 

estar informando alguma heresia. 

A verificação da velocidade foi importante por levar em consideração também as 

paradas que foram imputadas aos trens (conforme sistema da concessionária, porém não 

informado no trabalho para manter o sigilo dos dados). 
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TAB. 4.4 - Velocidade médio dos trens no trecho em análise 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

  

TREM SENTIDO 
Velocidade (Km/h) 

Real Simulado Erro Rel. 

Trem C 
Subindo 17,58 17,40 -1,0% 

Descendo 25,39 25,58 0,8% 

Trem J 
Subindo 22,82 22,98 0,7% 

Descendo 25,25 25,07 -0,7% 

Trem D 
Subindo 18,59 18,33 -1,4% 

Descendo 24,85 25,22 1,5% 

Trem M 
Subindo 20,67 20,73 0,3% 

Descendo 27,27 27,05 -0,8% 

Trem M 
GS 

Subindo 14,01 13,70 -2,2% 

Descendo 40,13 41,47 3,3% 

Trem P 
Subindo 39,24 39,69 1,1% 

Descendo 63,34 62,75 -0,9% 



121 
 

5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

 

Após calibrar o modelo e verificar que o mesmo representa a realidade, um trecho 

genérico conforme detalhes informados na construção conceitual deste trabalho foi 

modelado. Desta forma, diversos cenários puderam ser aferidos e alguns resultados 

visualizados conforme sub sessões abaixo. 

Todos os resultados obtidos são relativos a um cenário base, ou seja, não representa 

necessariamente nenhuma ferrovia brasileira ou mundial, apenas as características que 

correlacionam com os diversos perfis ferroviários presentes no Brasil. 

O cenário base avaliado é uma ferrovia singela, sem sinalização, com pátios 

equidistantes cabendo todos os trens, trechos com comprimentos iguais e suficientes para 

que os trens entre em velocidade de cruzeiro e consiga frear novamente até sua parada total 

e circulação bidirecional, representando a situação básica da circulação de uma via férrea. 

No cenário base, verificou-se que uma ferrovia com essas características seria capaz de 

atender aproximadamente 83 trens por dia, conforme TAB. 5.1. 

 

TAB. 5.1 - Resultados do cenário base analisado 

Fonte: Autoria própria 

 Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Fila Entrada no sistema 2,04 1,37 9,6% 

Quantidade de Trens atendidos 581,48 19,10 0,5% 

Trens / Dia 83,07 2,73 0,5% 

Pares de Trens / Dia 41,53 1,36 0,5% 

 

Analisando a ocupação dos trechos, pode-se determinar o GRAF. 5.1. 
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GRAF. 5.1 - Ocupação dos trechos no cenário base 

Fonte: Autoria própria 

 

Analisando o GRAF. 5.1, percebe-se que o trecho está com o recurso praticamente todo 

demando, cerca de 94%. Este fato ocorre por ter regulado as filas nas pontas com valor médio 

admitido igual a dois trens, ou seja, a quantidade suficiente para que sempre tenha algum 

trem disponível para adentrar o trecho sem que haja filas absurdas ou o não atendimento de 

algum trem. Desta forma, a quantidade máxima de trens que poderiam estar no sistema seria 

a quantidade de pátios, mais a quantidade de trechos menos um (equação 8), ou seja, sempre 

habilitando pelo menos um local vago para a circulação acontecer de maneira alternada e 

sem travar o sistema. 

 

 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎_𝑇𝑟𝑒𝑛𝑠_𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡â𝑛𝑒𝑜_𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑁º 𝑝á𝑡𝑖𝑜𝑠 + 𝑁º 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 − 1 (6) 

 

Nesta situação, trechos com comprimentos iguais (10,8 km) e pátios uniformemente 

distribuídos entre estes trechos com apenas um recurso de cruzamento de trens, a ocupação 

seria igual a 94%, pois tem-se no máximo 14 trens simultaneamente entrando e saindo do 

sistema, conforme GRAF. 5.2. 

 



123 
 

 

GRAF. 5.2 - Ocupação do sistema versus a quantidade de trens sendo atendido no sistema 

Fonte: Autoria própria 

 

O sistema realmente está no limite de atendimento quando o cruzamento da quantidade 

máxima de trens que o sistema atendeu por dia com a quantidade máxima de trens sendo 

atendidos simultaneamente no sistema está no limite para a fila tender ao infinito, conforme 

verificado no GRAF. 5.3. Neste gráfico, verifica-se que no momento que o número de 

aproximadamente 83 trens por dia é atingido, a quantidade máxima de trens sendo atendidos 

é igual a 14 e, consequentemente, valores superiores a esta quantidade de trens atendidos por 

dia se apresentam somente quando a fila tende ao infinito. 

 

 

GRAF. 5.3 - Número de trens em atendimento simultâneo versus o número de trens atendidos por dia no sistema 

Fonte: Autoria própria 
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A saída do modelo de simulação apresenta filas exponenciais devido principalmente a 

forma de atendimento e chegada de trens, no qual a grande maioria está chegando segundo 

uma curva probabilística exponencial. Desta forma, como o cenário base analisado não levou 

em consideração nenhuma parada no sistema, apenas a circulação normal dos trens e 

cruzamentos diversos, a taxa de ocupação do sistema representa a capacidade máxima que o 

sistema pode ser aproveitado. 

Este conceito é válido para qualquer situação, sendo que quanto mais próximo os pátios 

de cruzamento estiverem uns dos outros, maior será a quantidade de trens atendidos por dia 

e, consequentemente, menores serão os tempos de atendimento dos trens nos trechos (no 

cenário base o tempo médio de atendimento nos trechos foi igual a 16,31 minutos devido o 

comprimento dos mesmos), não alterando o conceito. 

A partir do momento que premissas de distância entre pátios, sistema de sinalização, 

chegadas de trens e, principalmente, paradas forem imputadas e alteradas no sistema, a regra 

simples das filas acaba não sendo diretamente aplicada, exigindo que o analista faça 

adaptações para a mesma. 

 

 

5.1 CAPACIDADE RELATIVA AS CARACTERÍSTICAS DA VIA 

 

 

Ferrovias dificilmente tem características de pátios equidistantes e trechos similares, 

pois a construção de pátios está relacionada ao perfil planialtimétrico da região. Desta forma, 

uma característica fundamental para determinar a limitação da capacidade de uma ferrovia 

é essa irregularidade entre os trechos, pois este fator contribui diretamente na chegada de 

trens e, consequentemente, no aproveitamento do trecho. 

Afim de avaliar o impacto da irregularidade entre as distâncias dos pátios, foram criados 

diversos cenário alterando o comprimento dos trechos de maneira aleatória, contudo, 

preservando o comprimento total da ferrovia, conforme exemplo do GRAF. 5.4. 
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GRAF. 5.4 - Comprimento acumulado da ferrovia base versus comprimento acumulado da ferrovia alterados 

Fonte: Autoria própria 

 

Quando se altera o comprimento dos trechos, o caminho com maior comprimento 

equivalente passa a ser o gargalo do sistema, pois o tempo que os trens permanecem 

ocupando-o é superior aos demais até transpô-lo.  

Como os trechos anteriores e posteriores ao maior trecho são menores que ele e os trens 

passam a chegar mais rapidamente nos pátios adjacentes ao maior trecho, o nível de 

ocupação do trecho maior passará a ser alto e uma ociosidade no sistema acontecerá como 

consequência nos demais trechos. Desta forma, no cenário analisado, o Trecho 7 passaria a 

ser o gargalo do sistema, conforme GRAF. 5.5. 

 

 

GRAF. 5.5 - Detalhe do comprimento base versus o comprimento alterado de cada trecho 

Fonte: Autoria própria 
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Para a construção da relação da capacidade com a variação do trecho, foi adotado o 

coeficiente de variação do comprimento dos trechos da ferrovia (equação 9) como medida, 

garantindo que essa relação sirva para qualquer tipo de ferrovia. 

 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟. 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑣𝑖𝑎

=
𝐷𝑒𝑠𝑣. 𝑝𝑎𝑑. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟. 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
 

(7) 

 

Este indicador serve como parâmetro da falta de similaridade dos comprimentos entre 

os trechos de uma ferrovia, ou seja, quanto maior o valor, mais diferentes são os trechos e 

maior serão as diferenças entre o trecho de maior comprimento com o trecho de menor 

comprimento. 

Rodando diversos cenários, pode-se determinar o GRAF. 5.6, o qual relaciona o 

indicador de coeficiente de variabilidade da ferrovia com a capacidade de atendimento de 

trens quando comparado a ferrovias sem variação de trechos. 

 

 

GRAF. 5.6 - Coeficiente de variação da ferrovia versus a capacidade de atendimento relativa da ferrovia 

Fonte: Autoria própria 
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Em ferrovias cujos os trechos se distingue até no máximo aproximadamente 14% em 

relação à média do comprimento dos trechos, a queda de capacidade é pequena e 

praticamente linear, porém quando a ferrovia começa a ter grandes variações entre os 

trechos, a capacidade é afetada exponencialmente. 

Como exemplo da aplicação dos resultados, caso tenha-se uma ferrovia conforme o 

GRAF. 5.5 que apresenta coeficiente de variação do comprimento dos trechos da ferrovia 

igual a 16,68%, o aproveitamento máximo da capacidade seria igual a 96,2%.  

O GRAF. 5.6 foi elaborado para uma via ferrovia singela com sentido bidirecional e 

tráfego de trens mistos, porém o comportamento é o mesmo para ferrovias singelas com 

sentido unidirecional ou ferrovia duplicada. Apesar do comportamento ser o mesmo, fatores 

de correção devem ser acrescidos, visto que a facilidade de circulação aumenta em vias desta 

natureza. 

Para ferrovias singelas unidirecionais, a curva fica deslocada em até 6,26% acima, ou 

seja, o valor de aproveitamento da capacidade da malha encontrado no GRAF. 5.6 deverá 

ser multiplicado por 1,0626. Dessa forma, para ferrovias com duas vias singelas 

unidirecionais para efetuar o transporte (modelo MRS Logística S.A.) o valor deverá ser 

adotado para cada linha de circulação. 

Para situações de vias duplicadas com travessões universais conectando-as e fluxo 

bidirecionais (modelo da Vale – Estrada de Ferro Vitória a Minas), o valor do GRAF. 5.6 

deverá ser multiplicado por até 1,8665, ou seja, a capacidade da via não é dobrada, ocorrendo 

uma pequena perda devido a situações de concorrências dos travessões durante a circulação. 

Porém caso a via funcione com trens todos homogêneos, este valor encontrado no GRAF. 

5.6 poderá ser multiplicado por 2 devido às características de comboio que a via circulará. 

 

 

5.2 CAPACIDADE RELATIVA A HETEROGENEIDADE DOS TRENS 

 

 

A capacidade da ferrovia é afetada pela forma com que cada trem se locomove na via, 

desta forma, a predominância do mesmo modelo de trens contribui para aumentar o 

aproveitamento da capacidade. Porém, é comum que em ferrovias de carga pesada os trens 

sejam bastantes heterogêneos e ferrovias de passageiros (metrô ou trens suburbanos) tenham 

trens muito similares. 
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Analisando as características de heterogeneidade, foi determinado um índice 

denominado de fator de similaridade dos trens, no qual consiste em quantos por cento do 

total dos trens da ferrovia representam o trem mais predominante. Por exemplo: se em uma 

ferrovia tem 3 tipos de três distintos e todos os trens tiverem a mesma quantidade circulando 

na ferrovia, este fator será representado por 33%, porém se algum desses trens começarem 

a circular com mais frequências que os demais, essa relação subira para valores superiores 

aos 33%. 

A capacidade será impactada de acordo com o trem tipo predominante, ou seja, quanto 

mais trens com capacidade de aceleração e frenagem mais rápidas, maior será o 

aproveitamento da capacidade. Porém, não adianta eu ter uma predominância de trens mais 

eficientes se outros trens com pior performance atrapalham a sua circulação, o que o GRAF. 

5.7 demonstra. 

 

 

GRAF. 5.7 - Predominância de trem tipo versus aproveitamento da capacidade em vias singelas 

Fonte: Autoria própria 

 

No cenário base, a relação do trem predominante dos trens ficou representado pelo 

GRAF. 5.8. Para este cenário o fator de relação da predominância do trem mais frequente é 

igual a 63%, e observando o GRAF. 5.7, o máximo que conseguiria aproveitar da capacidade 

da via devido a heterogeneidade dos trens seria igual a 97,3%. 
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GRAF. 5.8 - Relação de predominância para cada trem tipo do cenário Base 

Fonte: Autoria própria 

 

Esse aproveitamento menor que 100% da capacidade é um resultado de esperas e 

interrupções devido as velocidades diferentes que cada trem consegue desenvolver. 

Observando o GRAF. 5.9, verifica-se que os trens Tipo I, apresentam melhor capacidade de 

aceleração que os trens Tipo II, contudo, são trens mais ineficientes que os trens Tipo III e 

Tipo IV. Desta forma, quando um trem Tipo III ou IV entra em circulação, ele acaba 

alcançando os demais trens e, consequentemente, parando sua circulação, gerando uma 

grande perda de percurso em todo o sistema. 

 

 

GRAF. 5.9 - Comportamento dos trens quanto a capacidade de aceleração e frenagem no cenário base 

Fonte: Autoria própria 

 

Em ferrovias duplicadas com travessões universais interligando a suas vias, este fator 

apresenta comportamento similar, conforme GRAF. 5.10. É importante explicar que o valor 

de aproveitamento da capacidade é relativo a uma via singela, por isto os valores são 
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superiores a 100%, ou seja, em situações de todos os trens com igual performance, a 

capacidade da via não seria afetada e o valor seria o dobro de uma ferrovia singela 

observando apenas a situação de heterogeneidade dos trens. 

 

 

GRAF. 5.10 - Predominância de trem tipo versus aproveitamento da capacidade em vias duplicadas 

Fonte: Autoria própria 

 

Os cenários acima foram representados por chegadas aleatórias de trens, o que gera 

maiores interferências dos trens uns sobre os outros. Quando foi testado os mesmos cenários 

com chegadas regulares, os valores apresentados tiveram comportamento similar, porém 

com uma correção na capacidade de 6% a mais que situações de chegadas não regulares. 

 

 

5.3 CAPACIDADE RELATIVA AOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO 

 

 

Afim de regularizar a circulação e conseguir garantir a segurança operacional, as 

ferrovias são dotadas de sistemas de sinalização e comunicação. Desta forma, este item irá 

relacionar os diversos tipos de sinalização com a forma de aproveitamento da capacidade da 

via. 

Em trechos com sistemas de sinalização muito arcaico, as distâncias entre os trens 

devem ser maiores e o tempo que se leva para licenciar os trens é elevado, impactando 
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diretamente no aproveitamento da capacidade da via. Contudo, a medida que o sistema 

avança, maior é o número de trens que o sistema consegue processar simultaneamente, 

garantindo assim um grande nível de aproveitamento da linha. 

Neste trabalho foi aferido três modelos de sinalização, sendo eles:  

a) Sistema de sinalização rudimentar, sem divisão do trecho em seções de bloqueio 

e sem um grande controle de tráfego centralizado (cenário base); 

b) Com sistema de sinalização, sem divisão do trecho em seções de bloqueio e com 

um controle de tráfego centralizado e  

c) Com sistema de sinalização, com divisão dos trechos em seções de bloqueio e 

com um controle de tráfego centralizado. 

 

O cenário base foi tomado como limite mínimo do aproveitamento da capacidade e igual 

a 100%, mesmo sabendo que os trens deverão passar por um processo de licenciamento para 

adentrar a via, porém, o valor do tempo de licenciamento deverá ser inserido diretamente no 

tempo que o trem leva para livrar o pátio de cruzamento com sua licença pronta, ou seja, se 

o trem demorar 10 minutos para ser licenciado, o trecho a frente dele no qual tentará ocupar 

deverá ficar reservado durante os 10 minutos até ele começar a sua circulação. Desta forma, 

o GRAF. 5.11 representa a relação entre os sistemas de circulação e o potencial de 

aproveitamento da capacidade da via. 
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GRAF. 5.11 - Relação entre aproveitamento da capacidade e as filas nas pontas do sistema 

Fonte: Autoria própria 

 

É possível observar no GRAF. 5.11 que o ganho da sinalização é bem acentuado quando 

o sistema está com filas menores e à medida que as filas aumentam, esse ganho é diluído. 

Isto acontece porque a medida que o sistema vai enchendo e os tempos de filas vão 

aumentando, todos os processos de sinalização são efetuados no tempo morto, equalizando 

todos os modelos de sinalização. 

Derivado do GRAF. 5.11, pode-se determinar as curvas de cada sistema de sinalização 

em relação as filas do sistema nas pontas. O GRAF. 5.12 representa a situação com sistema 

de sinalização, mas sem divisão da via em seções de bloqueio. Já o Erro! Fonte de 

referência não encontrada. representa a situação com sistema de sinalização e também com 

divisões do trecho em seções de bloqueios. 
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GRAF. 5.12 - Relação do aproveitamento da capacidade com as filas nas pontas para o cenário "B" 

Fonte: Autoria própria 

 

Pode-se verificar no GRAF. 5.12 que em vias com sinalização, mas sem divisão dos 

trechos em seções de bloqueio, a capacidade pode ser acrescida em até 15,1% em situações 

de poucos trens circulando, contudo, o ganho cai potencialmente até a situações com filas 

muito grandes no sistema. No caso do cenário base adotado, caso fosse implantado um 

modelo de sinalização destes, o valor da capacidade poderia ser acrescido em até 7,8%, pois 

foi adotado dois trens em fila nas pontas. 

Quando se evolui mais o sistema de sinalização, é possível aproximar os trens ainda 

mais, gerando ganhos ainda maiores. O GRAF. 5.13 representa esta situação, no qual um 

ganho relativo ao sistema mais arcaico de sinalização é bastante elevado inicialmente, e sim 

como nos sistemas sinalizados, mas sem divisões de seções de bloqueio, em processos com 

filas relativamente grandes nas pontas, o ganho é diluído. 
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GRAF. 5.13 - Relação entre o aproveitamento da capacidade e as filas nas pontas para o cenário "C" 

Fonte: Autoria própria 

 

Observando o GRAF. 5.13 no qual representa um modelo de sinalização da via que 

permite dividir os trechos em seções de bloqueio, o ganho em relação ao cenário base 

(sinalização rudimentar) pode chegar até 27,1%, porém com o aumento das filas o ganho cai 

exponencialmente até igualar com os outros modelos adotados. 

Esse ganho se dá pelo fato de permitir que mais de um trem ocupe a via quando estão 

no mesmo sentido, criando uma situação de comboio. Porém, a medida que a quantidade de 

trens vai aumentando no sistema, esta situação vai ficando mais rara e o aproveitamento das 

seções de bloqueio não vai mais sendo possível para realizar comboios, pois o fluxo passa a 

ser alternado nos trechos. 

No caso do cenário base adotado, caso fosse implantado um modelo de sinalização 

conforme apresentado no GRAF. 5.13, o valor da capacidade poderia ser acrescido em até 

22,1%, pois foi adotado dois trens em fila nas pontas. 

Todos os cenários foram demonstrados para sistemas de circulação bidirecionais. Desta 

forma, assim como no cenário “B” e cenário “C”, adotando-se circulação unidirecional dos 

trens o aproveitamento não é afetado pelas filas nas pontas, sendo o ganho capturado em sua 

plenitude. 
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5.4 CAPACIDADE RELATIVA AO SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

 

Apesar de ser comum nas metodologias avaliadas a retirada do tempo de manutenção 

do tempo disponível para avaliar a capacidade da via, o impacto não é linear e somente do 

tempo disponível para a manutenção, visto que os trens apresentam uma curva de aceleração 

e frenagem, as ferrovias têm limites de pátios para desviar trens enquanto aguardam as 

manutenções e o impacto da manutenção é relativo a somente ao dia que está ocorrendo o 

serviço, liberando o restante dos dias para recuperação da circulação e amenização do 

impacto. 

Como cada ferrovia pode adotar um modelo de manutenção, um indicador de taxa de 

manutenção foi adotado, o qual é representado pela equação 10. 

 

 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 =
∑ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

∑ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠
 (8) 

 

Normalmente as ferrovias adotam taxas de manutenções de via relativas a milhões de 

toneladas brutas passadas no trecho, contudo, este índice é muito específico de cada ferrovia 

e relacionado as cargas que elas transportam, servindo mais como indicador do que fazer na 

via e o momento correto de intervir na via. Como o trabalho busca uma relação genérica da 

manutenção com a capacidade, o índice da equação 10 foi adotado como taxa semanal de 

manutenção, já que ele consegue representar o tempo disponível da via e a quantidade de 

horas de manutenção em uma semana. 

Efetuando simulações variando o tempo de manutenções, foi possível determinar o 

GRAF. 5.14Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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GRAF. 5.14 - Impacto na capacidade devido as manutenções programadas de via 

Fonte: Autoria própria 

 

Observando o GRAF. 5.14, é possível perceber que a perda de capacidade é exponencial 

e inversa a taxa de manutenção, ou seja, quanto mais horas de manutenções são dadas, maior 

é o impacto na capacidade da via. 

Conforme mencionado, a capacidade não é afetada linearmente, ou seja, se forem 6 

horas de manutenções em um dia, o tempo disponível que se teria para operar seriam de 18 

horas ou 75% do tempo operacional. Porém, quando analisado pelo GRAF. 5.14, o tempo 

operacional representaria o equivalente a 63,8%, pois, toda a lógica de retorno da circulação, 

saída do trem de manutenções e equalização da via consome uma parcela da capacidade. 

 

 

5.5 CAPACIDADE RELATIVA ÀS PARADAS PROGRAMADAS 

 

 

Toda ferrovia tem necessidade de efetuar paradas programadas em suas operações. 

Essas paradas podem ser de diversos motivos, como, por exemplo, troca de maquinistas, 

abastecimento, parada para pegar e deixar passageiros, etc. 
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As paradas programadas geralmente são feitas em pátios com grandes quantidades de 

linhas, não prejudicando a circulação. Contudo, quando as mesmas são efetuadas em pátios 

de cruzamentos ou nas vias de circulação os tempos geralmente são bastante baixos. Porém, 

devido ao fato da aceleração e desaceleração dos trens, esses impactos são ampliados e 

geram uma perda de capacidade sensível em vias com um nível de saturação próximo da 

capacidade máxima. 

Para determinar o valor da taxa de paradas programas, é importante levar em 

consideração o tempo total disponível de todos os trechos, conforme equação 11. 

 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔.

=
∑ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑎

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠 ∗ 𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 ∗ 0,6321
 

(9) 

 

O valor encontrado da equação 11 será bem pequeno, pois paradas programadas 

somente impactará outros trens se elas forem superiores ao tempo de headway entre trens. 

O headway dos trens pode ser impactado pela chegada aleatória, pela heterogeneidade dos 

trechos e dos trens. Desta forma, o fator 0,6321 representa a probabilidade de um trem chegar 

ao trecho e o mesmo já estar ocupado por outro trem. 

Como exemplo de momentos em que estas paradas passarão a impactar outros trens, 

pode-se supor que um trem deverá fazer uma parada programada em um trecho qualquer de 

15 minutos. Caso o tempo de transito nos trechos adjacentes seja superior a 15 minutos e 

não tenha nenhum trem circulando neles, trem algum será impactado por essa parada. Em 

situações de saturação do trecho, a possibilidade de impacto a algum trem passa a ser maior, 

visto que provavelmente já existirá algum trem circulando nos trechos adjacentes e, 

consequentemente, o tempo até a chegada do trem na região da parada será menor que os 15 

minutos suposto. 

Desta forma, como está sendo analisado o trecho pela capacidade (situação de saturação 

do trecho), qualquer parada acabará impactando algum trem, porém com valores 

relativamente pequenos, conforme pode ser visto no GRAF. 5.15. 
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GRAF. 5.15 - Relação entre taxa de parada programada e impacto na capacidade da via 

Fonte: Autoria própria 

 

Exemplificando a utilização do GRAF. 5.15, considerando o cenário base e supondo 

uma parada programada dos trens igual a 15 minutos em um dos trechos, o valor da taxa de 

parada programada seria igual a 0,002354 e o valor da redução na capacidade deveria ser 

tomada como 97,69%. 

 

 

5.6 CAPACIDADE RELATIVA AS FALHAS DO SISTEMA 

 

 

Casualmente, um trem ou a via pode falhar e acabar impactando outros trens, contudo, 

em ferrovia com grande nível de ociosidade, as falhas não geram grandes impactos, pois o 

tempo de headway dos trens são grandes e, geralmente, este tempo é suficiente para reparar 

a falha e livrar a circulação. Porém, quando se tem uma situação próximo ao limite de 

saturação, as falhas passam a ter um grande impacto em toda a circulação, ou seja, situação 

de análise da capacidade máxima da via. 

Existem alguns métodos de aferir o nível de confiabilidade de um sistema, porém o mais 

comum é através do indicador de tempo médio entre falhas (MTBF). Como o processo 
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ferroviário é algo reparável, o MTBF representa o tempo médio de reparo (MTTR) mais o 

tempo até a próxima falha (MTTF), conforme FIG. 5.1. 

 

 

FIG. 5.1 - Representação do conceito de MTBF 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir do indicador MTBF gerado pelo simulador (valores em horas), foi utilizado a 

ferramenta Minitab para verificar o comportamento da capacidade da via. 

Conforme mencionado no capitulo 4.4.2, as avaliações levaram em consideração o perfil 

planialtimétrico do traçado e a situação da via (dupla ou singela), nas quais foram separadas 

em perfil montanhoso ou favorável e linha dupla ou singela. 

Observando as linhas singelas com perfil favorável, pode-se determinar o GRAF. 5.16, 

no qual demonstra um comportamento potencial entre a capacidade e o MTBF. Este 

comportamento é razoável quando comparado a realidade, pois quanto maior o índice de 

falhas, mais tempo a via fica interditada e, consequentemente, maior será o número de trens 

impactados. Como o comportamento dos trens durante a circulação não é linear, acelerações 

e desacelerações por paradas geram perdas cada vez maior. 
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GRAF. 5.16 - Relação entre capacidade de uma via singela em um trecho favorável e o MTBF dos trens 

Fonte: Autoria própria 

 

Apesar do GRAF. 5.16Erro! Fonte de referência não encontrada. representar um 

comportamento geral da ferrovia, diversos motivos de falhas podem causar a redução da 

capacidade, desta forma, utilizando o método Stepwise identificado na metodologia do 

trabalho, pode-se determinar a equação 12, a qual representa o fator redutor de capacidade 

da via em uma via singela com perfil favorável. 

Além disto, no caso da adoção do valor redutor a partir do GRAF. 5.16 e qualquer valor 

de MTBF superior a 36 horas, o valor da capacidade da via não deverá ser reduzido, ou seja, 

o valor da capacidade relativa deverá ser tomado igual a 1. 

 

 

𝐶𝑎𝑝. 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 1,000 − 5,620 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑉𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 + 1,748 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟ô𝑛𝑖𝑐𝑎

+ 0,1312 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐿𝑜𝑐𝑜𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 − 0,01512 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 0,01228

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 0,04505 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑉𝑎𝑔õ𝑒𝑠 + 1,770

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑉𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒
2 − 0,2036 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟ô𝑛𝑖𝑐𝑎

2 − 0,01086

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐿𝑜𝑐𝑜𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎
2 − 0,000335 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

2  

(10) 

 

Em ambos os casos, por ser situações de regressões, valores superiores a 100% podem 

ser encontrados se os números dos predicadores tenderem ao infinito (alto índice de 
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confiabilidade da via), contudo, nestas situações, o valor de 100% deverá ser adotado para o 

termo de capacidade relativa. 

O GRAF. 5.17 representa o cenário de linha singela com trecho inserido em um perfil 

planialtimétrico montanhos. O comportamento dos dois gráficos (GRAF. 5.16 e GRAF. 

5.17) são similares, conforme o esperado na prática, contudo, é possível perceber que os 

impactos em uma ferrovia em trechos montanhosos são maiores, ou seja, para produzir 

impactos maiores na capacidade de via é necessário menor MTBF em trechos montanhosos. 

Esta situação é resultado da maior dificuldade de atendimento a falha e maior dificuldade 

para um trem voltar a circulação devido as rampas e curvas. 

 

 

GRAF. 5.17 - Relação entre capacidade de uma via singela em um trecho montanhoso e o MTBF dos trens 

Fonte: Autoria própria 

 

Quando se aumenta o detalhe dos fatores que impactam na capacidade de uma via 

singela em perfil planialtimétrico montanhoso, pode-se determinar a equação 13. 

Diferentemente de trecho favoráveis, apenas situações de acidentes e falhas de via se 

apresentaram com grande nível de relevância após o método stepwise, conforme era 

esperado, visto que em trechos muito sinuosos, os esforços na via permanente são mais 

acentuados e acidentes são mais complicados de serem atendidos. 
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Além disto, no caso da adoção do valor redutor a partir do GRAF. 5.17 e qualquer valor 

de MTBF superior a 105 horas, o valor da capacidade da via não deverá ser reduzido, ou 

seja, o valor da capacidade relativa deverá ser tomado igual a 1. 

 

 
𝐶𝑎𝑝. 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 1,000 − 0,01935 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 0,03182 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑉𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

+ 0,000136 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
2 − 0,000705 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑉𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

2 
(11) 

 

Da mesma forma que foi alertado para os perfis favoráveis, valores acima de 100% 

podem ocorrer caso algum número de MTBF tender ao infinito, contudo, nesta situação, 

deve-se adotar o valor da capacidade relativa igual a 100%. 

Os gráficos GRAF. 5.18 e GRAF. 5.19Erro! Fonte de referência não encontrada. 

representam, respectivamente, a capacidade relativa ao MTBF de trechos duplos com perfil 

favorável e trechos duplos com perfil montanhoso. 

O comportamento dos gráficos não difere de uma linha singela, contudo, quando ocorre 

uma parada em uma linha duplicada, os impactos são muito menores, visto que uma linha 

geralmente fica livre para o retorno da circulação. 

 

 

GRAF. 5.18 - Relação entre capacidade de uma via dupla em um trecho favorável e o MTBF dos trens 

Fonte: Autoria própria 
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𝐶𝑎𝑝. 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 1,000 + 0,8062 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑉𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 − 2,155 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 + 0,2170

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟ô𝑛𝑖𝑐𝑎 + 0,03629 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑣𝑎𝑔ã𝑜 + 0,003947

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 0,02348 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 − 0,18

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹
𝑉𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒
2 + 0,5105 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠

2 − 0,00971

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹
𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟ô𝑛𝑖𝑐𝑎
2 − 0,000864 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑉𝑎𝑔õ𝑒𝑠

2  

(12) 

 

Da mesma forma que para a linha singela, equações detalhando a capacidade relativa em 

função dos motivos de falhas foram definidas. A equação 14 representa a situação de uma 

linha duplicada inserida em um perfil planialtimétrico favorável. Já a equação 15 representa 

a situação da capacidade relativa em uma via duplicada com perfil montanhoso. Da mesma 

forma que foi visto nas linhas singelas, valores de MTBF no infinito podem elevar o número 

de capacidade relativa para maior que 100%, contudo, nesta situação, deverá ser adotado 

valor igual a 100%. 

 

 

GRAF. 5.19 - Relação entre capacidade de uma via dupla em um trecho montanhoso e o MTBF dos trens 

Fonte: Autoria própria 
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𝐶𝑎𝑝. 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 1,000 + 4,531 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑉𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 − 1,107 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑣𝑎𝑔ã𝑜 − 0,2836

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 + 0,1407 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟ô𝑛𝑖𝑐𝑎 − 0,07351

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 − 0,2495 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹
𝑉𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒
2 + 0,01849

∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑣𝑎𝑔ã𝑜
2 + 0,004914 ∗ 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

2  

 

(13) 

Em todos os cenários, os valores de MTBF deverão ser estimados conforme histórico 

da concessionária, visto que este valor é relacionado a vida útil do ativo. Em caso de novas 

ferrovias, é interessante a adoção de valores de capacidade relativa iguais a TAB. 5.2. 

 

TAB. 5.2 - Valores de capacidade relativa para ferrovias novas 

Fonte: Autoria própria 

Situação de Circulação Perfil Planialtimétrico 
Capacidade Relativa a ser 

adotada 

Singela 
Favorável Superior a 83,8247% 

Montanhoso Superior a 71,4818% 

Duplicada 
Favorável Superior a 94,5235% 

Montanhoso Superior a 92,0960% 

 

Estes valores foram indicados observando o valor médio das concessionárias 

observadas, sendo que valores inferiores a estes representariam ferrovias já com nível de 

confiabilidade muito baixo, o que possivelmente não ocorreria em ferrovias nova.  

 

 

5.7 FORMULAÇÃO DA CAPACIDADE FERROVIÁRIA PROPOSTA 

 

 

O primeiro cenário analisado foi denominado de cenário base, no qual pode-se 

determinar um fator máximo referencial de utilização da via em função das filas que se 

deseja adotar no sistema. Este valor será denominado de F1 na construção da equação final 

de capacidade. 

Posteriormente foi determinado um fator relativo as características da via, ou seja, 

valores que relacionam a heterogeneidade dos trechos e se a via é duplicada ou singela. Para 

a formulação final, este valor será denominado de fator F2 e deve ser adotado conforme 

GRAF. 5.6 e corrigido conforme situações descritas logo abaixo do gráfico. 
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Com a via caracterizada, foi verificado as situações entre os trens, para aferir a relação 

da heterogeneidade dos trens com a capacidade. Neste cenário, dois gráficos foram definidos 

para determinar o fator F3, um para via singela e outro para via dupla. Além disto, pontos 

de atenção sobre a forma de se adotar a informação para vias unidirecionais foram 

levantadas. 

Um quarto fator foi identificado e será chamado de F4 na equação final. Este fator 

relaciona o sistema de sinalização com a capacidade de via. É importante salientar que vias 

podem absorver mais ou menos capacidade em função da fila que se deseja manter e do 

sistema de sinalização que se deseja adotar. Em situações de ferrovia com filas controladas, 

os ganhos de sinalização podem chegar a valores superiores a 26% quando comparados ao 

cenário sem sistema de sinalização. 

Apesar das manutenções serem itens inerentes a circulação, o impacto que ela gera na 

capacidade não é linear, pois paradas e arrancadas de trens são lentas e não lineares. Desta 

forma, o fator F5 deverá ser adotado sempre que se vai avaliar a capacidade, e não apenas 

retirar o tempo destinado da manutenção do tempo disponível conforme a formula de Colson 

expressa. 

Um fator F6 foi determinado para relacionar as paradas programadas com a capacidade 

da via. As paradas programadas são inerentes a circulação dos trens, pois trocas de 

maquinistas, abastecimentos das locomotivas, entre outras situações sempre ocorrerão 

durante a operação. 

Por fim, um fator F7 foi determinado para relacionar falhas com capacidade. Este item 

é o fator e o fator F6 são variáveis administráveis pelas concessionárias, ou seja, se as 

empresas tiverem um bom planejamento de circulação e uma alta confiabilidade, menores 

serão os impactos na capacidade da via. 

Desta forma, utilizando-se todos os fatores citados, a formulação para o cálculo da 

capacidade ferroviária ficou igual a equação 16. 

 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑎 = (
24 ∗60 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
)*F1*F2*F3*F4*F5*F6*F7 (14) 

 

Sendo que, 

 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  (
𝐷𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑖𝑑𝑎
+

𝐷𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎

𝑉𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎
) ∗ 60 (15) 
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Onde, 

𝐷𝑥: Comprimento equivalente do trecho no sentido 

𝑉𝑥:  Velocidade de cruzeiro permitida no trecho em estudo 

 

Observando a equação 16, verifica-se que o conceito básico de Colson foi mantido, ou 

seja, tempo disponível sobre o tempo que a via está ocupada durante a circulação, contudo, 

ao invés de apresentar apenas um fator redutor com um intervalo de usabilidade, foi proposto 

a utilização de 7 fatores e a adoção de valores nominais de tempo. 

O resultado da equação 16 será o número de pares de trens que é possível passar por dia 

em um determinado trecho, desta forma, o trecho avaliado deverá sempre ser em relação ao 

que apresenta o maior valor de tempo relativo, pois ele será o gargalo do sistema. 

Para validar a equação, foi efetuado diversas simulações com todos os fatores levantados 

tomados a partir de valores aleatórios em um trecho genérico e comparado com os valores 

obtidos a partir dos gráficos propostos. 

O trecho simulado foi uma ferrovia com 8 trechos de circulação e 9 pátios, sendo valores 

dos comprimentos sorteados de maneira aleatório, conforme GRAF. 5.20. 

 

 

GRAF. 5.20 - Trecho genérico para validação da formulação proposta 

Fonte: Autor 

 

Com os valores simulados e a adoção dos valores referentes aos fatores indicados neste 

trabalho, foi possível determinar a capacidade da via calculada e comparar com os valores 

simulados, conforme a TAB. 5.3. 

 



TAB. 5.3 - Avaliação da formula proposta utilizando trecho genérico e valores aleatórios 

Fonte: Autor 
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Observando a TAB. 5.3, verifica-se que houveram desvios entre as capacidades 

simuladas e as capacidades encontradas através da formulação proposta, conforme GRAF. 

5.21. 

 

 
GRAF. 5.21 - Capacidades simuladas x Capacidade proposta pela formulação 

Fonte: Autor 

 

Devido a essas diferenças, um fator corretor foi adotado minimizando o valor do erro 

quadrático obtido através da subtração dos dois valores elevado ao quadrado, conforme a 

função objetivo descrita na equação 18. A única restrição é que o erro quadrático deverá ser 

maior que 0 e o valor X representa o fator de correção da equação proposta. 

 

 
𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑑. = ∑ (𝐶𝑎𝑝. 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙.𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑛

𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑛

𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜=1

− 𝑋 ∗ 𝐶𝑎𝑝. 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜 𝑛)2 

(16) 

 

Após minimizar o erro quadrático inicial de 18,49 para 2,75, foi obtido o fator corretor 

(X) igual a 1,0397, que passará a ser adotado na equação final proposta conforme formula 

19. Adotando esta formulação, os erros cometidos com a fórmula apresentaram erro 

quadrático bem inferiores conforme GRAF. 5.22. 

 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑎 = 1,0397 (
24 ∗60 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
)*F1*F2*F3*F4*F5*F6*F7 (17) 
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Sendo que, 

 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  (
𝐷𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑖𝑑𝑎
+

𝐷𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎

𝑉𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎
) ∗ 60 (18) 

 

Onde, 

𝐷𝑥: Comprimento equivalente do trecho no sentido 

𝑉𝑥:  Velocidade de cruzeiro permitida no trecho em estudo 

 

 

GRAF. 5.22 - Resultado final utilizando equação com fator corretor 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A capacidade ferroviária é uma variável de difícil determinação, pois inúmeros fatores 

são relevantes para afetá-la. Diversos autores já a estudaram, mas nenhum autor determinou 

valores explícitos do fator redutor da capacidade ferroviária. 

Apesar do método de Colson ser o mais utilizado nas ferrovias brasileiras e pela ANTT, 

verifica-se que o método é muito simplista e despreza muitas informações relevantes. Desta 

forma, as concessionárias e o governo são obrigados a inferir valores redutores da 

capacidade seguindo as características qualitativas da ferrovia. 

É usual a adoção de simuladores para determinação da capacidade, contudo, os modelos 

desenvolvidos geralmente são específicos de cada concessionária, podendo os valores 

determinados através destes modelos serem reféns de cenários específicos e sem muito 

embasamento teórico. 

Neste trabalho, foi desenvolvido um simulador ferroviário multi método que permitiu 

verificar as diversas nuanças de uma ferrovia, sendo o mesmo fruto de uma intensa 

modelagem conceitual e conhecimento da área ferroviária. 

A ferramenta Anylogic utilizada para a codificação do modelo de simulação permitiu 

que em um tempo relativamente curto, fosse desenvolvido um modelo com uma riqueza de 

detalhes relativamente grande. Isto somente foi possível porque o software já dispõe de uma 

biblioteca ferroviária compilada para o desenvolvimento de modelos deste gênero, o que 

gera também um ganho significativo de performance durante as rodadas de cenários e, 

consequentemente, permitiu que mais de duzentos cenários distintos fossem avaliados para 

este trabalho. 

Após desenvolver um modelo conceitual robusto, foi efetuado um levantamento de 

dados bastante detalhado e rico em informações, permitindo assim, descrever os principais 

fatores impactantes da capacidade ferroviária. 

Utilizando os motivos levantados e muitos conceitos explicados durante o levantamento 

bibliográfico, foi possível efetuar as simulações dos cenários. Como resultado dessas 

simulações, foi determinado vários fatores redutores interligados em série, ou seja, são 

independentes entre si.  
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Como próximos passos para este trabalho, é importante que o modelo seja aplicado em 

alguma ferrovia real e atual, pois todos os dados informados são relativos a um trecho 

genérico e fictício. 

Além disto, é importante que os fatores derivados de falhas sejam analisados em um 

nível de profundidade maior para cada ferrovia brasileira, permitindo que um valor padrão 

específico seja determinado. 

Valores redutores devido a entradas e saídas de pátios e decorrentes de situações de 

custos, meio ambiente e relações sociais não foram abordados neste trabalho. Portanto, é 

importante que avaliações do gênero sejam feitas para relacionar o modelo operacional de 

menor custo e menos impacto sócio ambiental com a capacidade de atendimento da ferrovia. 

Como exemplo do impacto de fatores econômicos pode ser citado a determinação de mais 

ou menos recursos para manutenções, e como exemplo do impacto sócio ambiental pode ser 

citado as comunidades do entorno da ferrovia, podem levar em consideração horários de 

funcionamento e criações de passagens em níveis. 

Conclui-se, após uma robusta e aprofundada análise sobre a capacidade ferroviária, que 

o tema é extremamente complexo e de difícil determinação, contudo, o trabalho foi capaz de 

oferecer uma solução de qualidade conforme objetivado inicialmente. 
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