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RESUMO 

 

 

Esta dissertação desenvolve um modelo de simulação de corredor ferroviário a partir de 

uma metodologia aplicável a programas genéricos de simulação.  

O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica baseada em obras nacionais e 

internacionais sobre conceitos fundamentais, modelos analíticos e de simulação, ferramentas e 

trabalhos aplicados ao estudo de operações ferroviárias. Os conceitos são necessários para 

esclarecer acerca dos elementos que constituem uma ferrovia e seus impactos sobre a 

capacidade e o nível de serviço desta. Os modelos servem como referência para destacar as 

possibilidades de análise, os benefícios, limitações e as interações entre ferramentas de 

Otimização e de Simulação. Sobre as ferramentas, são mostrados os recursos de simulação 

disponíveis, que abordam desde os detalhes das operações dentro de pátios ferroviários até o 

desempenho e interação de trens uns com os outros. As aplicações mostram os trabalhos que 

fundamentaram esta dissertação ou que serviram de comparação para a utilidade do modelo. 

A metodologia de construção do modelo considera o sistema de sinalização, o 

licenciamento de trens, a ocorrência de manutenções, a operação de terminais e o atendimento 

da demanda por transporte. Em adição, são mostrados indicadores de desempenho relevantes 

ao transporte ferroviário e como o modelo atua para calculá-los. Tais indicadores são 

necessários para validar a modelagem, permitindo o uso desta para avaliar operações futuras 

em caráter estratégico. 

O modelo construído é capaz de licenciar trens em linhas singelas e duplas, evitando 

deadlocks, que são situações em que dois trens em sentidos opostos tentam acessar a mesma 

linha singela ao mesmo tempo, obstruindo toda a circulação na rede ferroviária simulada. 

Valida-se e aplica-se o modelo em um caso real, em que se avalia a priorização de obras 

de duplicação no Ramal do Paraopeba, situado em Minas Gerais, de onde saem milhões de 

toneladas de minério de ferro no sentido dos portos e siderúrgicas do Rio de Janeiro 

anualmente. O modelo gerou resultados que subsidiaram as decisões sobre quando e onde 

executar duplicações naquele ramal, de acordo com critérios de capacidade e de desempenho. 

Finalmente, mostram-se contribuições que a referida modelagem propiciou para o 

desenvolvimento de modelos de simulação de outros corredores, além de oportunidades de 

trabalhos futuros. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation describes the development of a railway corridor simulation model from 

an applicable methodology to generic simulation programs. 

The work consists of a literature review based on national and international publications 

about key concepts, analytical and simulation models, tools and work applied to the study of 

railways operations. The concepts are necessary to explain the elements that constitute a 

railroad and their impacts on railways capacity and level of service. The models serve as a 

reference to highlight the analysis possibilities, the benefits, limitations, and interactions 

between optimization and simulation tools. About tools, available simulation capabilities are 

shown, which range from the details of the operations in rail yards to the performance and 

interaction of trains with each other in large networks. The applications show the work that 

supported this dissertation or having served as a comparison to the model’s usefulness. 

Subsequently, the methodology for constructing the model is presented, considering the 

signaling system, the train licensing, the maintenance occurrence, terminals operation and 

transportation demand compliment. In addition, relevant rail performance indicators are 

shown and it is expressed how the model calculates them, which is crucial for it to be 

validated and used to evaluate future operations in strategic approach. 

The model is capable of licensing trains on single and double tracks avoiding deadlocks, 

which are situations when two opposite trains try to access the same single line at the same 

time, obstructing network’s entire circulation.   

Hence, model’s validation and application in a real case is shown, which evaluated the 

prioritization of duplication works in Paraopeba Corridor, located in Minas Gerais, from 

where millions of tons of iron ore go towards Rio de Janeiro’s ports and steel plants annually. 

The model generated results that supported the decisions about when and where to perform 

duplication at that railway, according to capacity and performance criteria. 

Finally, it is presented the modeling methodology contributions for developing other 

corridors simulation models. Also opportunities for future work are presented. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

A operação ferroviária consiste na interação de locomotivas, vagões, linhas de circulação, 

pátios, terminais, sistemas de comunicação e sinalização, entre outros. Estes fatores 

constituem um sistema, cuja capacidade é algo complexo de se medir e que tem uma 

definição que pode ser intuitiva, como o número máximo de trens que podem circular em 

certo período (STOK, 2008). 

Esse número máximo pode ser tratado como um limite, ou capacidade teórica, medido em 

horas, em que os trens circulam igualmente espaçados, com condições operacionais idênticas, 

mantendo o tempo mínimo entre si, de maneira a não perder uma oportunidade sequer de 

circulação. Como esse número é utópico, necessário se faz que ele seja corrigido por 

premissas mais realistas, multiplicando-o por um fator entre 60-75%, obtendo-se a capacidade 

prática (STOK, 2008).  

Entretanto, segundo a União Internacional dos Caminhos de Ferro (UIC), a capacidade 

prática é muito difícil de ser definida e não existe como tal, sendo que depende de como a 

infraestrutura ferroviária é utilizada (UIC, 2004 apud STOK, 2008, p. 1). Assim, essa medida 

de capacidade pode ser tomada como uma referência inicial que deve ser refinada por outros 

métodos de avaliação. 

Existem muitas possibilidades para se medir a capacidade de uma ferrovia. Assad (1980) 

afirma que existe uma vasta gama de metodologias disponíveis para auxiliar o processo de 

planejamento de operações em ferrovias e tais possibilidades são organizadas em três grupos: 

1 - Modelos analíticos e otimização; 

2 - Modelos de Filas; 

3 - Modelos de Simulação. 

Mesmo com formulações matemáticas para obter analiticamente a capacidade prática de 

uma ferrovia e otimizá-la posteriormente, é necessário testar os horários de circulação ou a 

utilização da capacidade prática por meio de modelos de simulação que sejam muito 

próximos da operação real (STOK, 2008). 
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Neste contexto, a utilização de ferramentas de simulação permi te a modelagem de 

corredores ferroviários com aderência à realidade e profundidade, para que se possa emular a 

malha ferroviária com linhas duplas e singelas, pátios, terminais e sistemas de sinalização. Em 

adição, podem ser reproduzidos eventos de manutenção de linhas e de trens além de tratar o 

problema do deadlock, pela solução de conflitos de circulação entre trens que têm que circular 

na mesma malha e em sentidos opostos. Como resultado, a simulação permite aos tomadores 

de decisão e aos planejadores de operações ferroviárias conhecerem as restrições de seu 

sistema e definirem quais soluções são prioritárias para aumentar sua capacidade de 

transporte. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho fará a revisão de artigos, monografias e dissertações nacionais e 

internacionais que têm como objeto de estudo, preferencialmente, corredores ferroviários 

analisados por meio de modelos de simulação. Além disso, far-se-á a revisão de publicações 

sobre os métodos, teorias e ferramentas de simulação. Com isso, deseja-se: 

1. Elaborar um modelo de simulação de corredor ferroviário que permita mensurar a 

capacidade de diferentes configurações de malha; 

2. Criar lógicas de simulação que reflitam o sistema real, considerando cruzamentos de 

trens, intervalos de manutenção, atividades em pátios e operações de terminais de 

carregamento, prevenindo a ocorrência de deadlocks; 

3. Propor uma modelagem que possa reproduzir as operações de um corredor ferroviário 

em outros softwares genéricos de simulação, sendo uma alternativa ao uso de softwares 

especialistas de simulação de malhas ferroviárias. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Reconhecendo a variedade de elementos de um sistema ferroviário e suas influências 

sobre a capacidade do mesmo, a avaliação combinada desses componentes é complexa. Para 

avaliar uma ferrovia, é necessário tratar as atividades ligadas à circulação de trens, às 
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operações de terminais, à utilização da infraestrutura, à ocorrência de falhas, entre outros. Um 

método capaz de reproduzir um sistema ferroviário com seus diversos elementos, permitindo 

a análise de operações atuais e futuras é a simulação. 

Por essas razões, este trabalho desenvolve um modelo de simulação elaborado no 

software Arena® que permite a avaliação de capacidade e desempenho de corredores 

ferroviários - em termos de tempo de trânsito, indo além das avaliações analíticas e 

determinísticas. A modelagem também recria o processo de licenciamento de trens, 

representando os conflitos de cruzamento e evitando a ocorrência de deadlocks. A escolha do 

software justifica-se pela sua disponibilidade e autorização conferida pela operadora 

ferroviária em que o discente trabalha, além da experiência do mesmo no desenvolvimento de 

modelos em Arena®, de pátios, postos de abastecimento, oficinas e corredores ferroviários.  

A modelagem apresentada é replicável a outros softwares de simulação, podendo ser 

empregada para avaliar as seguintes situações: 

4. Priorização de duplicação de segmentos de ferrovia; 

5. Impactos da operação de terminais de carga na capacidade da via férrea; 

6. Impactos da capacidade da via no atendimento da demanda dos terminais; 

7. Efeitos oriundos do aumento da duração e da frequência de intervalos para 

manutenção da via férrea; 

8. Impactos de falhas de material rodante, sinalização, via permanente, entre outros na 

capacidade da ferrovia; 

9. Efeitos sinérgicos de fatores adversos e favoráveis sobre a capacidade ferroviária; 

10. Comportamento do tempo de trânsito em função do número de trens circulantes; 

11. Dimensionamento de locomotivas e vagões para atender a demanda por transporte 

conforme o tempo de trânsito e; 

12. Outras situações específicas de cada ferrovia ou contexto de análise. 

 

 

1.4 ESTRUTURA 

 

 

Esta dissertação é dividida nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução: Apresenta as considerações iniciais e as motivações do trabalho 

conforme os objetivos e a justificativa. 
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Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: Trata das produções científicas que fundamentam 

esta dissertação e que orientaram a construção do modelo de simulação usado para simular 

um importante corredor ferroviário do Brasil. Neste capítulo, são mostrados e comentados 

trabalhos acerca de elementos da operação ferroviária, fundamentos de simulação por Eventos 

Discretos, desenvolvimento de modelos de simulação no Brasil, Estados Unidos, Austrália e 

Europa, além do clássico e fundamental trabalho de Assad (1980), que fez um levantamento e 

análise de uma série de estudos aplicados à ferrovia com base em modelos de Pesquisa 

Operacional. 

Capítulo 3 – Tratamento do Problema: Aborda a metodologia em si, a definição da 

ferramenta de simulação, dos processos que foram reproduzidos pelo modelo, as variáveis 

criadas para relacionar estes processos e, principalmente, como o modelo foi desenvolvido, de 

maneira que a metodologia possa ser reproduzida em outras ferramentas genéricas de 

simulação.  

Capítulo 4 – Aplicação do Modelo: Apresenta a validação do modelo segundo os critérios 

de atendimento da demanda e de tempo de trânsito, a comparação dos resultados obtidos via 

simulação com aqueles oriundos de métodos analíticos e a utilização do modelo para analisar 

a capacidade atual de um corredor ferroviário e as alternativas de duplicação mais eficazes 

para o aumento de capacidade. 

Capítulo 5 – Conclusões: Aborda as interpretações obtidas a partir das respostas geradas 

pelo modelo e a capacidade do mesmo em evitar que deadlocks ocorressem. Além disso, é 

ressaltada a contribuição de usar a metodologia em outras ferramentas de simulação, dada a 

capacidade do modelo de representar com aderência o sistema real. 

Capítulo 6 – Considerações Finais: Trata das oportunidades de trabalhos futuros a partir 

de desdobramentos desta dissertação, ressaltando pontos que não foram abordados e que 

poderiam contribuir para o conhecimento científico e para a avaliação do corredor estudado. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

2.1 FERROVIAS: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Um sistema ferroviário consiste em três elementos fundamentais (PACHL, 2009):  

1. Infraestrutura: conjunto de linhas, equipamentos de sinalização, estações e, em linhas 

eletrificadas, a catenária; 

2. Material rodante: locomotivas e vagões;  

3. Regras de operação: procedimentos para segurança e eficiência. 

Para compreender como a operação ferroviária é controlada é necessário entender como 

procedimentos e regras para o movimento de trens interagem com o layout de linhas e com o 

sistema de sinalização (PACHL, 2009). 

O movimento de trens e de outros veículos ferroviários depende de como a operação é 

regida, assim há diferentes padrões para autorização de movimento de trens. A autorização 

para movimento ou licenciamento de trens pode ser dividida em procedimentos operacionais 

em que os trens são controlados por indicação de sinal e procedimentos operacionais de 

controle por licenciamento escrito ou verbal. 

Na operação controlada por sinalização, pode haver sinais fixados ao lado e sobre a linha 

ou sinais embarcados. Neste caso, há um conceito importante a ser destacado, o de seção de 

bloqueio ou bloco de sinalização. A seção de bloqueio é uma divisão da linha de circulação 

com o propósito de distanciar trens de forma segura. Nestes termos, um trem não pode 

adentrar uma seção até que a mesma seja fisicamente liberada pelo trem à frente (PACHL, 

2009). 

Em operações com sinais fixados próximos à linha, os blocos são caracterizados pelos 

intervalos entre os sinais, que assim, são designados como sinais de bloco. Em um território 

com sinais embarcados ou de cabine, o licenciamento do trem é mostrado no painel 

controlado pelo maquinista.  

Neste modo de operação, não são necessários sinais físicos na linha, no entanto, há casos 

em que estes sinais permanecem instalados para proteger a operação em caso de falhas no 

sistema de sinalização embarcada. Em ferrovias norte-americanas e brasileiras a sinalização é 

controlada, mormente por um CTC (Controle de Tráfego Centralizado).  
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A operação não controlada por sinalização pode ser constituída essencialmente sem sinais 

ou de forma combinada, em que o licenciamento verbal ou escrito é usado juntamente com 

sistema de sinalização. Em alguns casos de ferrovias com operação não sinalizada pode haver 

regiões obscuras, que são segmentos da ferrovia sem qualquer sistema de sinalização. Nestas 

situações as licenças são concedidas aos trens verbalmente por rádio ou telefone e os 

maquinistas fornecem aos controladores de trens informações sobre a circulação atual.  

A operação deste tipo só ocorre em casos de trechos de ferrovias com baixa densidade de 

trens por motivos de segurança e depende intensamente do correto trabalho de comunicação 

entre controladores e maquinistas (PACHL, 2009). 

Em termos da operação sinalizada com seções de bloqueio fixas, há alguns princípios que 

devem ser esclarecidos acerca de uma circulação segura: 

1. O trem à frente deve liberar a seção em que estava; 

2.  O trem à frente deve estar protegido de movimentos de trens em posição anterior; 

3. O trem à frente deve estar protegido de movimentos de trens em sentido contrário. 

Posto o fato da existência de uma seção de bloqueio entre trens consecutivos, outros dois 

conceitos são relevantes para este tipo de operação: tempo de bloqueio e headway.  

Headway é o intervalo de tempo entre trens consecutivos, o intervalo mínimo em uma 

linha (ferrovia) com sistema de bloco fixo depende do tempo de bloqueio, que é o intervalo de 

tempo em que uma seção é alocada exclusivamente a um trem e assim bloqueada para o 

acesso de outros trens (PACHL, 2009). 

O tempo de bloqueio se estende do momento de licenciamento mais tardio que existe 

para adentrar a seção até o momento do próximo licenciamento para a mesma seção sem 

causar atraso no trem que está sendo autorizado a ocupá-la. 

Outro tópico relevante é a manutenção dos ativos ferroviários. A via permanente, por 

exemplo, tem que ter seu traçado mantido em planta e perfil, sem defeitos que prejudiquem o 

tráfego (BRINA, 1979). A manutenção deve ser capaz de evitar interrupções não-planejadas 

no tráfego de trens, porque tais rupturas acarretam em prejuízos diretos (obras reparadas e 

construídas) e indiretos, com o atraso e perda de transportes (BRINA, 1979). Referente à via, 

as principais causas de interrupção são: 

- Descarrilamentos e tombamentos de veículos; 

- Fugas de aterros; 

- Deslizamentos de taludes dos cortes ou quedas de barreiras; 

- Avaria ou destruição das obras de arte (pontes, pontilhões e bueiros). 
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2.2 CAPACIDADE FERROVIÁRIA 

 

 

Considerando os conceitos mencionados em 2.1, existem diferentes estudos e 

metodologias para representar a operação de uma ferrovia tendo em vista suas características 

de sinalização, de material rodante e de infraestrutura. Normalmente, tais métodos buscam 

medir e avaliar a capacidade de uma dada ferrovia, que é um conceito com muitas definições 

e com métricas diferentes. A respeito da capacidade ferroviária, pode-se enunciá-la em termos 

da velocidade de trens, nível de atrasos, tempo de manutenção de via, quantidade de toneladas 

transportadas, número máximo de trens por dia, entre outros (KRUEGER,1999).  

Além da capacidade em si, muitas vezes é de interesse saber qual a produtividade da 

ferrovia, que pode ser medida segundo o tempo de viagem (tempo de trânsito) dos trens, o 

qual pode ser mais alto do que o tolerado pelo controlador da ferrovia, motivando assim 

melhorias operacionais.  

Na FIG. 2.1, nota-se como o tipo de operação – trens comuns e metrô – influencia 

diferentes parâmetros em termos de número de trens circulantes, velocidade média, 

estabilidade da operação e heterogeneidade de trens, isto com resultados na capacidade 

efetivamente utilizada. 

 

 

FIG. 2.1: Balanço da Capacidade Ferroviária1 

Fonte: UIC (2004) apud STOK (2008, p.9) 
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A capacidade ferroviária pode ser aumentada por melhorias em sua infraestrutura e 

material rodante. O bom gerenciamento de contingências relacionadas à interdição de linhas e 

à redução de velocidade tende a suavizar os impactos sobre a capacidade ofertada (LANDEX, 

2008).  

De acordo com Abril et al. (2007), os parâmetros que influem na capacidade ferroviária 

são pertencentes às categorias: 

- Infraestrutura: Sistema e blocos de sinalização, linhas duplas e singelas, definição de 

rotas, efeitos de rede, estrutura da via, limites de velocidade e tamanho dos blocos de 

sinalização; 

- Tráfego de trens: Linhas novas ou existentes, mix de trens (tipos e respectivas 

quantidades de trens em operação), grades horárias regulares, fator de horário de pico e 

prioridades; 

- Operação: Interrupções de linhas, tempos de paradas dos trens, tempo disponível para 

operação, qualidade e confiabilidade do serviço ferroviário prestado.  

Também a respeito de capacidade ferroviária, é necessário destacar a relevância dos 

pátios ferroviários e de suas operações. O tempo de permanência nesses locais pode 

representar de 10 a 50% do tempo de trânsito dos trens (BOYSEN, et al., 2012). Segundo os 

autores, mesmo sendo um tema relevante, há poucos trabalhos acadêmicos que consideram 

todas as operações de pátios, distribuídas em três áreas: recebimento, classificação e partida. 

Em adição, esses pátios podem ser categorizados em: 

- Pátios bacia (hump yards): Minimizam a demanda por recursos usando a aceleração da 

gravidade para manobrar vagões sem o uso de locomotivas de manobra; 

- Pátios planos (flat yards): Têm quase o mesmo layout dos pátios acima com a diferença 

de que não existe rampa para mover os vagões sem prescindir de locomotivas; 

- Pátios de gravidade (gravity yards): Possuem um leve declive para facilitar as 

manobras, porém como não há aclive associado para frear os vagões, naturalmente, 

demandam equipes para aplicação de freios. 

Boysen et al. (2012) enfatizam que é necessário confrontar resultados teóricos de 

modelos avaliação e planejamento da capacidade, neste caso de pátios, com requisitos 

práticos e aplicações. 

Marinov et al. (2012) fazem uma exposição de métodos voltados à organização, 

planejamento e gerenciamento do movimento de trens em uma rede. No trabalho os recursos 

ferroviários são classificados em estáticos (linhas, sinais, estações, entre outros) e dinâmicos 
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(vagões e locomotivas), sendo que os primeiros formam a capacidade fixa da rede ferroviária, 

que é sempre maior que a capacidade de processamento da rede, formada pela associação dos 

recursos estáticos com os dinâmicos.  

 

 

2.2.1   MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FERROVIÁRIA 

 

 

Sobre as diferentes metodologias de avaliação de capacidade ferroviária, há o trabalho de 

Assad (1980), de grande relevância por ser um dos primeiros a catalogar as diferentes 

produções científicas entre as décadas de 1950 e 1980 voltadas ao desenvolvimento de 

modelos para o transporte ferroviário segmentados em Otimização, Filas e Simulação, com 

ênfase no primeiro segmento, dado o seu potencial de desenvolvimento. 

Assad (1980) faz uma revisão desde o contexto da pesquisa ferroviária disponível, que 

segundo ele, era até então pouco exposta e muito difusa, até a sua aplicação em modelos de 

redes ferroviárias, linhas de circulação, pátios, terminais, blocagem e formação de trens, 

políticas de capacidade, grades horárias e distribuição de vagões e de locomotivas.  

Segundo Stok (2008), existem três métodos para medir a capacidade de uma ferrovia: 

1. Métodos Analíticos (Colson, por exemplo): modelam a ferrovia em termos de 

expressões matemáticas de tal maneira que uma solução preliminar é facilmente obtida. 

2. Métodos de otimização: buscam obter a utilização ótima das horas disponíveis para a 

circulação de trens. Dentre os diversos métodos de Pesquisa Operacional disponíveis, 

ressalta-se o da Compressão de Grade de Trens elaborado pela UIC (UIC 406 R); 

3. Métodos de simulação: possibilitam um modelo bem próximo à realidade para validar 

uma operação atual. Destacam-se os softwares comerciais Multirail, OpenTrack e SIMONE. 

Marinov et al. (2012) abordam os níveis de planejamento estratégico, tático e operacional 

e seus impactos no detalhamento de modelagem e no planejamento das operações de 

licenciamento de trens, terminais, pátios, construção de grade de trens e política de rede 

ferroviária. Os autores ressaltam que os vários recursos ferroviários podem ser examinados 

individualmente, mas que, em redes mais complexas, a taxa de saída de um elemento tem 

forte impacto na taxa de entrada em um elemento seguinte, pode-se dizer que existe um efeito 

da rede ferroviária, tornando a análise isolada desaconselhada. A partir disso, os autores 
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𝑁 =
1440 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 × 2𝐸𝑓

(𝑇1 +  𝑇2 + 𝑉𝑡)
 

𝐶 =
1440 × 𝐾

(𝑇1 + 𝑇2 + ∆𝑡)
 

expõem as possibilidades de usar a Teoria de Filas e a Simulação como ferramentas mais 

precisas para o entendimento de redes ferroviárias.  

 

 

2.2.1.1   MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

 

Acerca dos métodos analíticos, especialmente no Brasil, cita-se o método de Colson que, 

apesar de antigo, ainda é utilizado como referência para cálculo de capacidade pelas ferrovias 

para divulgar publicamente sua capacidade de transporte. Sobre este método, citam-se Brina 

(1979), Cavalcanti (1981) e Krueger (1999). 

Segundo Brina (1979), a capacidade prática de uma ferrovia é dada por: 

 

 

(2.1) 

 

Em que: 

C = Número de pares de trens por dia; 

1440 = Minutos de circulação disponíveis por dia; 

𝑇1= Tempo de percurso entre pátios no sentido de ida; 

𝑇2= Tempo de percurso entre pátios no sentido de volta; 

t = Tempo de licenciamento para cruzamento de trens; 

K = Taxa de utilização da linha, descontadas manutenções e aproveitamento das horas 

disponíveis. 

Segundo Krueger (1999), a capacidade de uma ferrovia é dada empiricamente pela 

equação: 

(2.2) 

 

 

Em que: 

N = Número de trens por dia, obtido pelo número de pares de trens por dia multiplicado 

por dois; 
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Ef = Eficiência do sistema, que pode variar entre 60% a 80%, de acordo com o sistema de 

sinalização e licenciamento, que vai desde a ordem de avanço até o CTC (Controle de Tráfego 

Centralizado); 

𝑇1 = Tempo de circulação na seção no sentido ida; 

𝑇2 = Tempo de circulação na seção no sentido volta; 

𝑉𝑡  = Tempo de aceleração/desaceleração na seção. 

Os métodos anteriores, apesar da rapidez na obtenção de resultados preliminares carecem 

da capacidade de retratar melhor a operação real, a qual é suscetível a vários eventos 

aleatórios.   

Em sua tese, Stok (2008) elabora e utiliza uma complexa modelagem matemática para 

estimar a utilização da capacidade de uma ferrovia italiana por meio de equações estocásticas 

diferenciais.  O trabalho oferece abordagens para estimar o tempo consumido pelos trens que 

utilizam a malha ferroviária, algo que normalmente é ignorado pelos métodos analíticos. 

Nesse ínterim, Landex (2008) em sua tese de doutorado aplicou o método (UIC, 2004b) 

para determinar analiticamente a melhor ocupação dos horários de circulação para trens na 

Dinamarca. O método sustenta-se em dividir a rede ferroviária em segmentos e determinar, 

para cada um deles, qual o arranjo de trens, ou seja, a grade horária que gere a maior sobra de 

capacidade possível. Sobre o método o autor faz algumas considerações: 

- Ao invés de dividir a rede ferroviária em todos os pontos, em locais de ultrapassagem e 

cruzamentos de trens (pátios) o que deve ser alcançado é a redução máxima do tempo de 

permanência ou ocupação desses locais; 

- Os esforços para aumento de capacidade devem se concentrar em melhorar o 

desempenho de estações e pátios em que ocorrem operações de acoplagem de vagões e 

conexões de trens, porque os mesmos têm grandes dificuldades em processar movimentos 

paralelos, gerando perdas de capacidade à medida que seus tempos de permanência 

aumentam. 

Mesmo merecendo grande atenção, pátios e estações desse tipo podem ser de difícil 

avaliação, devido à falta de conhecimento preciso sobre suas operações (LANDEX, 2008). 

Abril et al. (2007) apresentam uma abordagem semelhante, partindo da avaliação da 

capacidade por métodos analíticos baseados em normas da UIC, especificamente a UIC 406 

R. Combinado ao método da UIC, são utilizados estudos periódicos sobre capacidade e uma 

base de dados sobre os trens e a infraestrutura de malha que requerem a interface humana 



25 

 

direta para escolher as linhas e os trens a serem estudados. Toda esta estrutura forma o 

Módulo Otimizador de Malhas (MOM) aplicado em ferrovias espanholas.  

 

 

2.2.1.2   MÉTODOS DE SIMULAÇÃO E FILAS 

 

 

Apesar do fato de os métodos de otimização indicarem a forma mais eficiente de 

utilização dos recursos ferroviários, muitas vezes é necessário saber como essa utilização se 

dá ao longo do tempo. Além disso, existem situações em que os tempos de operações 

ferroviárias, por exemplo, são variáveis, tornando as premissas determinísticas dos modelos 

de otimização inadequadas. Neste caso, há ensejo para a utilização de softwares de simulação, 

que recebam e processem dados segundo distribuições de probabilidade, permitindo retratar o 

tempo de operações reais com aleatoriedade. 

Segundo Siefer (2008), ao longo dos últimos vinte anos, a simulação de tráfegos 

rodoviário e ferroviário tem se tornado mais importante. O autor declara que as ferramentas 

de simulação são capazes de representar as perturbações da operação no mundo real 

conferindo uma impressão realista da ferrovia, utilizando para isso, algoritmos de 

licenciamento de trens que imitam as regras da operação ferroviária. 

O mesmo autor ressalta que a solução eficiente de conflitos de circulação em linhas 

singelas é um desafio especial e que existem diferentes projetos de pesquisa tratando o 

problema do deadlock, situação na qual dois trens tentam, indefinidamente, reservar a mesma 

seção de linha singela, bloqueando toda a circulação na ferrovia.  

O autor ainda destaca os softwares de simulação ferroviária disponíveis no mercado com 

grande uso na Europa, por exemplo: RailSys® usado na Alemanha, VISION e RailPlan no 

Reino Unido, OpenTrack na Suíça, SIMONE na Holanda. E nos Estados Unidos: RAILSIM e 

RTC (Rail Traffic Controller). 

A dificuldade em modelar corretamente o cruzamento de trens está no fato de que estes 

operam em rotas unidimensionais, em que podem se mover para frente e para trás com 

movimentos laterais limitados por elementos direcionadores, ocorrendo somente em locais em 

que existam aparelhos de mudança de via (AMV). À medida que o horizonte de planejamento 

de cruzamento aumenta, bem como o número de pátios disponíveis, o problema torna-se mais 

complexo, fazendo das opções para solução de cruzamentos de trens problemas não-
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determinísticos em tempo polinomial completos ou NP – completo (MARINOV, SAHIN, et 

al., 2012). 

Ainda segundo Marinov et al. (2012), apesar da existência de sistemas de suporte à 

decisão voltados a auxiliar o planejamento e a melhor execução de cruzamentos por 

despachadores de trens na Europa e nos Estados Unidos, ainda persiste o controle manual e 

uso de regras empíricas baseadas em prioridade para a solução de conflitos de cruzamento. 

Assim, os trabalhos pesquisados, não otimizam cruzamentos, simplesmente reproduzem a 

operação comum, caracterizada por decisões humanas mais simples. 

Segundo Fioroni (2008), a metodologia e as ferramentas usadas para construir uma 

modelagem matemática influem diretamente no grau de flexibilidade da abordagem que se 

queira dar ao estudo.  

Por exemplo, se o pesquisador desenvolve em nível detalhado a representação do sistema 

usando uma dada linguagem de programação, ele terá grande flexibilidade de construções, na 

medida de seu domínio da referida linguagem.  No entanto, se o pesquisador utiliza uma 

ferramenta de modelagem específica, normalmente com uma interface amigável, ele terá que 

se adequar às especificações da ferramenta e logicamente com limites de abordagem e de 

modificação dos padrões da mesma. 

Segundo Fioroni (2008), há artigos, monografias e softwares que têm como propósito 

conferir maior realismo aos estudos de ferrovias, com abordagens mais robustas que as 

análises determinísticas por meio de modelos de simulação com pouca ou muita flexibilidade 

de construção. 

A essência da modelagem de simulação é a caracterização de objetos da vida real como 

um conjunto de entidades abstratas, o relacionamento entre estas entidades e um conjunto de 

mapeamentos que dão uma interpretação real às entidades abstratas.  

A técnica de simulação pode ser definida como sendo uma imitação de um processo ou 

sistema do mundo real por meio do tempo (BANKS, 1984). Por ser realizada manualmente ou 

por recursos computacionais, a simulação cria uma história artificial do sistema e a 

observação desta história permite que sejam realizadas inferências relativas às características 

operacionais do sistema.  

A modelagem é um dos processos básicos para a obtenção de conhecimento sobre a 

operação do sistema e permite explorar diversos cenários. 

A simulação permite ultrapassar limitações dos modelos de resolução direta. Entre as 

vantagens com relação a outros métodos de Pesquisa Operacional podem ser citadas, a 
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simplicidade e a flexibilidade. A simulação permite modelar o comportamento de sistemas de 

qualquer grau de complexidade, com um nível de detalhes mais ajustado a cada caso, e não é 

necessário, em geral, fazer hipóteses simplificadoras e específicas como nos métodos 

analíticos, o que pode incorrer no comprometimento da validade destes. 

Para a construção de um modelo é necessário um perfeito conhecimento do problema. O 

analista deve possuir um domínio completo do conceito, escopo e componentes do sistema. 

Um sistema é definido como um grupo de objetos com interação e interdependência em torno 

de um determinado propósito (BANKS, 1984). O escopo é determinado por meio dos limites 

do sistema estabelecidos dentro de um ambiente.   

O estado do sistema indica a situação em que ele se encontra em certo instante, dado uma 

ou mais variáveis que informem a relação de chegadas e saídas de entidades do mesmo. O 

espaço de estados é o conjunto de valores possíveis, obtidos a partir de observações sobre sua 

performance. Para a obtenção destes valores todos os dados relativos ao início, execução, 

funcionamento, tempo de duração e término de todas as atividades envolvidas no processo de 

atendimento deverão ser obtidas e avaliadas, em intervalos regulares de tempo.  

Os elementos a serem utilizados neste problema, são todos os recursos materiais, 

humanos e de infraestrutura envolvidos em um dado processo de atendimento/processamento. 

Cada elemento possui características próprias que o descrevem, denominadas atributos. 

Os atributos podem estar correlacionados uns aos outros. A diferença verificada no valor 

do atributo pode causar uma mudança no estado do sistema. O tempo decorrido entre um 

determinado estímulo e uma mudança significativa de estado é uma das variáveis importantes 

para avaliar as performances dos cenários.    

Variáveis são valores cujo comportamento deseja-se observar ao longo do tempo. As 

variáveis podem ser endógenas, quando determinadas internamente no sistema, ou exógenas, 

quando não são determinadas internamente, sendo também chamadas independentes. As 

variáveis exógenas podem ser, ou não, controláveis no processo de atendimento. Neste caso, 

sendo denominadas variáveis de controle.  

Denominam-se parâmetros aos valores que permanecem constantes durante a execução 

da simulação. A mudança nos valores dos parâmetros afeta o comportamento do sistema.  

Entidades são pessoas ou objetos envolvidos no processo de atendimento. Exemplos de 

entidades são trens, vagões, locomotivas, entre outros. As entidades podem ser individuais ou 

grupais. Embora entidades sejam individualmente identificáveis, podem ser agrupadas em 

classes de entidades semelhantes. 
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Atividades são operações e/ou procedimentos que têm uma duração de tempo e que 

requerem a disponibilidade de várias entidades envolvidas. Para o início de uma atividade é 

necessário que as condições mínimas sejam satisfeitas. Evento é o instante de tempo no qual 

entidades trocam de estado.  

Quanto à geração dos números aleatórios usados na simulação, são números gerados pela 

aplicação sequencial de procedimentos algébricos determinísticos. Em essência, tais números 

não são, de fato, aleatórios, porque se originam de sequências numéricas pré-definidas, sendo 

considerados pseudo-aleatórios. Entretanto, para todos os efeitos práticos, esses números têm 

as mesmas características dos números aleatórios (DE OLIVEIRA, 2001).  

É desejado que o processo geral de geração de números pseudo-aleatórios de uma 

determinada distribuição tenha:  

a) Independência: impossibilidade de previsão de um número da sequência a partir do 

conhecimento do número anterior, a não ser que se conheça o código gerador.  

b) Ausência de tendências: a geração de cadeias monotonamente crescentes ou 

decrescentes não deve seguir padrões excessivamente longos ou curtos, ou mesmo padrões 

cíclicos (como vários números acima da média seguidos por vários números abaixo da 

média).  

c) Ciclos longos: sempre que, na sequência de números, voltar a surgir algum número já 

gerado previamente, exatamente a mesma cadeia de números, a partir daquele valor, será 

gerada e este ciclo se repetirá indefinidamente. Neste caso diremos que a sequência se 

degenera quando começa a repetir números. O comprimento do ciclo é chamado de período 

de um gerador, sendo que o gerador deve produzir uma quantidade razoável de números antes 

de começar a se repetir. 

d) Replicação controlada: podem-se gerar sequências diferentes a partir de valores 

iniciais diferentes denominadas sementes. Para sementes (sequências iniciais de números 

pseudo-aletórios) iguais geram-se sequências iguais.  

As propriedades computacionais desejáveis para um método de geração de números 

pseudo-aleatórios são:  

a) Alta velocidade de geração;  

b) Baixo consumo de memória;  

c) Facilidade de implementação;  

d) Facilidade de utilização.  
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Um modelo de simulação consiste também no uso de variáveis aleatórias, que garantem 

um maior ajuste à forma como os eventos ocorrem no mundo real, caso contrário, o modelo 

seria determinístico. 

Os três métodos básicos para a geração em computador de valores de variáveis aleatórias 

por meio de distribuições de probabilidades, a partir de números pseudo-aleatórios são: 

Método da Transformação Inversa, Método da Aceitação-Rejeição e Método da Composição 

(DE OLIVEIRA, 2001). 

a) Método da Transformação Inversa: Pode ser utilizado quando, se F(x) for a 

distribuição acumulada, a inversa da distribuição acumulada F−1 (x) pode ser calculada 

analiticamente. Para muitas distribuições de probabilidades ou é impossível ou é 

extremamente difícil expressar x em termos da transformação inversa. Nesses casos, deve-se 

obter uma aproximação numérica para a função inversa e então recorrer a um dos outros 

métodos propostos.  

b)  Método da Aceitação-Rejeição: Este método exige que a função densidade de 

probabilidade f(x) seja conhecida e que tenha as seguintes características:  

- f(x) é definida apenas para a ≤ x ≤ b  

- existe c tal que c. f(x) ≤ 1 para todo x pertencente a [a,b]  

Assim, se fmax = Max {f(x) | a ≤ x ≤ b} de modo que c = 1 / fmax, o método se resumirá 

aos seguintes passos:  

Passo 1: Gere x tendendo a uma Distribuição Uniforme (a,b);  

Passo 2: Gere y tendendo a uma Distribuição Uniforme (0, fmax);  

Passo 3: Se y ≤ f(x) , aceite x e retorne;  

Passo 4: Caso contrário, rejeite x e vá para etapa inicial.  

c)  Método da Composição: Chamado também de método das misturas, neste método f(x) 

é expressa como uma mistura de probabilidades de funções de densidade g(x), devidamente 

selecionadas. A distribuição de probabilidades da soma de duas ou mais variáveis aleatórias 

independentes pode ser denominada de composição das distribuições desta variável aleatória.  

Outro aparato teórico importante é a Teoria das Filas, mesmo não sendo o modelo para 

este trabalho, as análises oriundas desta teoria, tais como utilização, tempo em fila, estado do 

sistema, tamanho de fila, entre outras servem de base para as conclusões a serem obtidas. 

A espera por serviços em filas faz parte do cotidiano das pessoas na sociedade moderna e 

como não podem ser evitadas, tendem a ser toleradas, apesar dos atrasos e inconveniências 
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que causam. O comportamento das filas pode ser estudado e dimensionado de forma a aliviar 

os prejuízos em tempo e produtividade assim como as perdas financeiras que elas acarretam.  

O pioneiro no estudo das filas foi A.K. Erlang, um engenheiro dinamarquês, que publicou 

vários trabalhos sobre o assunto, quando da implantação do serviço telefônico em 

Copenhague na década de 1910. A.K. Erlang é considerado como o pai da Teoria das Filas, 

devido ao fato do seu trabalho ter-se antecipado por varias décadas aos conceitos modernos 

desta teoria. Já no ano de 1917, publicou o livro “Solutions of Some Problems in the Theory 

of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchanges”. 

Diversas áreas usufruíram dessa técnica destacando-se entre outros, problemas de 

congestionamento de tráfego, de escoamento de fluxo de carga em terminais, de carregamento 

/ descarregamento de veículos, de escoamento de fluxo de processamento de informações, de 

formação de estoque, de comunicação de computadores, etc.  

A Teoria das Filas consiste na modelagem analítica de processos ou sistemas que 

resultam em espera e tem como objetivo determinar e avaliar quantidades, denominadas 

medidas de desempenho, que expressam a produtividade/operação dos mesmos (SINAY, 

2004).  

Entre essas medidas, citam-se: número de elementos na fila, tempo de espera pelo 

atendimento e tempo ocioso dos prestadores do serviço. O estudo dessas quantidades é 

importante na tomada de decisão quanto à modificação ou manutenção da operação do 

sistema no seu estado atual e facilita o dimensionamento racional da infraestrutura dos 

recursos humanos e financeiros, dos equipamentos e instalações, visando um melhor 

desempenho global. Dessa forma, os conceitos e a teoria básica das filas são fundamentais 

para a gerência e administração de sistemas produtivos.  

A Teoria de Filas é o estudo que utiliza modelos que representam os diferentes sistemas 

de esperas: atrasos em transmissões de telecomunicações, fabricação de máquinas que 

esperam por algum processo para serem concluídas, descarga de veículos dentro de navios 

que, se atrasados, provocam esperas em outros descarregamentos (HILLIER; LIEBERMAN, 

2006).  

Fórmulas para cada modelo de filas descrevem como cada processo ocorre, apresentando 

o total de tempo médio em fila sob uma variedade de circunstâncias (HILLIER; 

LIEBERMAN, 2006). 

Um sistema com fila é qualquer processo, no qual usuários oriundos de uma determinada 

população chegam para receber um serviço pelo qual se espera, se for necessário, saindo do 
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sistema, assim que o serviço é completado. Essa espera acontece quando a demanda é maior 

do que a capacidade de atendimento oferecido, em termos de fluxo.  

Um sistema de filas é composto fisicamente por usuários, por canais ou posto de serviço/ 

atendimento e por um espaço designado para a espera. 

Os usuários chegam segundo um determinado comportamento que caracteriza o processo 

de chegadas, para serem atendidos em canais ou postos de serviço (que funcionam em 

paralelo) segundo um padrão de atendimento. Enquanto os postos estão ocupados, os usuários 

aguardam na fila em um espaço designado para tal. Assim que o canal de serviço fica livre, 

um dos usuários da fila é chamado para atendimento segundo um critério estabelecido pela 

gerência. Uma vez completado o serviço, o usuário é liberado do sistema. 

População Potencial: Como o próprio nome diz, consiste nos elementos pertencentes ao 

mundo externo (ME) ao sistema de fila, que potencialmente podem entrar no sistema. Pode 

ser considerada infinita quando o número de elementos é tal que a presença de um ou mais 

elementos na fila não influi no processo de chegada. E finita, quando a presença no sistema de 

elementos da população potencial influi no comportamento do sistema.  

Processo de Chegada: O processo de chegadas dos usuários é especificado pelo 

comportamento do fluxo de chegadas dos mesmos sistemas. Se for conhecido o número de 

chegadas e os instantes de tempo em que elas acontecem, esse processo é denominado 

determinístico; caso contrário, tem-se um comportamento aleatório constituindo um processo 

estocástico caracterizado por uma distribuição de probabilidade. Essa distribuição é 

especificada por um parâmetro denominado taxa que representa o número médio de usuários 

que chegam ao sistema por unidade de tempo.  

A população de onde o usuário se origina pode ser finita ou infinita. Como exemplo do 

primeiro caso, tem-se a população constituída por poços de petróleo a serem explorados no 

instante em que suas vazões o indicarem e para o segundo caso, uma população constituída 

por carros chegando a uma oficina mecânica de reparo. Os usuários podem chegar ao sistema 

individualmente ou em grupos cujos tamanhos podem ser constantes ou aleatórios. Como 

exemplo para o primeiro caso, pode-se citar a chegada de trens a um terminal para 

carregamento / descarregamento e para o segundo caso, pessoas em excursão chegando de 

ônibus a pontos turísticos.  

Disciplina da Fila: É a descrição dos fatores ligados às regras de conduta, necessidades e 

comportamentos dos clientes, políticas para selecionar clientes para o atendimento, i.e. a 

descrição de prioridades. Dentre as disciplinas mais utilizadas, destacam-se:  
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FIFO (“First in First Out”): os usuários são atendidos na ordem das chegadas. Essa 

disciplina de atendimento é a mais comumente adotada. Como exemplos, tem-se a venda de 

ingressos num cinema, atendimento bancário, carregamento e descarregamento de trens em 

um terminal. 

LIFO (“Last in First Out”): o primeiro usuário a ser atendido é o que chegou por último. 

Como exemplos tem-se a utilização de estoques verticais ou horizontais e o carregamento de 

pilhas de contêineres em navios.  

PRI (“Priority”): o atendimento aos usuários segue uma ou mais prioridades pré- 

estabelecidas pela gerência do sistema. Como exemplo, podem ser mencionadas  internação 

hospitalar e cirurgias, a exploração de poços petrolíferos e tarefas a serem processadas por um 

computador.  

SIRO (“Service in random order”): o atendimento aos usuários segue uma ordem 

aleatória. Como exemplo tem-se a contemplação de consórcios e seleção de ganhadores em 

concursos populares.  

Mecanismo de Serviço: Consiste de uma ou mais instalações de serviços, cada uma das 

quais contendo um ou mais canais de serviços paralelos, chamados servidores. Um modelo de 

fila tem que especificar a organização destas instalações e o número de servidores (canais 

paralelos) em cada uma. 

O número de canais é simplesmente o número de estações de serviços paralelas e o 

número de fases indica a quantidade de etapas sequenciais que cada cliente tem que passar. 

Como no processo de chegada, na grande maioria dos sistemas de filas, a duração do serviço 

prestado é aleatória e para descrevê-la precisamos definir uma distribuição probabilística. 

Para se obter esta distribuição, que descreve o serviço prestado, precisa-se obter uma 

amostragem do sistema em questão e realizar sua análise estatística.  

Capacidade do Sistema: A capacidade do sistema é o número máximo de usuários que o 

mesmo comporta (incluindo fila e atendimento) que pode ser finita ou infinita. Como exemplo 

do primeiro caso, pode-se citar um posto de vistoria de carros que admite um número máximo 

de carros aguardando pelo serviço e do segundo caso, um porto aonde navios chegam para 

descarregamento, aguardando, se necessário, no mar. No caso de capacidade finita, quando 

esta é atingida, os usuários que chegam são rejeitados até o instante em que o sistema volte a 

sua normalidade. 

Todas essas regras de filas e características de sistemas são tratados em ambientes de 

simulação de Eventos Discretos, que é uma ferramenta imprescindível em casos em que 
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construir locações físicas, para avaliar um projeto, por exemplo, consome muito tempo e 

dinheiro, além de representar riscos a pessoas e ao meio ambiente (TICHON, 2006). 

Outro quesito importante na condução de um estudo de simulação é a obtenção das 

distribuições de probabilidade dos tempos de atividades. O software Arena® possui uma 

ferramenta, o Input Analyzer®, a qual realiza tais verificações. 

Por meio dessa ferramenta são identificadas as distribuições de probabilidade que mais se 

ajustam ao padrão dos dados relativos aos tempos entre chegadas e à duração de processos. 

As distribuições identificadas pelo Input Analyzer® podem ser (KELTON, SADOWSKI e 

SWETS, 2010): 

- Beta: Usada em modelos rudes em caso de ausência de dados, possui parâmetros de 

forma β e α; 

- Erlang: Usada para descrever atividades ocorridas em sucessivas fases exponenciais 

com média k ×β e variância k × β²; 

- Exponencial: Aplica-se para tempos entre eventos aleatórios ou ocorrência de falhas 

com média β horas; 

- Gamma: Usada para descrever o tempo necessário para concluir uma dada tarefa, por 

exemplo, o tempo de reparo de uma máquina. Tem os parâmetros de forma α e de escala β, 

sua média é α × β e variância α × β²; 

- Lognormal: Aplicada a situações em que o tempo de tarefas é assimétrico à direita no 

gráfico da função. A média é representada por μ e desvio σ; 

- Gauss: Usada em situações onde se aplica o Teorema Central do Limite com média μ e 

desvio σ; 

- Triangular: Aplica-se a casos em que a forma exata da distribuição dos dados não é 

conhecida, mas existem estimativas para os valores mínimo “a”, máximo “b” e moda “m”; 

- Uniforme: Usada quando a distribuição dos dados é finita, todos eles são igualmente 

prováveis e não há outra informação além dos parâmetros mínimo (a) e máximo (b); 

- Weibull: Aplica-se a modelos de confiabilidade de equipamentos, com parâmetro de 

escala β e de forma α. 

Entretanto, quando não é possível obter os dados reais para uma análise, ou quando não é 

possível encontrar uma distribuição de probabilidade adequada, deve-se confiar em 

considerações e estimativas justas sobre o processo real (KELTON, SADOWSKI e SWETS, 

2010). Os dados assim utilizados podem ser chamados de “ad hoc”, ou seja, feitos para este 

propósito. Neste caso, há de se ter um pouco mais de cuidado sobre os resultados obtidos a 
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partir dessas informações, que devem ser apurados por meio de uma ponderação e de uma 

validação por pessoas que realmente conhecem o processo (KELTON, SADOWSKI e 

SWETS, 2010).  

 

 

2.3   MODELOS E FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO APLICADOS ÀS FERROVIAS 

 

 

Além dos benefícios citados, as ferramentas de simulação fornecem uma informação 

importante ao planejador da operação ferroviária, o tempo esperado de circulação ou de 

viagem dos trens. Este tempo pode ser obtido com base em histórico de dados ou nas 

características físicas de vagões, locomotivas e do perfil geográfico da ferrovia considerada.  

De acordo com Marinov et al. (2012), as ferramentas de simulação permitem a avaliação 

de cenários de mudanças operacionais, construção de linhas e terminais, implantação de grade 

de trens, entre outros. Entre os softwares de simulação citados estão os especializados em 

ferrovia: RailSys, OpenTrack e ESRA Traffic que, quando não disponíveis, podem ser 

substituídos por softwares de simulação genéricos como o Arena, conferindo aos planejadores 

e controladores de ferrovias maior entendimento sobre seus sistemas para operar com 

menores filas e custos e com mais cargas transportadas a um melhor nível de utilização da 

capacidade. 

Em relação ao meio ou ferramenta usada para modelar um sistema ferroviário, há o 

trabalho de Nash et al. (2011), sobre o uso e contribuições do software OpenTrack®. O 

programa foi desenvolvido pelo Instituto Federal de Tecnologia da Suíça por meio de seu 

Instituto de Sistemas e Planejamento de Transportes, buscando integrar uma interface gráfica 

baseada nos padrões de esquemas e layouts de ferrovias que permite ao usuário retratar com 

riqueza de detalhes a infraestrutura da malha ferroviária em estudo. 

Segundo Nash et al. (2011), a abordagem do programa é baseada em modelagem 

microscópica, ou seja, retrata os trens e seus conflitos de circulação, bem como as 

contingências possíveis durante seu percurso, como falhas de equipamentos e interrupções da 

malha. 

O software permite que o usuário cadastre todos os ativos ferroviários e suas 

particularidades, assim tem-se análise da ferrovia com seus tipos de vagões, de locomotivas, 

de sinalização entre outros. O programa funciona de forma mista, como simulação de eventos 
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discretos e contínuos, calculando tanto soluções contínuas para equações de movimento de 

trens, quanto estados de sinalização. 

O programa utiliza uma combinação de módulos padronizados de simulação com 

algoritmos específicos para ferrovias como o RailML, um open source baseado em linguagem 

XML desenvolvido para aplicações ferroviárias. Destarte, o software traz uma abordagem 

híbrida de programação orientada a objeto e da estrutura do RailML. 

Segundo Nash et al. (2011), o programa tem como principais contribuições o uso de 

aplicações específicas de ferrovia de forma combinada, mudança rápida de estruturas da 

modelagem devido à orientação a objeto e a possibilidade de replicar dados de saída de outros 

programas simplificando a migração de arquivos. 

Em adição, o OpenTrack® permite ao usuário a obtenção de informações relativas ao 

desempenho de trens e locomotivas como esforço de tração, velocidade, e aceleração, além de 

gráficos de ocupação da malha e cruzamento de trens. 

 

FIG. 2.2: Estrutura de dados de entrada (material rodante, infraestrutura e horários de partida) e 

resultados (velocidade x tempo, ocupação de seções de bloqueio e outras estatísticas) do OpenTrack®2 

Fonte: NASH et al (2011) 

 

Landex (2008) empregou o software RailSys para testar a grade de trens gerada 

analiticamente em sua tese de doutorado. O autor ressalta que apesar da simulação ser um 

método mais preciso para estimar os tempos de viagem, ela pode ser melhorada com 

estratégias de despacho e circulação de trens mais realistas. Foram realizadas 110 simulações 

do trem suburbano de Copenhague, sendo que duas apresentaram deadlocks e foram 
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descartadas. Esta última informação é muito relevante, porque mostra que mesmo uma 

ferramenta especialista em simulação ferroviária pode apresentar tais problemas. 

Em uma linha de modelagem semelhante ao OpenTrack e RailSys, Jun et al. (2006) 

apresentam um modelo capaz de reproduzir a circulação de trens respeitando restrições físicas 

como esforço de tração, resistência ao rolamento, raios de curvatura e inclinações feito sobre 

uma ferrovia fictícia de 7,63km, com 4 estações, 1 túnel, 1 aclive e 1 declive, além de ser 

cortada por estradas e uma zona urbana com automóveis e prédios. Os autores destacam que o 

simulador é uma união de modelos menores, referentes aos elementos da ferrovia: trens, 

estações, sinalização, entre outros. Cada elemento atua como agente à medida que sua atuação 

é necessária durante a simulação. Por exemplo, o modelo de sinalização age liberando e 

ocupando seções de bloqueio e controlando o acesso a elas pelos trens. 

Uma vantagem do modelo de Jun et al. (2006) em relação às ferramentas semelhantes é 

que ele tem um módulo de condução de trens usado para treinamento de maquinistas, ou seja, 

permite a ação direta do usuário sobre o trem, isto com interfaces que imitam os controles 

reais, além da opção de óculos que comandam o trem com base nos movimentos da cabeça do 

usuário e dão a visão da ferrovia simulada. Em síntese, Jun et al. (2006) desenvolveram um 

modelo de simulação microscópica e macroscópica com a alternativa de inserir o elemento 

humano na condução, o que permite avaliar benefícios do sistema ATO (Automatic Train 

Operation) e o uso equilibrado da infraestrutura ferroviária aumentando a flexibilidade da 

operação. 

Adamko e Klima (2010) apresentam a utilização do software Villon para simular 

terminais ferroviários baseando-se nos subsistemas dos recursos (trabalhadores, linhas, 

sinalização, locomotivas de manobra, entre outros), no subsistema dos clientes (trens com 

atividades programadas no terminal, suas locomotivas e vagões) e no subsistema dos 

controles (algoritmos e procedimentos responsáveis por imitar as decisões humanas do mundo 

real dentro da ferramenta de simulação). 

Adamko e Klima (2010) esclarecem que um dos objetivos de seu trabalho é auxiliar a 

tomada de decisão e o planejamento da construção e da utilização da infraestrutura de malha 

ferroviária em terminais. Os autores também afirmam que não é possível separar o projeto da 

infraestrutura das operações planejadas para o terminal ferroviário e isto leva à utilização de 

ferramentas de simulação, no caso o Villon, uma vez que, para eles, a Simulação é a 

metodologia mais adequada para avaliar eficientemente processos de sistemas complexos e 

estocásticos como os ligados à ferrovia. 
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O software Villon é capaz de representar não somente terminais ferroviários, mas 

também rodoviários, sendo de carga e de passageiros. O programa consegue receber dados a 

partir de arquivos DFX (AutoCAD®), o que facilita e melhora a construção do modelo, já que 

não é necessário criar recursos para representar a infraestrutura e não é feita simplesmente 

uma representação esquemática do terminal, mas sim um detalhamento da alocação e da 

quantidade dos seus elementos como: linhas e travessões. Entretanto, de acordo com Adamko 

e Klima (2010), o software Villon, apesar de oferecer maior precisão na modelagem e 

visualização da ferrovia do que outros programas similares como RAILSIM, RailSys e 

OpenTrack, torna-se limitado quando a necessidade é modelar redes ferroviárias maiores ou 

criar grades de trens, dado seu escopo aplicado a terminais.  

 

FIG.2.3: Interface do Villon em 3D e uma visão simplificada em 2D no canto inferior esquerdo3 

Fonte: ADAMKO e KLIMA (2010) 

 

Há outra ferramenta de simulação bastante usada, o software Arena®. Sadowski e Bapat 

(1999) declaram que as organizações estão adotando rapidamente processos de modelagem e 

simulação como parte integral da tomada de decisão em seus negócios e que, neste contexto, 

o software Arena® atende essa transformação por meio de uma interface simples e de 

elementos compatíveis. 

Ainda de acordo com Sadowskiet e Bapat (1999), a arquitetura do software permite: 

- Uso fácil e domínio rápido; 

- Capacidade de modelar sistemas complexos; 
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- Integração com programas líderes de mercado. 

Além disso, o software tem grande flexibilidade, o que possibilita a modelagem de 

diversos processos, porque sua estrutura básica contém uma série de módulos que 

representam recursos, filas, lógicas de processo, dados de sistema e outros sistemas 

específicos como manuseio de produtos e manufatura e sistemas discreto-contínuos como 

farmacêutico e químico. 

Segundo Sadowskiet e Bapat (1999) o benefício do uso de simulação para analisar 

sistemas de transportes é bem estabelecido. Nestes ambientes, a simulação é usada em 

projetos principalmente e, desde que validado o modelo, o mesmo serve para suportar 

decisões que envolvem mudanças relevantes de processo ou aquisição de capital.  

As organizações atualmente selecionam softwares que assegurem a captura de todos os 

aspectos essenciais das operações críticas do negócio. Logo, a ferramenta de simulação a ser 

usada deve prover a incorporação de dados, modelos e gráficos de diferentes fontes. 

A versão padrão do Arena® permite a análise de uma série de sistemas por meio de 

simulação orientada por objeto. Neste caso, os modelos de simulação são desenvolvidos com 

objetos gráficos, denominados módulos, que definem a lógica do sistema e elementos físicos, 

tais como máquinas, operadores, trens, linhas, entre outros. 

Em adição, o software oferece gráficos - padrão que refletem os estados de filas, recursos, 

fluxo de entidades, etc., além de animações, que podem ser criadas de forma amigável e com 

interface com outros programas, tais como: AutoCAD®, Visio®, entre outros. 
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FIG.2.4: Módulos básicos do Arena®4 

Fonte: SADOWSKI e BAPAT (1999) 
 

 

FIG.2.5: Funcionamento de um terminal portuário no Arena®5 

Fonte: SADOWSKI e BAPAT (1999) 
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2.3.1   SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CRUZAMENTO E PREVENÇÃO DE 

DEADLOCKS 

 

 

Conforme Siefer (2008), os modelos de tráfego de trens têm se tornado cada vez mais 

importantes, tendo como desafio a solução de deadlocks. Estes eventos, na prática, 

representam a iminência de uma colisão de trens em sentidos opostos, caso a circulação não 

seja interrompida. Além disso, para resolver um deadlock, os trens envolvidos têm que ser 

recuados para seções de bloqueio livres, desde que elas existam, o que gera impacto nos 

tempos de trânsito de todos os demais trens, uma vez que a circulação encontra-se obstruída.       

Tal prática é indesejável e incomum na operação real de trens, logo, um modelo de 

simulação de tráfego ferroviário que apresenta deadlocks frequentes não cumpre seu objetivo 

e não pode ser usado para tomada de decisão.  

Deste modo, procedeu-se a revisão de trabalhos específicos com o objetivo de investigar 

como o licenciamento de trens pode ser modelado, evitando-se deadlocks de forma eficaz.  

Lu et al. (2004) desenvolveram uma modelagem genérica para ferrovias complexas 

aplicada ao corredor ferroviário Alameda de Los Angeles, EUA. A justificativa apresentada 

para o trabalho era prover uma lógica de simulação que representasse a operação de forma 

realista, além de apresentar o algoritmo do modelo. 

Lu et al. (2004) propõem a seguinte modelagem: 

1) Em cada segmento analisado, há somente uma velocidade limite; 

2) Não existem conexões de linhas no meio dos segmentos, somente no início ou no fim 

dos mesmos; 

3) O comprimento do segmento não é maior do que o comprimento máximo de trem 

existente. 

O modelo fundamenta-se na consideração das conexões entre linhas como recursos, que 

podem assumir o estado ocupado ou vazio, ou seja, se há trem ou não utilizando as linhas. Na 

FIG. 2.6, os nós entre linhas, são os recursos com indicadores de estados nos lados esquerdo e 

direito.  
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FIG.2.6: Esquema de verificação de travamento e licenciamento de trens6 

Fonte: LU, DESSOUKY (2004) 

 

O algoritmo funciona inserindo os trens um de cada vez, assim na FIG. 2.6, o trem m1 (à 

direita) é o primeiro a ser gerado pelo modelo de simulação. Para que o trem m1 circule, o 

modelo verifica se existe algum nó com recursos vazios ao longo da rota do trem. Neste caso, 

é identificado que o nó 5 tem essa condição e por isso, o trem m1 ocupa as linhas do nó 6 

(estado igual a 1 à direita do nó)  logo depois de desocupar o nó 2. Desta forma, o trem m1 

permite que o modelo gere o trem m2 (à esquerda na FIG. 2.6), que ocupa todos os recursos 

do nó 3. Analogamente ao trem m1, m2 ocupa os recursos do nó 5 e circula em direção ao 

mesmo.  

Quando m1 chega ao nó 6, é feita a verificação de nós com recursos vazios e identifica-se 

o nó 4 como próximo estágio de m1, uma vez que o nó 5 já foi reservado pelo trem m2. Dada 

esta sequência de licenciamentos com ocupações e desocupações de linhas, os trens m1 e m2 

circulam sem se confrontar, o que seria um travamento ou dead-lock. 

A construção proposta pelos autores é dada como funcional pelos mesmos, mas requer 

algoritmos auxiliares para fazer a programação das chegadas de novos trens, mediante a 

movimentação de trens já dentro do modelo.  

Lu et al. (2004) demonstram matematicamente que, dentro das condições propostas, seu 

algoritmo não permite a ocorrência de deadlocks. Os autores não citam em qual ferramenta de 

simulação o algoritmo foi reproduzido, mas o conceito proposto pode ser utilizado em 

softwares como ARENA® por exemplo, para que seja testado e comparado a outras 

metodologias. 

Analisou-se também um estudo sobre a avaliação de capacidade de uma ferrovia situada 

na Austrália, desenvolvido em 2008 pela empresa Simulation Modeling Services Pty Ltd 

(SMS) e consultores ferroviários com objetivo de atender a requisitos nacionais de declaração 

de capacidade. 

O trabalho considerou a malha ferroviária com suas rotas entre minas de minério de ferro 

até os portos de Dampier e Cape Lambert, situados no noroeste da Austrália. Como 
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ferramenta de análise foi usado o software Arena®, que segundo os autores é o sistema de 

simulação mais utilizado mundialmente em sistemas logísticos. 

Em termos de modelagem, a lógica de representação do sistema considerou o tráfego de 

trens de transporte de minério de ferro nos fluxos minas-portos e portos-minas, excluindo as 

operações de descarga e carregamento de trens, porque segundo os autores, o objetivo do 

estudo foi avaliar a capacidade máxima da ferrovia. Assim, o modelo considera sempre a 

existência de trens vazios e carregados para sair e entrar na malha respectivamente. 

Em linhas gerais, o modelo de simulação representa os conflitos de circulação de trens, 

verificando sempre se os mesmos podem sair da situação segura, que é a permanência em um 

pátio ferroviário, para ocupar a seção de malha à frente. Desta forma, o modelo permite que 

somente um trem ocupe uma seção livre, sempre fazendo-o parar em pátio para verificar se a 

circulação é possível. Em adição, o modelo confere prioridade aos trens carregados, fazendo 

os vazios pararem em pátios para dar passagem às composições carregadas. 

A modelagem também considera ocorrências de manutenções corretivas e preventivas na 

malha e reparos em trens com defeito, de acordo com as particularidades da ferrovia. Além 

disso, são considerados desastres naturais, típicos da região de operação, como ciclones. Não 

há demonstrações que essa modelagem é livre de deadlocks. 

Dada esta modelagem, foram elaborados cenários que permitiram a avaliação de ganhos 

de capacidade mediante diferentes métodos de manutenção preventiva e duplicações de 

trechos com linha singela. Isto permitiu a identificação mais precisa das capacidades das 

diferentes rotas e a comparação de estratégias para aumento de capacidade do sistema de 

Pilbara. 

Segundo Fioroni (2008), modelos de simulação que representam a circulação de trens são 

sujeitos a interferências diversas caracterizadas pela circulação de outros trens, filas para 

acesso a terminais de carga e descarga, entre outras. Ainda segundo o autor, a validação de 

tais modelos é dificultada por essas interferências e pela escassez de estudos aplicados à 

validação de sistemas ferroviários. 

Em sua tese de doutorado, Fioroni (2008) cita o algoritmo de movimentação como o 

principal, responsável por levar o trem do pátio de origem ao pátio de destino e resolver todas 

as situações de conflito com outros trens durante o percurso. 

O algoritmo consiste nos seguintes passos: 

1) Identificação do próximo pátio ferroviário a ser alcançado (pátio-objetivo) que seja 

sinalizado e permita parada de trens, no caso, a parada do trem que aciona o algoritmo.   
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2) Definição do tipo de movimento: ocorre um exame do caminho a ser percorrido, em 

que se verifica a existência de linha dupla ou linha singela. 

3) Descrição do caminho à frente em linha dupla: o autor descreve que não há problema 

com trens se aproximando em sentido oposto, porque os mesmos passam pela outra linha se 

esta estiver disponível. Se a linha for sinalizada, verifica-se a ausência de trem na seção de 

bloqueio à frente, se não sinalizada, o pátio-objetivo e a linha de acesso ao mesmo devem 

estar livres. 

4) Sendo a linha do caminho à frente singela e o pátio-objetivo é o próximo pátio da 

rota: Neste caso, existe a chance de conflito de circulação e para resolvê-lo, tem-se: 

a)  A linha que leva ao pátio objetivo deve estar reservada no mesmo sentido do trem 

que acessa o algoritmo ou não deve estar reservada para outro trem; 

b)  Se a linha é sinalizada, a seção de bloqueio à frente deve estar livre; senão a linha e o 

pátio objetivo devem estar livres; 

c)  A soma dos trens no mesmo sentido entre o pátio onde está o trem e próximo trecho 

reservado para o sentido contrário é menor do que a quantidade de pátios de cruzamento entre 

estes dois pontos; 

d)  No pátio imediatamente posterior ao pátio objetivo não há nenhum trem vindo em 

sentido inverso, ou este trem tem prioridade de avanço menor que a do trem atual. 

5)  Caminho com linha singela e um ou mais pátios de cruzamento entre o pátio atual e o 

pátio-objetivo: segundo o autor, neste caso a restrição é maior, porque o trem deve seguir uma 

sequência de pátios em que não lhe é permitido parar e a possibilidade de conflito com outro 

trem em sentido contrário é maior, portanto as seguintes condições são observadas: 

a)  Todas as linhas até o pátio-objetivo estão reservadas no mesmo sentido do trem que 

acessa o algoritmo ou não estão reservadas; 

b)  Se a linha é sinalizada, a próxima seção de bloqueio tem que estar livre; senão o 

pátio-objetivo e a linha têm que estar livres; 

c)  A soma dos trens no mesmo sentido entre o pátio onde está o trem e próximo trecho 

reservado para o sentido contrário é menor do que a quantidade de pátios de cruzamento entre 

estes dois pontos; 

d)  No pátio imediatamente posterior ao pátio objetivo não há nenhum trem vindo em 

sentido inverso, ou este trem tem prioridade de avanço menor que a do trem atual. 

6)  Reserva do caminho: satisfeitas as condições anteriores, o trem precisa reservar o 

caminho para evitar que outros trens em sentido oposto avancem em sua direção ou trens no 
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mesmo sentido movimentem-se para sua posição. Segundo os critérios para linha dupla e 

singela, o trem sinaliza a ocupação futura, dos trechos no caminho até o pátio-objetivo, ou 

seja, reserva os trechos. 

7)  Determinação do tempo de movimentação no caminho reservado: neste momento 

ocorre o sorteio do tempo de percurso, conferindo a aleatoriedade de um sistema real. Além 

disso, é feita uma verificação de contingências, que segundo Fioroni (2008), são ocorrências 

de via que geram paradas ou reduções de velocidade no trem. 

Se o trecho for sinalizado, o trem reserva a seção de bloqueio à frente e libera a seção 

atual, fazendo isso até chegar ao pátio-objetivo. Em caso de trecho não sinalizado, o 

movimento é feito de uma só vez até o próximo pátio. 

Se o trem for o último a deixar a linha, seja sinalizada ou não, este retira a licença de 

sentido, deixando a linha liberada para novas reservas. Após isso, antes de iniciar todo o 

processo para finalizar a circulação de um trem, é feita uma verificação com seguintes passos: 

1)  Liberação da seção de bloqueio de onde o trem saiu e também da linha quando não 

sinalizada; 

2)  Verificação se o trem foi o último a sair do caminho verificado no algoritmo para 

que, em caso afirmativo, seja feita a liberação do sentido de circulação; 

3)  Verificação se há alguma atividade programada para o trem como anexação de 

locomotivas ou de contingências no pátio em que se encontra; 

4)  Verificação se o pátio atual é o destino final, se sim, realiza atividades regidas por 

um algoritmo específico de terminais. 

Ainda analisando a tese de Fioroni (2008), o algoritmo de circulação de trens é necessário 

para conferir realismo ao modelo, uma vez que sem refletir os conflitos de circulação, a 

modelagem seria muito otimista. Ainda assim, existem outros algoritmos para aumentar o 

realismo do modelo, são eles: 

- Algoritmo de atividades: retrata as diversas atividades que o trem pode fazer durante 

seu percurso. Quando dentro de um pátio, o trem verifica se há uma atividade programada no 

local, em seguida ocorre um sorteio de tempo desta atividade e, para efetuá-la, o trem aguarda 

a existência de linha de atividade livre ocupando uma linha de circulação. 

- Carga e descarga de vagões: este algoritmo sorteia um tempo de carga ou descarga do 

trem conforme seu estado, vazio ou carregado respectivamente. Em seguida, o trem aciona o 

algoritmo de inserção de trens na malha para que seja feito o caminho de volta.   
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- Inserção de trens na malha: neste caso, é feita uma verificação do destino do trem, da 

compatibilidade da rota do trem com seu destino e da possibilidade de ocupar alguma linha do 

pátio de origem (primeiro pátio da rota). 

- Contingências de via: este algoritmo representa os eventos que causam parada do 

movimento ou restrição de velocidade, sendo que nestes casos, a parada ou restrição de 

velocidade ocorre na linha ocupada do trem, causando impacto nos demais, já que a 

contingência acontece em linha de circulação. 

 

 

FIG.2.7: Fluxograma de Licenciamento7 

Fonte: FIORONI (2008) 

 

Seguindo a revisão de estudos afins, analisou-se Chrispim (2007), que avaliou a 

circulação de trens e a operação de terminais na ferrovia que dá acesso ao Porto do Arará na 

cidade do Rio de Janeiro-RJ. Em seu trabalho, o autor propôs uma análise de capacidade 

fundamentada em simulação de eventos discretos no software ARENA®.  

Chrispim (2007) construiu um modelo que retrata os conflitos de circulação dos trens 

para permitir a análise de ganhos com a construção de pátios de cruzamento. O algoritmo 

consiste nos seguintes passos: 

1) Saída de pátio: antes de sair do pátio em que se encontra, o trem deve ser aceito na 

verificação de que o caminho em linha singela que o leva até o próximo pátio está livre ou 

reservado para o seu sentido de circulação. 

2) Linha não ocupada no próximo pátio: existe linha disponível para o sentido de 

circulação do trem no próximo pátio. 
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3) Caso as condições 1 e 2 não sejam atendidas, o trem aguarda, no pátio em que se 

encontra, um momento oportuno para circular. 

4) Trecho entre o próximo pátio e o pátio posterior a este livre: é verificado se o 

caminho está livre para o sentido de circulação do trem. 

5) Quantidade de trens em sentido contrário: a soma dos trens em movimento oposto 

entre o pátio atual e o próximo pátio, incluindo o trecho que os liga deve ser menor ou igual a 

2, de modo a evitar a ocorrência de um travamento da malha. 

6) Chegada na posição reservada pelo trem: assim que chega ao pátio reservado por ele, 

o trem libera a linha ou seção de onde saiu e repete todos os passos anteriores para verificar se 

é possível circular para o pátio seguinte. 

7) Chegada ao último pátio: neste momento, o trem libera a seção ou linha de onde saiu, 

verifica se foi o último trem a sair da linha e a libera de forma que a mesma seja liberada para 

outro sentido de circulação e, por fim, realiza um procedimento de entrada em terminais. 

Notam-se algumas semelhanças nos trabalhos de Chrispim (2007) e Fioroni (2008), como 

por exemplo, a ferramenta de simulação usada, a representação da circulação de trens e a 

existências de algoritmos para retratar os conflitos de movimentos de trens e para evitar o 

travamento da malha. Desta forma, identifica-se a preocupação com a representação realista 

do sistema ferroviário e quão importante é ter algoritmos que não necessariamente fazem a 

melhor circulação de trens, mas que reproduzem com fidelidade o mundo real. 
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3  TRATAMENTO DO PROBLEMA 

 

 

 

Neste capítulo será abordada a modelagem de um corredor ferroviário com linha 

predominantemente singela integrante de uma importante ferrovia brasileira, que opera nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Tal corredor possui cinco terminais de 

carregamento de minério de ferro, sendo que três deles estão no meio da malha, impactando 

diretamente na ocorrência de filas e em conflitos de cruzamento. 

A modelagem desse corredor contém os seguintes elementos: 

- Lógica de licenciamento e circulação de trens em linha singela ou dupla, com mais de 

uma seção de bloqueio entre pátios, considerando travessões. Esta lógica é capaz de 

representar o movimento de trens, autorizando cruzamentos e evitando deadlocks, o que é 

uma contribuição relevante, uma vez que esse é o grande desafio de modelos de simulação de 

tráfego de trens (SIEFER, 2008).   

- Fluxo majoritário de trens com carga unitária (minério de ferro); 

- Terminais de carregamento espalhados pela malha, não somente nos pontos de entrada e 

saída; 

- Sistema finito de entidades, ou seja, os trens são criados no início da simulação e 

roteirizados antes de entrar na malha mediante demanda dos terminais e viabilidade de 

circulação e, uma vez terminado o ciclo de transporte, as entidades voltam ao início do 

modelo para iniciarem uma nova rota; 

- Representação de eventos relativos às falhas de via permanente, sinalização e material 

rodante. 

Para o desenvolvimento da modelagem, inicialmente levantam-se os dados de 

configuração da malha, oriundos do Plano de Via e Sinalização, que é um documento com 

diagramas das linhas e dos sinais constituintes da malha ferroviária. A partir disto, obtêm-se, 

com fidedignidade, o número de pátios, blocos de sinalização e linhas que serão considerados 

na modelagem. 
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FIG.3.1: Exemplo de Plano de Via e Sinalização8 

Fonte: Plano de Via e Sinalização da MRS Logística S.A 

 

Legenda: 

 

 

 

 

Posteriormente, coletam-se os tempos de circulação realizados em cada bloco de 

sinalização e em ambos os sentidos de movimento. Este histórico deve refletir a atual 

conjuntura da malha, tendo expurgadas inconsistências e efeitos de falhas da via, do material 

rodante, entre outros.  

Isto é necessário, porque o modelo deve conter lógicas que representem o comportamento 

de falhas dos ativos ferroviários e, se os tempos de circulação já tiverem em sua estrutura 

estas falhas, haverá uma sobreposição de efeitos nos resultados de cada rodada de simulação. 

Neste caso, o que pode ocorrer também é uma limitação ao uso do modelo, que tendo tempos 

já com falhas consideradas, refletirá somente o período de coleta, impedindo a utilização 

correta de cenários com objetivo de projetar os impactos de mudanças no comportamento das 

falhas. 

Há casos em que não há histórico de circulação de trens, como um projeto de nova 

ferrovia ou ausência de rotinas e equipamentos de registro entre as seções de bloqueio. Logo 

uma alternativa é utilização de estimativas de tempos de circulação em função de aspectos 

operacionais dos trens em estudo, como potência de tração e quantidade de locomotivas e 

peso e quantidade de vagões, o que não será tratado nesta dissertação. 

“House”: caixa que abriga equipamentos de sinalização. 

“Sinal de campo”: visto por trens que vêm da direita para a esquerda, 
mostrando os aspectos: verde, amarelo e vermelho-“pisca”. 

“Sinal de campo”: visto por trens que vêm da esquerda para a direita, 

mostrando os aspectos: verde, amarelo e vermelho-“pisca”. 
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Outro elemento importante são as informações sobre o comportamento de falhas dos 

ativos ferroviários, obtidas também por histórico, calculando-se depois o tempo médio entre 

falhas e o tempo médio de reparo. Tais indicadores podem ser estimados com o auxílio de 

softwares estatísticos que conseguem prover as distribuições de probabilidade mais adequadas 

para cada caso. 

A seguir, são tratadas as informações sobre os locais da malha em que ocorrem atividades 

planejadas dos trens, estes locais são: pátios com escalas de maquinistas, oficinas de vagões e 

de locomotivas, postos de abastecimento e, principalmente, terminais de carregamento ou 

descarregamento. A relevância dos terminais se justifica pelo fato de que nestes locais, o 

tempo de permanência dos trens pode chegar a se equiparar ao tempo de viagem desde a 

entrada no corredor até o terminal propriamente dito. 

Posto isto, deve-se planejar a estrutura do modelo de simulação contendo as seguintes 

macro-lógicas: 

1) Entrada e direcionamento dos trens; 

2) Licenciamento e circulação; 

3) Ocorrência de falhas dos ativos ferroviários; 

4) Operação de terminais; 

5) Coleta de estatísticas e encerramento do ciclo de transporte. 

Essas subdivisões do modelo são apresentadas nessa sequência segundo o fluxo de 

atividades que os trens simulados executam, e não por razões de relevância. O modelo aqui 

tratado é desenvolvido no software Arena®, mas de forma generalista, com a utilização de 

elementos comuns aos programas para simulação de eventos discretos. Antes de serem 

abordadas as lógicas de simulação, cabe ressaltar que se convencionaram os nomes de 

variáveis sempre iniciados com a letra “V” seguida de ponto e os nomes dos atributos de 

entidades (trens) iniciados com a letra “A” seguida de ponto. As variáveis e suas funções no 

modelo são: 

- V.malha: matriz que representa a malha em si. Contém trinta e três linhas e sete colunas. 

As linhas representam as seções de bloqueio e as colunas armazenam dados de sentido 

(colunas “1”e “2”), destino (coluna “3” vinculada ao valor da respectiva linha na coluna “1” e 

coluna “4” vinculada à coluna “2”) dos trens, número de linhas da seção de bloqueio (coluna 

“5”), índice da seção na matriz (coluna “6”) e, finalmente, ocupação de seção referente ao 

terminal de destino (coluna “7”); 
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- V.quebra: matriz contendo trinta e três linhas e duas colunas. As linhas se referem às 

seções de bloqueio e as colunas se remetem a linha da seção em que alguma falha sorteada na 

simulação ocorre; 

- V.demanda.HH: variável escalar, atualizada no início da simulação pela soma das 

demandas dos terminais; 

- V.destino: variável matricial contendo a quantidade de seções de bloqueio e atualizada 

na posição do destino de determinado trem quando este consegue licença de acesso à malha; 

- V.demanda: variável escalar que guarda o valor de demanda para cada terminal, 

declarado antes do início da simulação; 

- V.TTV: variável responsável por registrar o tempo de trânsito vazio, existindo uma para 

cada destino; 

- V.trensvazios: variável de contagem, usada para totalizar os trens vazios para cada 

destino; 

- V.trens dia vazios: variável que recebe o valor totalizado em V.trensvazios ao final de 

cada dia simulado; 

- V.TTC: variável responsável por registrar o tempo de trânsito carregado, existindo uma 

para cada destino; 

- V.trenscarregados: variável de contagem, usada para totalizar os trens carregados para 

cada destino; 

- V.trens dia carregados:variável que recebe o valor totalizado em V.trenscarregados ao 

final de cada dia simulado; 

- V.tempofila: registra, para cada terminal, o tempo em fila dos seus respectivos trens 

para acessar a malha; 

- V.MTBF Malha Interdicao: representa o tempo médio entre falhas relacionadas à malha 

ferroviária que causam interdição do movimento de trens em dada seção de bloqueio; 

- V.MTTR Malha Interdicao: variável representativa do tempo médio de reparo das falhas 

de malha que causam interdição do movimento de trens; 

- V.MTBF Malha reducao 50 perc: tempo médio entre falhas de malha que causam 

redução de cinquenta por cento da velocidade na seção de bloqueio em que a falha ocorre; 

- V.MTTR Malha reducao 50 perc: tempo médio de reparo das falhas de malha que 

causam redução de cinquenta por cento da velocidade; 

- V.MTBF Malha reducao 10 perc: tempo médio entre falhas de malha que causam 

redução de dez por cento da velocidade na seção de bloqueio em que a falha ocorre; 
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- V.MTTR Malha reducao 10 perc: tempo médio de reparo das falhas de malha que 

causam redução de dez por cento da velocidade; 

- V.MTBF TI OAE Interdicao: representa o tempo médio entre ocorrências relativas a 

interdições por problemas de obras-de-arte ferroviárias e telecomunicações; 

- V.MTTR TI OAE Interdicao: tempo médio de reparo das ocorrências de obras-de-arte e 

telecomunicações; 

- V.MTBF TI OAE reducao 50 perc: representa o tempo médio entre ocorrências 

relativas a reduções de cinqüenta por cento na velocidade de uma seção de bloqueio por 

motivo de obras-de-arte ferroviárias e telecomunicações; 

- V.MTTR TI OAE reducao 50 perc: tempo médio de reparo das ocorrências de obras-de-

arte e telecomunicações com redução de cinqüenta por cento na velocidade; 

- V.TempoBlackout: variável representativa da duração das manutenções programadas 

(blackouts) de uma dada seção de bloqueio; 

- V.FrequenciaBlackout: variável que exprime a freqüência em que os blackouts 

acontecem no modelo; 

- V.MTTR MR: tempo médio de reparo de falhas relativas ao material rodante – 

locomotivas e vagões; 

- V.ChanceMntMR: representa a proporção de trens dentre todos em circulação que 

sofrem algum tipo defeito; 

- V.Qtde Trens: variável que contém o número disponível de trens em circulação; 

- V.Resto ciclo: representa o tempo restante relativo ao percurso dos trens fora do 

corredor modelado, ou seja, a viagem do trens carregados até os terminais de 

descarregamento, a operação de descarregamento e o retorno dos trens vazios ao corredor; 

- V.demanda CG: variável referente à demanda diária dos trens de carga geral que entram 

e saem do corredor; 

- V.trensvaziosCG: variável totalizadora dos trens vazios de carga geral; 

- V.trenscarregadosCG: variável totalizadora dos trens carregados de carga geral; 

- V.trens dia vazios CG: variável que recebe o valor de V.trensvaziosCG ao fim do dia 

simulado; 

- V.trens dia carregados CG: variável que recebe o valor de V.trenscarregadosCG ao fim 

do dia simulado; 

- V.Resto ciclo CG: variável que representa o tempo de trânsito dos trens de carga geral 

fora do modelo; 
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V.Qtde Trens CG: quantidade de trens de carga geral disponíveis para circular; 

- V.capacidade terminal: representa a quantidade de trens que podem ser carregados ao 

mesmo tempo por um terminal; 

- V.Limite Trens: variável que pode ser usada para limitar a quantidade de trens de cada 

destino que podem estar em circulação na malha ao mesmo tempo; 

- V.Vezes12h: variável de contagem dos casos em que trens aguardam mais de doze 

horas para receber licença de circulação; 

- V.Vezes24h: variável de contagem dos casos em que trens aguardam mais de vinte e 

quatro horas para receber licença de circulação; 

- V.Vezes36h: variável de contagem dos casos em que trens aguardam mais de trinta  e 

seis horas para receber licença de circulação; 

- V.Duplic1: variável de cenário para testar o efeito de duplicação do primeiro quinto da 

malha; 

- V.Duplic2: variável de cenário para testar o efeito de duplicação do segundo quinto da 

malha; 

- V.Duplic3: variável de cenário para testar o efeito de duplicação do terceiro quinto da 

malha; 

- V.Duplic4: variável de cenário para testar o efeito de duplicação do quarto quinto da 

malha; 

- V.Duplic5: variável de cenário para testar o efeito de duplicação do último quinto da 

malha; 

- V.MTTR Infra: tempo médio de interrupção referente a obras de duplicação da malha; 

- V.Obra Duplic1: variável de cenário para testar o efeito de obra de duplicação do 

primeiro quinto da malha; 

- V.Obra Duplic2: variável de cenário para testar o efeito de obra de duplicação do 

segundo quinto da malha; 

- V.Obra Duplic3: variável de cenário para testar o efeito de obra de duplicação do 

terceiro quinto da malha; 

- V.Obra Duplic4: variável de cenário para testar o efeito de obra de duplicação do quarto 

quinto da malha; 

- V.Obra Duplic5: variável de cenário para testar o efeito de obra de duplicação do último 

quinto da malha; 
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- V.direcionamento: variável matricial com cinco linhas referentes aos terminais e uma 

coluna, em que as células armazenam a hora em que o último trem de um dado destino 

conseguiu acesso à malha; 

V.DemandaAtendidaHH: variável que totaliza a quantidade diária de trens de heavy haul 

(minério de ferro) processados durante a simulação; 

V.TrensExtras: variável que contem a quantidade trens adicionais à variável V.Qtde 

Trens necessários ao atendimento das demandas em função do tempo de ciclo dos trens. 

Os relacionamentos entre estas variáveis ocorre de acordo com a sintaxe existente no 

Arena®, a qual foi usada neste trabalho, logo procede que seja apresentado um breve 

glossário (TAB. 3.1). 
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TAB. 3.1: Glossário de símbolos utilizados no Arena® e seus significados1 

Símbolo Significado 

== Igualdade 

<> Diferença 

> Maior que 

>= Maior ou igual a 

< Menor que 

<= Menor ou igual a 

&& Conjunção lógica 

.AND. 
Outra forma para conjunção 

lógica 

|| Disjunção lógica 

.OR. 
Outra forma para disjunção 

lógica 

* Multiplicação 

/ Divisão 

+ Adição 

- Subtração 

TNOW 
Tempo atual de simulação 

conforme a unidade definida 

TFIN 
Tempo determinado para 

término da simulação 

UNIF(a,b) 
Distribuição uniforme de 

limites “a”e “b” 

TRIA(a,b,c) 
Distribuição triangular de 

limites “a” e “c” e moda “b” 

EXPO (a) 
Distribuição exponencial de 

média “a” 

NORM (a,b) 
Distribuição gaussiana de 

média “a” e desvio “b” 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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3.1   ENTRADA E DIRECIONAMENTO DOS TRENS 

 

 

As chegadas de trens são ocasionadas por um elemento que as cria de forma aleatória até 

o limite estabelecido pelo número de trens disponíveis para o transporte. Cada trem (entidade) 

que entra no modelo recebe alguns atributos iniciais, como hora de chegada e terminal de 

destino. Na modelagem em questão, são considerados cinco terminais de carregamento de 

minério de ferro, aqui designados como terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4 e 

terminal 5. Os atributos de terminais são booleanos, logo se o trem é destinado a um dado 

terminal, o atributo específico recebe o valor um ou zero em caso contrário, sendo que a soma 

dos atributos de terminais para cada trem deve ser igual a um após a definição do destino. 

Para definir o local de destino, o trem passa por uma lógica de direcionamento que 

funciona enviando-o para os terminais de acordo com suas respectivas proporções de 

demanda. O fundamento destas proporções consiste no fato de que a demanda de cada 

terminal possui pouca variação e que a quantidade disponível de trens é finita, logo, cada 

terminal absorve um percentual dos trens à disposição. Para melhor ilustração, tome-se o 

exemplo de haver trinta trens em circulação pela ferrovia e que o terminal 1 tem uma 

demanda média de seis trens por dia. Sabendo que o ciclo médio de transporte (tempo de 

viagem do trem vazio, tempo de carregamento, tempo de viagem carregado, tempo de 

descarregamento) é de três dias, verifica-se que dos trinta trens disponíveis, dezoito devem, 

em média, ser alocados para o terminal 1 para atender a esta demanda por transporte. 

Assim, no cadastro de demandas dos terminais, inserem-se variáveis representativas das 

quantidades de trens que cada um utiliza tendo em vista as respectivas demandas diárias e o 

tempo médio de ciclo esperado. Neste princípio, a lógica de sorteio de destinos, roteiriza os 

trens, ou seja, encaminha para os terminais de acordo com as proporções de demanda. 

No entanto, devido ao fato de que o tempo de ciclo é estimado antes do início da 

simulação e que afeta diretamente o número de trens necessários para cada terminal, pode 

ocorrer que o número inicial de trens disponíveis não seja suficiente, de tal forma que outra 

lógica condicional é responsável por compensar esse desequilíbrio. Esta lógica verifica o 

valor da seguinte inequação: 
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𝑉. 𝑄𝑡𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑠 < 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 × 𝑉.𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  (3.1) 

 

Em que: 

V. Qtde Trens = Número de trens disponíveis em circulação na malha; 

Ciclo Médio = Tempo de ciclo médio (em dias) calculado na macro-lógica de cômputo de 

estatísticas e encerramento do ciclo de transporte; 

V. demanda = Variável que recebe a soma das variáveis de demanda dos terminais 

cadastradas antes da simulação ser iniciada. 

Assim, se em algum momento da simulação, a quantidade de trens disponível seja menor 

do que a necessária (Ciclo Médio x V. demanda), uma quantidade extra de trens é 

disponibilizada, sendo que este excedente representa a diferença entre a quantidade 

disponibilizada no início e quantidade realmente necessária guardada na variável 

V.TrensExtras. 

Em seguida, os trens são direcionados aos terminais. Neste processo, recebem os 

atributos a seguir: 

- A.destino: designa a posição do terminal de destino na variável matricial V.malha; 

- A.sentido: atributo que pode assumir os valores 1 e -1 por convenção, sendo 1 o sentido 

dos trens vazios em direção aos terminais de carga  e -1, o sentido dos trens carregados 

deixando seus respectivos terminais; 

- A.trem.vazio: atributo booleano, sendo 1 o valor que indica o estado vazio dos trens 

neste ponto da simulação; 

- A.destinoaux: recebe o mesmo valor do atributo “A.destino” no início da simulação, 

isto porque, na etapa de circulação como trem carregado, este atributo tem seu valor alterado e 

é preciso, em alguns momentos da simulação, verificar o terminal de carregamento; 

- A.linha.direcionamento: este atributo simplesmente guarda o código do terminal ao qual 

o trem é direcionado, sendo 1 para o terminal 1, 2 para o terminal 2 e assim sucessivamente; 

- A.teste.terminal: verifica se o trem, antes de iniciar sua circulação, já passou pelas 

linhas de atributo do respectivo terminal. Por exemplo, ao entrar na sequência de atribuições 

do terminal 1 pela primeira vez, o valor do atributo “A.teste.terminal” é zero; 

- A.demanda: atributo que armazena o valor da variável de demanda cadastrada para o 

terminal ao qual o trem esté sendo enviado. 

Posteriormente, a entidade trem é submetida a algoritmos representados por lógicas de 

simulação que, de acordo com a configuração desejada, podem retê-lo até que uma condição 
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seja satisfeita. Por exemplo, usa-se no modelo a variável matricial “V.destino”com o número 

de linhas idêntico ao número de seções de bloqueio da malha ferroviária estudada. Esta 

variável registra o número de trens a caminho dos terminais, na medida em que trens vazios 

são enviados a um dado terminal, ela é atualizada com seu valor anterior mais um. Da mesma 

forma, quando trens carregados deixam o terminal de carga, esta variável recebe seu valor 

anterior menos um. Assim, se for desejado conter o número de trens já direcionados para um 

dado terminal, as lógicas de retenção impedem a entrada na malha de mais trens para um 

mesmo terminal até que seja atingido um número aceitável de trens já encaminhados. 

Entretanto, essa lógica de retenção de trens mostra-se conservadora e restritiva, porque 

em alguns casos, terminais que têm demandas mais expressivas mostram perdas produtivas 

devido à aplicação da lógica. Contudo, verifica-se que a inexistência de uma lógica de 

direcionamento e controle da entrada dos trens na malha causa impactos significativos no 

desempenho do corredor ferroviário. Isto porque sem nenhuma barreira de entrada, os trens 

começam a encontrar dificuldades de circulação para entrar e sair do corredor, pelo fato da 

malha atingir altos níveis de ocupação. 

Disso surge a necessidade de controlar, o excesso de trens em um dado momento na 

malha. Para solucionar este problema, deve ser construída outra lógica que verifica a 

possibilidade de liberação dos trens para dado terminal. O princípio é avaliar o intervalo de 

tempo entre trens para cada terminal mediante a chance de existência de filas. Para isso são 

usados o atributo “A.linha.direcionamento” e a variável matricial “V.direcionamento”. Esta 

variável possui cinco linhas e uma coluna, cada linha dedicada a um terminal, de modo que 

um trem que consiga acesso à malha atualiza esta variável na linha referente ao terminal de 

destino com o tempo de simulação neste instante. 

Em seguida, confronta-se o valor da variável “V.direcionamento” com o tempo entre 

trens em função da demanda diária do terminal (intervalo teórico). Por exemplo, um terminal 

com demanda de três trens por dia, deveria ter um intervalo médio de oito horas entre trens. 

Não obstante, corre-se o risco deste intervalo causar ociosidade nos terminais, o que, por 

convenção empírica, considera-se que os trens podem ser liberados a ir para seus destinos 

caso o intervalo em relação a seus predecessores seja maior que cinqüenta por cento do 

intervalo teórico. 

Esta abordagem empírica foi adotada, porque depois de alguns testes com diferentes 

limites de intervalo entre trens, observa-se que o patamar mínimo de 50% provê atendimento 

à demanda com bom nível de desempenho em termos de tempos de trânsito e fila. 



58 

 

Diante desta regra de liberação de trens mediante a verificação do intervalo mínimo, 

notou-se que oportunidades de direcionamento de trens poderiam ser perdidas, uma vez que 

se um trem não pudesse partir para um determinado terminal, poderia haver a possibilidade 

deste mesmo trem ir para outro destino devido ao fato de a condição de liberação ser atendida. 

Destarte, justifica-se o uso do atributo “A.teste.terminal”, porque um dado trem antes de 

entrar na malha passa pelas lógicas de verificação supracitadas e, caso já tenha passado pelas 

verificações de um certo terminal, o atributo em questão para aquele terminal recebe o valor 

um. Isto ocorre de tal forma que, nenhum trem pode repetir as verificações para um dado 

destino sem antes ter avaliada sua possibilidade de viagem para outros terminais. 

Caso o trem avaliado não consiga um destino viável, os respectivos atributos de teste são 

nulificados e depois se provoca uma passagem de tempo no período de simulação para que o 

estado do sistema seja modificado e um novo ciclo de verificações se inicie. Isto possibilita 

um melhor aproveitamento dos trens disponíveis, o que reflete a realidade da operação da 

ferrovia analisada, que em muitas vezes, devido à indisponibilidade do local de carregamento, 

ocorrem direcionamentos de trens para terminais em condições de recebê-los. 

 

 

3.2   LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO 

 

 

Esta é a lógica central do modelo, já que sem a mesma, a circulação de trens torna-se 

impossível. Considerando-se o valor desta lógica, devem ser mencionados os seguintes 

fatores: 

- O Centro de Controle da Operação (CCO) está nos trens, ou seja, não existe um controle 

paralelo ao modelo de circulação monitorando continuamente a movimentação de trens. Logo, 

cada trem executa uma série de rotinas antes de avançar para a próxima seção de bloqueio; 

- O problema de tentar evitar deadlocks não é simples, porque no modelo há trinta e três 

seções de bloqueio e mais dezesseis linhas duplas em pátios disputados por uma média de 

quinze trens por dia entrando e saindo do corredor ferroviário; 

- A lógica tem que ser capaz de evitar os deadlocks e permitir a circulação de trens com 

destinos diferentes e que não desaparecem da malha após o carregamento; retornam na mesma 

linha singela, causando sempre grandes mudanças no processo de licenciamento dos demais 

trens; 
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- Por fim, analogamente aos clássicos problemas de pontes rolantes, conhecidos por sua 

complexidade, nesse modelo tem-se uma “linha produtiva” extensa e com vários pontos de 

conflito. 

Em termos do funcionamento da lógica em si, observe-se a primeira etapa de verificação. 

Todo trem, independentemente do destino, acessa o corredor no mesmo pátio, lembrando que 

todos os pátios em questão possuem duas linhas. Assim a primeira verificação avalia se o 

pátio de acesso ao corredor está com suas duas linhas vazias e se a seção de bloqueio singela 

que o liga ao próximo pátio também está livre. Isto porque deve-se garantir que o pátio de 

acesso aos trens vazios sempre tenha uma linha vazia para os trens carregados deixarem a 

malha. 

Se esta condição for satisfeita, o trem avaliado parte para a verificação do terminal de 

destino e então segue para o elemento de registro do tempo em fila para acessar a malha 

referente aos trens de cada terminal. Este registro compara a diferença de tempo entre o valor 

imputado ao atributo “A.hora.inicio” no momento em que o trem é liberado pela lógica 

Entrada e Direcionamento de Trens e o tempo em que efetivamente o trem consegue acesso 

ao primeiro pátio. 

A partir daí, o trem recebe os seguintes atributos: 

a)  A.coluna: representa o espaço na seção de bloqueio a ser ocupado. Na prática, recebe 

o valor um se a primeira linha fosse ocupada e dois no caso de a seção possuir segunda linha e 

ela ser ocupada pelo trem; 

b)  A.local: este atributo guarda a posição atual do trem dentro da variável “V.malha”, 

neste ponto da simulação, seu valor é um; 

c)  A.linha: recebe o valor atualizado na no atributo “A.local”; 

Atualizados os atributos de início da circulação, o modelo consulta uma matriz de tempos 

com trinta e três linhas e duas colunas, que contém os tempos de circulação (em minutos) nos 

sentidos vazio e carregado, isentos de ocorrências de falhas de via, material rodante, 

sinalização entre outros. O valor usado pelo modelo é aquele compatível com os valores dos 

atributos “A.coluna” e “A.local”. Neste caso o valor da matriz na linha “1” (A.local) e coluna 

“1” ou “2” (A.coluna). 

Assim, o modelo aplica a passagem de tempo referente à circulação na atual seção de 

bloqueio. Posteriormente, o trem entra em uma lógica que controla a circulação para o 

restante da malha. Tal lógica baseia-se no princípio de que se o trem estiver em um pátio ou 

linha dupla, seu avanço à próxima posição só pode ser permitido se isto não causar um 
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A.lacuna = A.lacuna + (V.malha(A.loop,1) == 0 &&V.malha(A.loop,5) >= 2) 

 + (V.malha(A.loop,2) == 0 &&V.malha(A.loop,5) >= 2)) 

deadlock. Para isso, verifica-se então se a atual posição do trem é um pátio ou linha dupla 

pela observação do valor da variável “V.malha” referente à linha do atributo “A.local” na 

coluna “5”. Se o valor for dois, isto indica que o trem está em um pátio ou linha dupla. 

Estando nesta condição, o trem passa pelas rotinas de verificação da possibilidade de 

circulação. A primeira destas rotinas inicia a contagem do número de tentativas de circulação 

que demoram mais de doze, vinte quatro e trinta e seis horas. Assim, os atributos 

“A.loop12h”, “A.loop24h” e “A.loop36h” são atualizados com hora de início da verificação 

de possibilidade de circulação. 

A próxima rotina atualiza o atributo “A.loop” com o valor do atributo “A.local” mais o 

valor do atributo “A.sentido”. O porquê disto está no fato de que o atributo “A.loop” é usado 

para fazer uma varredura na malha até uma determinada condição de parada e tal varredura 

inicia-se na seção de bloqueio imediatamente à frente do trem considerando seu sentido. 

Assim, se o trem estiver no sentido vazio (A.sentido = 1), o atributo recebe o valor referente 

ao local mais um. Se estiver no sentido carregado (A.sentido = -1), atributo de loop recebe o 

valor do local menos um. 

Para se determinar a quantidade espaços disponíveis (lacunas) para cruzamento do trem 

com outro em sentido oposto, outro atributo é utilizado para calcular tal número, “A.lacuna”. 

Em cada passo do atributo “A.loop”, o atributo de lacunas sofre a seguinte atualização: 

Se “V.malha” na posição “A.loop” for local com linha dupla e houver linhas 

desocupadas, o atributo “A.lacuna” recebe seu valor anterior mais a quantidade de espaços 

disponíveis para cruzamento de trens. O que em uma linguagem genérica de programação 

pode ser expresso por: 

 

(3.2) 

 

Entretanto, o modelo trata de terminais entre os extremos da malha, nos quais os 

carregamentos ocorrem nas próprias linhas de pátios. Logo, se nenhuma restrição for 

declarada, eventualmente, ocorreriam carregamentos simultâneos nas duas linhas de certo 

terminal, bloqueando todo o fluxo de trens antes e depois do mesmo, o que também não 

acontece na operação real. Destarte, na atualização do atributo “A.lacuna” insere-se mais uma 

expressão que desconsidera a possibilidade de carregamento em uma linha do pátio caso outra 

já esteja ocupada. 
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A.trens.mesmo.sentido = A.trens.mesmo.sentido + (V.malha(A.loop,1) == 

A.sentido) + (V.malha(A.loop,2) == A.sentido) 

(V.malha(A.loop,1) == 1 &&V.malha(A.loop,3) <A.local&&A.sentido == -1 

&&V.malha(A.loop,3) <> 0)+ (V.malha(A.loop,2) == 1 &&V.malha(A.loop,4) 

<A.local&&A.sentido == -1 &&V.malha(A.loop,4) <> 0) 

Para isto, o atributo de lacunas sofre o desconto de uma unidade caso a sétima coluna na 

posição “A.loop” da variável “V.malha” seja diferente de zero e o passo do loop seja igual ao 

terminal de destino do trem. A equação a seguir expressa esta situação: 

A.lacuna == A.lacuna - ((A.loop == A.destinoaux)) * (V.malha(A.loop,7) <> 0) (3.3)  

 

Simultaneamente à contagem de lacunas, necessita-se saber o total de trens com o mesmo 

sentido à frente do trem que realiza a varredura da malha. Isto porque é preciso determinar se 

há lacunas suficientes para acomodar todos os trens de mesmo sentido até o ponto em que 

haja cruzamento com um trem em sentido contrário. Para isso utiliza-se o atributo 

“A.trens.mesmo.sentido”, que guarda a quantidade de trens com o mesmo sentido e à frente 

do trem realizando a varredura. A seguinte equação demonstra a operação: 

(3.4) 

 

Na EQ. 3.4, o atributo “A.trens.mesmo.sentido” recebe incremento de uma unidade caso 

a variável “V.malha” na posição “A.loop” tenha trens no mesmo sentido na primeira e 

segunda linhas. 

Contudo, entre os extremos da malha, existem mudanças de sentido dos trens, em outras 

palavras, pontos de carregamento nos quais trens vazios se tornam carregados. Para exprimir 

melhor o problema, observe-se o fato de que um trem carregado realizando a varredura da 

malha para encontrar possibilidade de circulação, encontre trens vazios com destinos antes da 

posição atual do trem em varredura. 

Seguindo a rotina de contagens de trens com mesmo sentido, o trem carregado irá 

desconsiderar os trens à frente que estão prestes a se tornarem vazios. Não obstante, os trens 

vazios ao chegarem a seus destinos mudarão de sentido, ou seja, terão o mesmo sentido do 

trem carregado que está fazendo a varredura e que, obviamente, não considerou a necessidade 

de haver lacunas para ele e os trens que acabaram de mudar de sentido. 

Assim, o trem carregado avançará à seção de bloqueio à frente podendo causar um 

deadlock. Então, outro termo é adicionado à expressão de contagem de trens com mesmo 

sentido: 

(3.5) 
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A.lacuna>= (A.trens.mesmo.sentido + 1) 

Ou seja: 

1) Se o sentido do trem em varredura da malha for-1 (trem carregado); 

2)  Se a variável “V.malha” na posição “A.loop” em uma das duas linhas da seção tiver o 

valor 1 (trem vazio na posição) e; 

3)  Se as colunas “3” ou “4” de “V.malha”, que indicam o destino do trem que está 

naquela posição, tiverem um valor menor do que a posição atual do trem em varredura. 

Verifica-se que há um ou mais trens à frente que estão vazios, mas que irão mudar seu 

sentido devido ao fato de terem chegado a seu destino, que é um ponto na malha anterior ao 

local atual do trem em varredura. 

O motivo de esta verificação adicional ser aplicada no caso de trens carregados é que 

somente trens vazios possuem destinos diversos e todos carregados convergem para o mesmo 

destino, ou seja, a primeira posição na malha. Assim, trens vazios em varredura não correm o 

risco de omitir carregados que se tornam vazios em seguida. 

Finalizada a varredura da malha segundo os critérios de parada, é necessário verificar se 

há lacunas para abrigar os trens de mesmo sentido até que o cruzamento seja realizado. Para 

isso, a seguinte expressão é utilizada: 

(3.6) 

 

Em outros termos, o atributo de lacunas existentes para o trem que acaba de fazer a 

varredura deve ser no mínimo, igual ao número de trens adiante com o mesmo sentido mais 

um, ou seja, considerando o próprio trem que requer licença de circulação. 

A próxima etapa do processo de licenciamento de trens é verificar se, mesmo com a 

existência de lacunas até o ponto de cruzamento, é possível avançar à próxima seção de 

bloqueio. Logo, um elemento de decisão é utilizado para verificar tal condição da seguinte 

forma: 

                                 V.malha(A.local + A.sentido,1) == 0 ||                           (3.7) 

(V.malha(A.local + A.sentido,2) == 0 &&V.malha(A.local + A.sentido,5) >= 2)  

 

Posteriormente, dois caminhos são possíveis:  

1) Seguir para a próxima seção e executar as rotinas de circulação ou  

2) Aguardar que o estado do sistema mude, devido à movimentação dos demais trens, 

para que novamente sejam realizadas todas as verificações de possibilidade de circulação.  
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V.Vezes12h == V.Vezes12h + ((Tempo atual - A.loop12h) >12) 

V.Vezes24h == V.Vezes24h + ((Tempo atual - A.loop24h) >24) 

V.Vezes36h == V.Vezes36h + ((Tempo atual - A.loop36h) >36) 

A.local == (A.destino - A.sentido) 

Essa espera por mudança de estado do sistema é executada por meio de um elemento de 

passagem de tempo. 

Impedido de circular, o trem refaz todos os passos de verificação e para medir quantas 

vezes isto é refeito, o nível de retenção dos trens na malha e evidências de falhas na lógica de 

licenciamento e circulação são utilizados os atributos “A.loop12h”, “A.loop24h” e 

“A.loop36h”. 

Ao recomeçar a lógica de licenciamento para um dado trem, o modelo registra as 

seguintes informações: 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

Se a diferença entre o tempo atual de simulação e o tempo de início da verificação é 

maior do que 12, 24 ou 36 horas, a respectiva variável recebe seu valor atual mais um, já que 

a expressão ((Tempo atual - A.loop12h) >12), por exemplo, pode retornar o valor zero ou um. 

Sabendo-se o número de vezes em que os trens ficaram por mais de doze horas 

aguardando licenciamento, podem-se identificar indícios de deadlocks ou apurar a fluidez dos 

trens na malha em diferentes níveis de demanda. Outro método para constatar deadlocks seria 

verificar o estado de todas as seções de bloqueio da malha em certo intervalo de tempo. Se 

após várias verificações, o estado não mudasse, ter-se-ia uma evidência de congestionamento 

indefinido da malha, o que impediria a realização de qualquer análise com o modelo.  

Em seguida, os atributos de contagem de lacunas e de trens no mesmo sentido são 

zerados, para que o processo de licenciamento se reinicie sem registros passados não 

condizentes com estado atual da simulação. 

Caso o trem possa circular para a seção de bloqueio adiante, é verificado se a próxima 

posição é o destino do trem vazio ou carregado. Tal verificação baseia-se na seguinte 

equação: 

(3.11) 

Se o local atual do trem for imediatamente anterior ao destino considerando seu sentido 

(1 ou +1). 

Isto porque, caso esta condição seja verdadeira, o trem encaminha-se para a macro-lógica 

de Operação de Terminais, que será tratada na seção 3.4.  

Para continuar o processo de licenciamento, outra verificação é necessária, avaliar a 

possibilidade de deadlock na junção de segmentos de malha duplicados com outros em linha 
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V.malha(A.local + 2*A.sentido,5) == 1 &&V.malha(A.local + A.sentido,5) >= 2 

&&V.malha(A.local,5) >= 2 

&& (V.malha(A.local + A.sentido,1) == A.sentido || V.malha(A.local + 

A.sentido,2) == A.sentido 

|| V.malha(A.local + A.sentido,1) == 2*A.sentido || V.malha(A.local + 

A.sentido,2) == 2*A.sentido) 

singela. Isto é uma redundância para garantir que a circulação de trens não tenha óbices 

quando cenários de duplicação sejam avaliados. 

Para avaliar se dado trem em teste para circular pode realmente seguir caminho em 

junções de linha dupla e singela, as equações 3.11, 3.12 e 3.13 são usadas combinadamente. 

Inicialmente: 

 

(3.12) 

 

A EQ. 3.11 avalia a existência da seguinte situação: o número de linhas em “V.malha”, 

trazido na coluna “5” é “2” na posição atual do trem (A.local), “2” na posição imediatamente 

à frente (A.local + A.sentido) e uma linha em dois passos à frente do trem. 

 

 

(3.13) 

 

Dado que exista a condição anterior, a EQ. 3.12 avalia se na posição de “V.malha” 

seguinte (coluna “1” ou coluna “2”) já existe um trem com o mesmo sentido do que está 

testando a possibilidade de circular. 

 

 

(3.14) 

 

Na EQ. 3.13, similarmente a 3.12, é avaliado se na posição à frente, seja na linha “1”ou 

linha “2” – se existir – da seção de bloqueio (colunas “1”ou “2”de V.malha) há um trem 

licenciado no mesmo sentido do trem em teste para circular. 

 

 

FIG. 3.2: Condição de Deadlock em Saída de Linha Dupla9 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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V.malha(A.local + A.sentido,1) == 0 

V.malha(A.local + A.sentido,1) == 2*A.sentido 

V.malha(A.local + A.sentido,3) == A.destino 

 

 

 

Legenda: 

 

 
 

 
 

A FIG. 3.2 retrata o tipo de evento que se evita com a lógica de movimentação em 

junções de linha duplas e singelas. Sendo possível a circulação até a próxima seção e não 

sendo a mesma, o destino do trem, inicia-se o processo de retratar o tempo de circulação. 

O primeiro evento para que o trem avance à próxima seção de bloqueio é saber qual linha 

da seção ele irá ocupar. Assim, um elemento de decisão deve ser usado para averiguar qual 

linha será ocupada por meio da seguinte expressão: 

(3.15) 

 

Se “V.malha” na posição “A.local”+ “A.sentido” referente à linha “1” da seção de 

bloqueio estiver vazia, então esta será a posição a ser ocupada. Em caso contrário, o trem 

ficará na linha “2”da seção de bloqueio, já que se foi encontrada condição de prosseguimento, 

ou a linha “1”está vazia, ou a linha “2”está vazia (para seção dupla), ou ambas estão vazias. 

Definida a linha a ser ocupada, é necessário atribuir ao trem este registro de forma que, 

quando o mesmo avançar à outra seção de bloqueio, saiba-se qual linha da seção anterior deve 

ser desocupada. Além disso, outras informações devem ser atribuídas ao trem e às variáveis 

do modelo neste momento, de forma que a circulação seja efetuada, a saber: 

(3.16) 

 

Ou seja, o trem ainda não está fisicamente na linha “1” da seção seguinte, mas já a 

reserva de forma a evitar que outro trem a ocupe antes dele. Por isso, o valor de “V.malha” na 

referida posição recebe duas vezes o valor do sentido do trem. O mesmo raciocínio vale para a 

linha “2” da seção se houver ou se ela for ocupada. 

(3.17) 

 

Neste passo, se a linha “1”da seção seguinte for ocupada, então a coluna “3”de 

“V.malha” recebe o valor correspondente ao destino do trem (A.destino). Similarmente, se a 

Trem circulando da esquerda para a direita. 

Trem circulando da direita para a esquerda. 
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A.colunaaux == A.coluna 

V.malha(A.destinoaux,7) == V.malha(A.destinoaux,7) - 

(V.malha(A.destinoaux,7))* (A.destinoaux == A.local) 

V.malha(A.local + A.sentido, A.coluna) == A.sentido 

linha “2” viesse a ser ocupada, a coluna “4”de “V.malha” é que seria alterada. A sinalização 

do valor equivalente ao destino do trem na posição a ser ocupada é necessária para o 

funcionamento das lógicas de licenciamento citadas anteriormente. 

(3.18) 

 

O atributo “A.colunaaux” serve para armazenar qual linha da seção atual (A.coluna) 

deverá ser desocupada no momento em que o trem já estiver totalmente dentro da seção 

seguinte. 

A.coluna == 1 

O atributo “A.coluna” serve para armazenar qual linha da seção seguinte será ocupada. 

Neste caso, a linha “1”, a mesma idéia é válida para a linha “2”. 

 

(3.19) 

 

Há trens cujos terminais de carregamento, guardados no atributo “A.destinoaux” estão 

entre os extremos da malha e servem de passagem a outros trens. Para impedir que dois trens 

ao mesmo tempo ocupem o terminal, toda vez que o trem chegue ao seu destino, “V.malha” 

coluna “7” na posição equivalente ao destino recebe o valor um.  

Logicamente, quando o trem acaba o carregamento e consegue autorização para retornar 

na malha é necessário que ele sinalize a desocupação do terminal. Assim, se o local atual do 

trem for o terminal de carregamento, “V.malha” nesta posição recebe o seu valor anterior 

menos ele próprio. Isto indica que não há trens naquele ponto da malha sendo carregados. 

Seguindo sua movimentação na malha, o trem entra em um elemento de passagem de 

tempo correspondente ao percurso entre o local atual do trem e a próxima seção de bloqueio. 

Para isso, o modelo consulta a matriz de tempos na posição coerente com o local e o sentido 

do trem e aplica o transcurso do tempo em minutos. 

Após isto, o trem, de fato, está em uma nova seção de bloqueio e assim, precisa liberar a 

posição em que ele estava. Para isso, as seguintes atualizações em atributos e variáveis são 

feitas: 

(3.20) 

 

Neste momento, o trem muda o valor da referida posição na malha, indicando que ele está 

fisicamente no local, por isso o valor de “A.sentido”. 
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V.malha(A.local, A.colunaux) == 0 

V.malha(A.local, A.colunaux + 2) == 0 

A.local == A.local + A.sentido 

(3.21) 

 

Nesta etapa, o trem desocupa a linha da seção anterior em que estava recorrendo ao valor 

guardado no atributo “A.colunaux”. 

(3.22) 

 

De igual modo, a posição de “V.malha” que guarda o destino do trem recebe o valor zero. 

Note-se que o modelo modifica a posição referente ao atributo “A.coluna” mais dois, ou seja, 

a coluna “3”de “V.malha”caso o trem estivesse na linha “1” da seção anterior, ou a coluna “4” 

caso estivesse na linha “2”. 

(3.23) 

 

Neste momento, o modelo atualiza a posição do trem, por exemplo: se o trem está vazio 

na posição onze, sua nova posição na malha é doze, se o trem carregado está na posição onze, 

sua nova posição é dez. 

Após isso, o trem retorna ao princípio da lógica de licenciamento, de modo a testar todas 

as condições necessárias para prosseguir até a próxima seção de bloqueio. Note-se que foram 

desenvolvidas várias rotinas para licenciar os trens quando em linha dupla partindo para outra 

linha dupla ou singela. Nos casos em que os trens estão em seção de linha singela, verifica-se 

se a próxima seção está livre para ser ocupada, caso contrário, os mesmos devem esperar a 

mudança de estado da linha à frente. 

A seguir, na FIG. 3.3, é sintetizado o processo de licenciamento dos trens na malha 

ferroviária: 
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FIG. 3.3: Fluxograma de circulação10 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

3.3   OCORRÊNCIA DE FALHAS DOS ATIVOS FERROVIÁRIOS 

 

 

Esta parte do modelo abrange um conjunto de lógicas, que juntas representam o 

comportamento de falhas dos ativos ferroviários, ou seja, do material rodante, da via 

permanente e dos sistemas de comunicação e sinalização. Cada tipo de falha obedece a um 

regime de MTBF, da sigla em inglês Mean Time Between Failure, que significa tempo médio 

entre falhas, associado a um MTTR, da sigla em inglês Mean Time to Repair, que significa 

tempo médio para reparo.   

As lógicas de falhas, em sua maioria, não estão ligadas diretamente aos elementos das 

lógicas de direcionamento, circulação e licenciamento dos trens, contudo agem sobre 

variáveis que influem na operação dos mesmos. 

No momento em que conseguem acesso à malha ferroviária, os trens passam por um 

elemento de sorteio que atribui aos mesmos um local onde acontecerá uma falha de material 

rodante segundo uma probabilidade entre zero e um, declarada na variável 

“V.ChanceMntMR”. Daí em diante, os trens levam consigo mais um atributo que será 

verificado posteriormente pelo modelo. Ressalta-se que esta é a única ocorrência embutida 

entre as lógicas pelas quais fluem as entidades-trem. 

Posteriormente, ao prosseguir na circulação, o trem sofre uma verificação de seu atributo 

“A.LocalQuebra” que, caso o trem tenha recebido uma atribuição de local de falha no 

material rodante, terá um valor inteiro entre um e trinta e três, ou seja, entre o primeiro e 
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último local da malha ferroviária. Confirmado o local de ocorrência da falha, o trem passa por 

um elemento que provoca um transcurso de tempo correspondente ao tempo médio de reparo 

das falhas causa material rodante guardado na variável “V.MTTR MR”. Cabe salientar que 

este transcurso de tempo pode ser aplicado de acordo com a distribuição de probabilidade 

mais adequada ao comportamento da falha. Neste trabalho, utiliza-se a premissa fornecida 

pela empresa sem efeito de aleatoriedade. 

As demais lógicas referem-se às falhas dos ativos de via permanente, eletroeletrônica , 

telecomunicações, obras-de-arte ferroviárias e às ocorrências relativas à duplicação de trechos 

da ferrovia quando for o caso. 

Tais lógicas dividem-se em dois grupos: o das que causam interrupção da circulação de 

trens e o das que causam restrição à velocidade de circulação. As falhas são modeladas como 

entidades, portanto, utilizam-se elementos que provocam a chegada de falhas no modelo, 

elementos, que definem onde elas ocorrem e com qual duração e elementos de modelagem 

que retiram as falhas do modelo. 

Os eventos que causam interrupção da circulação são: 

- Falhas em obras-de-arte e telecomunicações. A variável que possui o tempo médio entre 

ocorrências deste tipo é “V.MTBF TI OAE Interdicao” e o tempo médio de reparo é guardado 

na variável “V.MTTR TI OAE Interdicao”. 

- Falhas de malha, por exemplo, fraturas de trilho representadas pelas variáveis “V.MTBF 

Malha Interdicao” e “V.MTTR Malha Interdicao”; 

- Manutenções programadas, blackouts, retratadas por “V.FrequenciaBlackout” e 

“V.TempoBlackout”; 

- Obras de infraestrutura referentes à duplicação de trechos da ferrovia, aqui 

representadas pelas variáveis “V.FrequenciaBlackout”  e “V.MTTR Infra”. Note-se que neste 

caso, estas obras, quando ocorrem, seguem o mesmo regime das manutenções programadas, 

com aproveitamento do tempo para manutenção disponibilizado. Os eventos que não 

interrompem o movimento de trens, mas restringem a velocidade destes são: 

- Ocorrências pertinentes a obras-de-arte, TI, sinalização e via que obrigam a restrição de 

velocidade no local afetado até que a situação seja normalizada. Exemplos: reparação de 

túneis com estrutura fragilizada, falhas em circuito de via que causam mau funcionamento da 

sinalização, irregularidades nos trilhos que potencializam acidentes em altas velocidades, 

entre outros. 

As variáveis usadas para representar essas ocorrências são: 
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V.MTBF Malha reducao 50 perc: tempo médio entre falhas de malha que causam 

redução de cinquenta por cento da velocidade na seção de bloqueio em que a falha ocorre; 

- V.MTTR Malha reducao 50 perc: tempo médio de reparo das falhas de malha que 

causam redução de cinquenta por cento da velocidade; 

- V.MTBF Malha reducao 10 perc: tempo médio entre falhas de malha que causam 

redução de dez por cento da velocidade na seção de bloqueio em que a falha ocorre; 

- V.MTTR Malha reducao 10 perc: tempo médio de reparo das falhas de malha que 

causam redução de dez por cento da velocidade; 

- V.MTBF TI OAE reducao 50 perc: representa o tempo médio entre ocorrências 

relativas a reduções de cinqüenta por cento na velocidade de uma seção de bloqueio por 

motivo de obras-de-arte ferroviárias e telecomunicações; 

- V.MTTR TI OAE reducao 50 perc: tempo médio de reparo das ocorrências de obras-de-

arte e telecomunicações com redução de cinqüenta por cento na velocidade dos trens no local 

de impacto. 

As ocorrências que causam restrição de velocidade ou interdição da circulação são 

reproduzidas por lógicas paralelas às lógicas de entrada, circulação e saída dos trens. Para 

cada um dos tipos de ocorrências, usam-se elementos de simulação que retratam a chegada 

das falhas, ou seja, o momento que elas ocorrem, sua duração e término. 

Por exemplo, ao modelar uma manutenção corretiva referente a soldagem de trilhos, 

utiliza-se um elemento que gera falhas segundo uma distribuição exponencial, cuja média é 

guardada na variável “V.MTBF Malha Interdicao”. A distribuição exponencial foi empregada 

por ser adequada à representação do regime de falhas e por ser de mais fácil utilização, já que 

para isto, basta se conhecer um único parâmetro, a média, ou Tempo Médio Entre Falhas. 

A seguir a entidade “falha”, que acaba de ser criada passa por um elemento de designação 

que determina aleatoriamente um número inteiro entre um e trinta e três (primeira e última 

posições na malha) representativo do local em que esta falha ocorrerá. 

Definido o local de ocorrência, é feita outra designação, a variável matricial “V.quebra” 

recebe o valor um na posição referente ao local sorteado. Este valor é alocado na primeira 

coluna da variável “V.quebra”, porque nela representam-se as falhas que param a circulação. 

Após isto, a entidade “falha” segue para um elemento de passagem de tempo, que aplica 

um período de interrupção equivalente ao tempo médio de reparo, trazido na variável 

“V.MTTR Malha Interdicao”. Passado este momento, a entidade segue para outro elemento 

de designação, em que a variável “V.quebra”, na posição relativa ao local de quebra, recebe o 
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valor zero, ou seja, não há mais falhas assinaladas naquele lugar. Posteriormente, a entidade é 

eliminada do modulo, passando por um elemento que a retira da simulação. 

O processo é análogo para as outras falhas que causam interdição do movimento, a 

exceção são as manutenções programadas, que têm uma ligeira diferença na sua 

representação. Sendo manutenções com dias previstos para sua realização, antes de definir um 

local a ser interditado, é necessário verificar se o dia corrente da simulação é um dia em que 

há manutenção programada. Assim, seguindo o mesmo fluxo das manutenções corretivas, 

insere-se um elemento de verificação antes do elemento que designa um local da malha para 

que a manutenção aconteça. Se o dia corrente está previsto na programação, a entidade 

“manutenção programada” ocupa um local aleatório na coluna “1” da variável “V.quebra”.  

Após isto, a entidade é enviada a um elemento de transcurso de tempo, cujo período em 

horas é dado pela variável “V.TempoBlackout”- o termo blackout é um jargão ferroviário 

usado para se referir ao tempo destinado a manutenções programadas. Passado o tempo de 

manutenção, a posição ocupada pela entidade na variável “V.quebra” é retornada ao valor 

zero e, em seguida, a entidade que representa a manutenção é descartada do modelo. 

No contexto das manutenções programadas, inserem-se também os intervalos concedidos 

para obras na malha, por exemplo, duplicações de trechos. Neste caso específico, a única 

mudança em relação à lógica de representação das manutenções citadas anteriormente, é que 

o local onde a parada de circulação ocorre é fixo, ou seja, é o próprio lugar que será 

duplicado. 

No caso das falhas que causam restrição de velocidade de circulação sua modelagem é 

muito semelhante à daquelas que provocam interdição do tráfego, a diferença está no fato que 

o local aleatório em que a falha ocorre é armazenado na coluna “2” da variável “V.quebra”. 

Além disso, ao designar o local onde a falha será retratada, a respectiva posição em 

“V.quebra” recebe o valor 0,1 para falhas que causam redução de 10% na velocidade e 1,0 no 

caso de falhas que geram restrição de 50% de velocidade. 

O modelo não funciona variando a velocidade conforme o tipo de locomotiva, o peso do 

trem ou a inclinação do trecho. A grandeza utilizada é o tempo de circulação entre as seções 

de bloqueio obtido de uma base histórica. Logo, desconsiderado a aceleração do trem, 

assume-se que a velocidade seja simplesmente inversamente proporcional ao tempo e vice-

versa. Assim, para representar uma falha que causa 10% de redução na velocidade, aumenta-

se o tempo na razão de 
10

9
, que é aproximadamente 10%. Em termos das falhas que geram 

redução de 50% de velocidade, dobra-se o tempo de circulação no respectivo local. Esse 
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A.local == (A.destino - A.sentido) 

impacto sobre o tempo de circulação é considerado de acordo com as premissas de 

manutenção da operadora ferroviária. 

Assim, ao acessar o módulo de circulação, o trem percorrerá a respectiva seção de 

bloqueio em 1,1 vezes o tempo de circulação (valor original mais 10%) se a variável 

“V.quebra” na coluna “2” contiver o valor 0,1, ou o trem percorrerá a seção em 2,0 vezes o 

tempo de circulação, caso “V.quebra” contenha o valor 1,0 na respectiva posição da coluna 

“2”. 

 

FIG. 3.4: Fluxograma das Lógicas de Manutenção11 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

3.4   OPERAÇÃO DE TERMINAIS 

 

 

Sempre que um trem vazio está a uma seção de bloqueio da entrada de seu terminal de 

destino, o modelo de simulação faz algumas verificações. A primeira delas é verificar 

propriamente se a posição atual é imediatamente anterior ao terminal de destino: 

(3.24) 

 

Ou seja, se o trem estiver vazio, seu atributo “A.sentido” será igual a “1” e se o seu 

destino, por exemplo, for a posição “23”, o modelo verificará se o atributo “A.local” é igual a 

“22”. Caso o trem esteja carregado, seu atributo “A.sentido” seria “-1”, se o seu destino 

também fosse a posição “23”, o modelo verificaria se o local atual era “24”. 

Em caso desta verificação ser negativa, o trem (entidade de simulação) retorna para 

macro-lógica de circulação, em que serão executados todos os passos, até o trem chegar ao 

seu destino. 
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V.malha(A.local + A.sentido,1) == 0 

V.malha(A.local + A.sentido,1) == -A.sentido * (A.trem.vazio == 1) + A.sentido 

* (A.trem.vazio == 0) 

V.malha(A.local + A.sentido,3) == A.destino 

V.malha(A.local,A.coluna) == 0 

Se a verificação acima for positiva, o trem segue para uma lógica idêntica à existente na 

macro-lógica de circulação que verifica qual linha da próxima seção de bloqueio, em outras 

palavras, do terminal o trem irá ocupar. A expressão usada é: 

(3.25) 

 

Se a variável “V.malha” na posição posterior ao local atual do trem na coluna “1” for 

igual a zero, identifica-se que a linha de circulação “1” da seção de bloqueio à frente está 

desocupada e o trem pode, então, avançar até ela. Caso contrário, o trem seguiria para a linha 

“2” da próxima seção de bloqueio. 

O trem pode seguir para uma das duas linhas da seção à frente, porque previamente, na 

lógica de circulação, já foi testado se havia alguma seção posterior livre. 

Definida a linha que será ocupada, alguns atributos da entidade “trem” e algumas 

variáveis do modelo de simulação devem ser atualizados, a seguir serão mostrados os passos 

para um trem que ocupa a primeira linha da seção de bloqueio, que são os mesmos para o 

caso da segunda linha: 

A.destino == 1 

O trem vazio chegou ao terminal, após ser carregado, seu destino agora será a primeira 

posição da malha, o que permite que os demais trens em circulação constatem que já existe 

um trem naquela posição e que será carregado. 

 

(3.26) 

 

 

A posição de “V.malha” relativa ao próximo local do trem recebe o valor de “-A.sentido” 

se o trem estiver vazio ou “A.sentido” se  trem não estiver vazio (A.trem.vazio == 0).  

(3.27) 

 

Como o modelo considera o destino dos trens na malha para licenciá-los, a coluna “3” de 

“V.malha” é atualizada com o novo destino do trem que ocupa a seção à sua frente. Note-se 

que, se o fosse a linha “2” a ser ocupada, a coluna “4”de “V.malha” é que seria atualizada. 

(3.28) 
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V.malha(A.local,A.coluna + 2) == 0 

A.local == A.local + A.sentido 

V.malha(A.destinoaux,7) == A.destinoaux * (A.trem.vazio == 1) 

Uma vez que o trem já está ocupando a seção seguinte, a malha na posição atual já pode 

ser designada como livre. 

(3.29) 

 

 

De igual forma, deve-se indicar que não há trem na seção desocupada, por isso a coluna 

de “V.malha” que armazena o destino do trem na referida posição também tem que receber o 

valor zero. 

(3.30) 

 

Como o trem está avançando para a próxima seção de bloqueio, seu local é incrementado 

em uma unidade igual ao sentido do trem. 

A.colunaux == A.coluna 

Neste ponto, preserva-se qual linha da seção atual deverá ser desocupada quando o trem 

continuar sua circulação. 

A.coluna == 1 

Indica-se que o trem está na linha “1”da seção de bloqueio. 

A.sentido == -1 

Quando o trem for deixar o terminal, seu sentido será do final para o início da malha, que 

por convenção, é -1. 

(3.31) 

 

 

Se o trem estiver vazio, a coluna “7” de “V.malha” recebe o valor do destino original do 

trem armazenado em “A.destinoaux”. Isto serve para sinalizar ao modelo que já existe um 

trem sendo carregado naquela posição e que outro trem vazio não pode ser licenciado para 

fazer carregamento naquele local. 

A próxima etapa da simulação é a verificação do estado do trem, ou seja, vazio ou 

carregado. Se carregado, o trem segue para a finalização de sua circulação deixando o 

modelo, se vazio, prossegue para o terminal de carregamento. Para isso, a seguinte consulta é 

feita: 

A.trem.vazio == 1 
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TTVvazio == TNOW - A.hora.inicio 

V.destino(A.destinoaux,1) == V.destino(A.destinoaux,1) -1 

TRIA(5,6,7) * (A.CG <> 1) 

V.trensvazios n = V.trensvazios n + 1                                                      

Se o atributo “A.trem.vazio” do trem for igual a um, o modelo entenderá que a entidade 

deve seguir para o seu terminal de carregamento. 

Para encaminhar o trem ao devido destino, o modelo consulta o atributo “A.destinoaux” 

que armazena o destino original do trem, que nesta etapa da simulação já tem seu destino 

atualizado no valor de um, ou seja, a primeira posição da malha. 

Conhecido o destino do trem (terminal 1,terminal 2, terminal 3, terminal 4 ou terminal 5) 

o mesmo passa pelas seguintes etapas: 

1) Registro do tempo de trânsito do trem. Um importante indicador, que denota o 

desempenho dos trens na malha, quanto maior o tempo de trânsito, maior o tempo de ciclo do 

trem e mais locomotivas e vagões devem ser destinados ao transporte.  

(3.32) 

2) Incremento em uma unidade da variável “V.trensvazios”. Cada terminal tem sua 

respectiva variável, a qual funciona como contador. Para o terminal “n”:    

(3.33) 

3) Subtração de uma unidade da variável matricial “V.destino” na linha referente ao 

terminal em que o trem se encontra. Neste momento, o mesmo trem que incrementou a 

variável “V.destino” em uma unidade ao acessar a primeira seção de bloqueio da malha, retira 

uma unidade da mesma, indicando que já não está em circulação. 

(3.34) 

4) Carregamento. Se o trem não for de carga geral, em outros termos, se for trem de 

minério, o mesmo permanece no terminal por um tempo correspondente ao carregamento. 

Este período, em horas, é representado pela seguinte expressão: 

(3.35) 

 

Em que, se o trem tiver seu atributo de carga geral diferente de 1, o modelo aplica um 

transcurso de tempo conforme uma distribuição de limite inferior cinco, moda seis e limite 

superior sete horas. Adotou-se esta distribuição pelo fato de não terem sido disponibilizados 

dados mais apurados do tempo de carga dos terminais, que são operados pelos clientes da 

empresa logística operadora da ferrovia. No entanto, dado o histórico de produção dos 

terminais, a distribuição triangular com tais parâmetros mostrou-se razoável. 

5) Terminado o carregamento, o atributo “A.trem.vazio” recebe o valor zero e tem-se o 

fim da operação do trem de minério no terminal. 
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V.malha(30,1) == 0 &&V.malha(31,1) == 0 &&V.malha(32,1) == 0 

Entretanto, há também os trens de carga geral que percorrem o corredor ferroviário 

modelado. No caso destes trens, o tipo de operação é distinto daquele observado nos trens de 

minério, uma vez que, há casos em que vagões de carga geral em trens vazios diversos, 

retornam no mesmo trem carregado. Assim, quando estes trens estão vazios e estão a uma 

seção de bloqueio do destino, o modelo executa as seguintes verificações: 

A.CG == 1 

Logo após a verificação de chegada ao destino, o modelo de simulação testa se o trem é 

de carga geral, conferindo o atributo “A.CG”. 

Em caso afirmativo, o trem segue para os elementos que executam a ocupação da 

próxima seção de bloqueio, registram o tempo de trânsito e a quantidade de trens de carga 

geral vazios processados até o momento. Passada esta etapa, as entidades retornam ao início 

do modelo para repetirem a circulação dos trens vazios. 

Normalmente, os trens de carga geral carregados são equivalentes a dois trens vazios. 

Esta consolidação de cargas é vantajosa, porque permite que a faixa de circulação seja 

aproveitada em um único trem, reduzindo a ocupação da malha ferroviária. Assim, os trens de 

carga geral carregados são modelados separadamente, sendo que a sua quantidade é a metade 

da frota de disponível aos trens de carga geral vazios. 

A entrada destes trens na malha ocorre no local de destino dos trens vazios de carga geral, 

sendo que seu destino é a primeira seção de bloqueio do corredor. Como o local de entrada é 

em um ponto entre os limites da malha, tem-se que garantir que os trens carregados de carga 

geral não vão causar um deadlock. Tendo em vista que o ponto de entrada é a posição “31” da 

variável “V.malha”, o modelo de simulação testa as seguintes condições: 

(3.36) 

 

Logo, para os trens circularem, os trechos antes e depois do ponto de entrada na malha 

têm que estar vazios e o pátio em que o trem irá iniciar sua circulação deve ter sua linha 

principal desocupada. 

Caso esta condição seja satisfeita, o trem carregado segue as etapas de entrada na malha 

recebendo os seguintes atributos: 

A.coluna == 1 

Como o trem irá ocupar a linha “1” da posição “31”da malha, ao seguir para lógica de 

circulação, esta será linha a ser desocupada conforme o trem consiga licenciamento para a 

próxima seção de bloqueio. 
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A.trem.vazio == 0 (O trem está carregado) 

A.inicio TTC == TNOW 

A.local == (A.destino - A.sentido) 

 

(3.37) 

 (3.38) 

  

O atributo que registra a hora de início da circulação do trem carregado recebe o valor de 

tempo corrente de simulação. 

A seguir, o trem se dirige para a macro-lógica de circulação. Se o mesmo não conseguir 

oportunidade de entrada na malha, segue para um elemento de passagem de tempo com o 

efeito de dois minutos para que o estado do sistema seja alterado e uma nova verificação seja 

iniciada.  

 

FIG. 3.5: Fluxograma das Lógicas de Operação de Terminais12 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

3.5  COLETA DE ESTATÍSTICAS E ENCERRAMENTO DO CICLO DE 

TRANSPORTE 

 

 

Como explicado no item 3.4, ao chegar à seção imediatamente anterior ao local de 

destino, o trem pode seguir dois caminhos:  

1) Ir para o terminal de carregamento se estiver na condição de vazio  

2) Deixar o corredor ferroviário se estiver carregado. Na condição 2, resta ao trem deixar 

o corredor e para isso, são aplicadas as seguintes verificações: 

(3.39) 

 

O modelo testa se o local atual do trem é imediatamente anterior ao seu destino, em caso 

afirmativo, o trem segue para a verificação se seu estado é carregado. 
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A.trem.vazio == 0 

Em seguida, verifica-se qual a origem do trem conforme o atributo “A.destinoaux”, que 

guarda qual terminal de origem ou se o trem é de carga geral. Os valores deste atributo podem 

ser números inteiros de 1 a 6. Até 5 significa que o trem vem de um terminal de carregamento 

de minério e o valor 6 significa que o trem é do tipo carga geral carregado. 

A seguir o trem passa por elementos de registro da quantidade total e do tempo de 

trânsito carregado dos trens oriundos de seu respectivo terminal. A quantidade total é um 

contador, a variável “V.trenscarregados”. Cada entidade trem que passa pelo elemento de 

contagem, acrescenta ao contador uma unidade. Já o tempo de trânsito é obtido pela diferença 

entre o tempo corrente de simulação e o atributo “A.inicio TTC”.  

Após o cômputo destas estatísticas, o trem libera a última seção ocupada, que no caso é 

uma das linhas da primeira posição da variável “V.malha” ocupada pelo trem. 

V.malha(A.local, A.coluna) == 0 

Ademais, o trem precisa zerar o valor da posição de “V.malha” que sinaliza o destino do 

trem na seção ocupada para os demais. 

V.malha(A.local, A.coluna + 2) == 0 

Passadas estas etapas, a entidade trem segue para um elemento de passagem de tempo 

referente ao restante do ciclo de transporte, ou seja, o tempo do trem na malha ferroviária não 

tratada pelo modelo. Este tempo é declarado para um valor de dois dias, o tempo projetado 

para a circulação além do corredor simulado. 

Não obstante, há outras estatísticas de interesse a serem coletadas, tais como: o número 

de trens processados por dia por cada terminal nos sentidos vazio e carregado, além do tempo 

de trânsito ponderado do corredor. Este último é uma informação geral para medir o nível de 

desempenho do corredor, uma vez que quanto maior for o seu valor, maior será a retenção dos 

trens na malha e o número de trens necessários para atender à demanda. 

Para computar o número de trens por dia em relação a cada origem são usados dois tipos 

de variáveis. O primeiro é um contador, que de acordo com a condição do trem pode ser, para 

cada terminal, as variáveis “V.trensvazios” ou “V.trenscarregados”,  que cada terminal ou 

origem de trens de carga geral possui para os sentidos vazio e carregado. Este contador recebe 

um incremento de uma unidade toda vez em que um trem na respectiva condição deixa seu 

destino. Por exemplo, o terminal 1 tem duas variáveis do tipo contador que registram o 

número de trens processados por dia. 
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𝑇𝑃 =
 𝑉. 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛 × (𝑇𝐶𝑛 + 𝑇𝑉𝑛)𝑛=5

1

2 ×  𝑉.𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛
𝑛=5
1

 

Entretanto, o objetivo é determinar a quantidade de trens por dia processada segundo as 

origens. Logo, uma variável do tipo contador informa o número total de trens processados até 

o final da contagem e não o número de trens por dia. Para obter tal informação é usado um 

procedimento paralelo às lógicas principais do modelo. 

O princípio de tal procedimento consiste em gerar um evento a cada vinte e quatro horas 

que provoca no modelo as seguintes atualizações: 

Por exemplo, para o terminal 1, os valores das variáveis “V.trensvazios” e 

“V.trenscarregados” são atribuídos às variáveis “V.trens dia vazios” e “V.trens dia 

carregados” respectivamente. Posteriormente a essas atribuições, as variáveis de contagem 

são zeradas, para que novamente registrem o número de trens processados ao longo de um dia 

e sirvam para atualizar as informações de trens processados diariamente. 

Ao final do tempo desejado de simulação, têm-se os registros diários de trens processados 

nos sentidos vazio e carregado além de outras estatísticas coletadas pelo modelo fora desta 

lógica paralela, como o tempo de trânsito por sentido apurado toda vez que um trem chega ao 

seu destino. 

Outro indicador a ser computado pelo modelo na lógica paralela de estatísticas é o tempo 

de trânsito ponderado, obtido pela seguinte equação atualizada a cada vinte e quatro horas: 

(3.40) 

 

Em que: 

TP = Tempo de trânsito ponderado; 

TC = Tempo de trânsito carregado; 

TV = Tempo de trânsito vazio; 

V.demanda = Demanda do terminal. 

Ao final da simulação, o modelo tem uma série de resultados em número igual à 

quantidade de dias simulados. Tais resultados podem ser processados para se obter diversas 

estatísticas de tendência central ou de dispersão. 

 

 

 

 

 



80 

 

4   APLICAÇÃO DO MODELO 

 

 

 

4.1   VALIDAÇÃO  

 

 

O modelo foi validado com base em um mês, em que os volumes transportados são 

maiores que a média anual do corredor ferroviário em estudo. Dois indicadores- chave foram 

escolhidos: a produção realizada, ou seja, o volume transportado e os tempos de trânsito dos 

trens vazios e carregados. Para ser considerado válido pelas áreas de Engenharia de 

Transportes, Centro de Controle da Operação, Planejamento e Controle da Produção e 

Engenharia de Infraestrutura, o modelo teve que atender as demandas dos terminais de carga 

com aderência ao tempo de trânsito realizado. 

Conforme essas condições foram conduzidas simulações com 10 replicações de cenários 

de 300 dias de operação, considerando-se o histórico de manutenções corretivas e 

programadas nas linhas da operadora ferroviária e dos terminais de carregamento. Como 

resultado, o modelo foi capaz de atender todas as demandas dos pontos de carregamento em 

termos de trens por dia, com os indicadores de espera por licenciamento não registrando 

retenções de tráfego, ou seja, os trens circularam sem ocorrência de deadlocks.  

Além disso, ponderando a diferença entre os tempos de trânsito reais e simulados dos 

trens vazios e carregados de cada terminal, pelas respectivas demandas, foi apontado um erro 

médio ponderado no tempo de trânsito de 26 minutos, o que significou uma variação de 8% 

em relação aos dados reais. Tal resultado foi considerado aceitável pelas áreas validadoras, 

uma vez que o modelo foi desenvolvido para ser aplicado como uma ferramenta de 

planejamento estratégico.   

 

 

4.2   COMPARAÇÃO DO MODELO ELABORADO COM OUTRAS METODOLOGIAS 

 

 

Propõe-se aqui a comparação do modelo desenvolvido com o método de Colson citado 

por Cavalcanti (1981) e o método proposto por Lu et al. (2004). 

A malha estudada tem trinta e três seções de bloqueio, cujos tempos são expressos na 

TAB. 4.1:  
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TAB.4.1: Tempos de Seções de Bloqueio.2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Observando-se os tempos de seções, nota-se que a 32 ª seção tem os maiores tempos 

tanto no sentido vazio, quanto no sentido carregado (22 e 26 minutos respectivamente).  

Considerando o número de horas disponibilizadas diariamente para manutenção, que 

neste estudo são 2 horas para manutenções programadas e 2,15 horas para manutenções 

corretivas, o tempo de licenciamento otimista de 1 minuto e que, as horas disponíveis para 

Seção de 

Bloqueio

Tempos Sentido Vazio 

(minutos)
Tempos Sentido 

Carregado (minutos)

1 5 5

2 15 18

3 5 5

4 7 8

5 5 5

6 15 17

7 5 5

8 14 14

9 5 5

10 12 13

11 5 5

12 17 19

13 5 5

14 9 11

15 5 5

16 11 12

17 5 5

18 24 18

19 5 5

20 9 14

21 5 5

22 14 13

23 5 5

24 12 12

25 5 5

26 20 21

27 5 5

28 7 10

29 5 5

30 11 15

31 5 5

32 22 26

33 5 5
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𝐶 =
 24 − 2 − 2,15 × 60 × 0,80

(22 + 26 + 1)
 

𝐶 =
952,8

49
= 19,4  

circulação são aproveitadas em 80%, segundo o método de Colson, a capacidade em pares de 

trens por dia é: 

(4.1) 

 

 

(4.2) 

 

Ou seja, a capacidade do corredor, dada a seção mais restritiva é de 19,4 pares de trens 

por dia. Entretanto, com este método não é possível saber, por exemplo, qual o tempo que 

essa quantidade de trens permanece dentro da malha ferroviária, ou qual a espera causada nos 

outros trens posicionados nas demais seções de bloqueio devido aos cruzamentos diários. 

Usando os mesmos dados no modelo de simulação proposto neste trabalho, têm-se as 

seguintes informações: 

 

 

FIG. 4.1: Horas de fila e de tempo de trânsito em função do aumento da demanda em pares de 

trens por dia considerando um pátio de cruzamento adicional. 13 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Mesmo que fisicamente a malha ferroviária permita a passagem de mais de 19 pares de 

trens por dia (E 3.41) segundo o método de Colson, pela análise de simulação, identifica-se 

um pior desempenho, em termos de tempos de trânsito e de filas dos trens neste nível de 
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𝐾 =
15 × 49 

 24 − 2 − 2,15 × 60
≅ 0,6  

utilização da ferrovia. Somente para acessar o primeiro pátio da malha, os trens aguardam em 

média mais de 15 horas, sendo que o tempo de trânsito é superior a 17 horas.  

Conclui-se que os trens neste corredor gastam mais de 32 horas para acessar a malha e 

chegar ao terminal de carregamento, o que, em condições práticas, é proibitivo em termos dos 

custos de aquisição e utilização de maquinistas, vagões, locomotivas e outros recursos 

ferroviários.  

Considerando como limite a demanda de 15 pares de trens por dia, conforme a análise de 

simulação têm-se condições de melhor desempenho e qualidade na utilização da ferrovia, de 

acordo com os tempos de trânsito e de acesso à malha. Assim, poderia ajustar-se o fator de 

eficiência usado no método de Colson no caso deste corredor para: 

 

(4.3) 

 

 

Logo, a eficiência cai de 80% para 60%, o que, descontadas as horas de manutenção 

conferem uma disponibilidade da ferrovia de aproximadamente 50%. Ou seja, este nível de 

utilização permite uma operação com melhor desempenho, com menor tempo de fila e mais 

rapidez na circulação de trens. A razão disso é que com menos trens em circulação, ocorrem 

menos conflitos por cruzamento, a circulação torna-se mais rápida e os tempos de trânsito e 

de fila diminuem. No entanto, há limites para a redução da utilização da capacidade, já que o 

operador ferroviário tem demandas por transporte a atender. 

Em relação ao trabalho de Lu et al. (2004), a metodologia proposta tem o diferencial de 

considerar a operação de trens que invertem seu sentido ao chegarem ao destino inicial (os 

terminais de carregamento), o que cria um problema de risco de deadlocks, caso o modelo não 

esteja preparado para considerar esta característica, além de ser um sistema finito de entidades 

(trens).  

 

 

4.3   ANÁLISE DE DUPLICAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA ESTUDADA 

 

 

A modelagem apresentada neste trabalho propiciou o estudo de priorização de trechos a 

serem duplicados em um corredor fundamentalmente usado para o transporte de minério de 

ferro – heavy haul. Este corredor tem cinco terminais de carregamento, sendo que três deles 
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necessitam de usar linhas externas – pertencentes à concessionária da ferrovia e que são 

usadas por trens de outros terminais – para estacionar os seus trens.  

O motivo destas ocorrências é que tais terminais não têm espaço para abrigar um trem em 

espera internamente enquanto há o carregamento de outro. Além disso, estas filas tendem a 

causar impactos não somente nos próprios terminais, como também na circulação de todo o 

corredor e por muito tempo, dado que quatro pontos de carregamento realizam suas operações 

por meio de pás carregadeiras ou pelos próprios caminhões que trazem o minério de ferro das 

minas. 

Posto isto, partiu-se do conceito de duplicação que a área de engenharia de infraestrutura 

da ferrovia possuía para que o mesmo fosse analisado na simulação. Havia cinco módulos de 

duplicação, divididos assim devido a condições de execução, fosse por mão-de-obra ou por 

necessidades de terraplenagem, explosão de rochas, construção de pontes, entre outros. Estes 

trechos, como mencionado no Capítulo 2, são designados de um a cinco. 

O primeiro passo foi validar o modelo, a partir dos dados realizados de maio de 2012. A 

medida utilizada foi o tempo de trânsito, por ser um indicador muito controlado pela 

concessionária e foi um consenso das equipes de operação, infraestrutura e engenharia de 

transportes. Outro ponto relevante é que para estar validado, o modelo, obviamente, precisava 

apresentar como resultado a produção inserida nas variáveis de demanda de cada terminal 

compatíveis com os dados reais. Assim, considerando a malha ferroviária daquele período, 

sem projetos de expansão de capacidade e os dados de manutenção e produção realizados, o 

modelo apresentou um erro médio ponderado pelas demandas dos terminais de 8%, 

equivalente a 26 minutos de tempo de trânsito. 

O próximo passo foi avaliar a capacidade atual do corredor, tomando por critérios o 

tempo de espera dos trens para acessar o primeiro pátio do corredor e o tempo de trânsito 

ponderado. Os critérios adotados foram estressar a circulação no corredor inserindo trens que 

percorriam toda a malha em incrementos unitários e já ocupando os terminais com as 

demandas realizadas de maio de 2012 e identificar um nível de tempo de trânsito 

incompatível com a frota de locomotivas e vagões disponível.  
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FIG. 4.2: Horas de fila e de tempo de trânsito em função do aumento da demanda para a malha 

ferroviária atual 14 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

O terceiro passo foi efetivamente avaliar quais trechos deveriam ser duplicados e em que 

ordem, assim foram considerados os cinco trechos que poderiam assumir as condições com 

linha singela ou duplicado, logo 25 = 32 combinações de duplicações – ou não. 
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TAB. 34.2: Combinações de duplicações dos cinco trechos e seus resultados de tempo de trânsito (TT 

Médio), tempo de fila para acessar o primeiro pátio e perda de demanda dada a produção desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Pela TAB. 4.2, nota-se que da primeira linha (duplicação total) de resultados até a última 

(todos os trechos singelos), o indicador mais sensível à duplicação é o tempo de trânsito, o 

tempo de fila não mostra diferenças expressivas, tampouco a perda de demanda. Assim, 

entendeu-se que o modelo foi capaz de capturar os efeitos das duplicações e fazer distinções 

entre os trechos. Outro fato relevante foi que os resultados com maior impacto sobre o tempo 

de trânsito foram aqueles decorrentes da duplicação simultânea dos trechos 4 e 5, que são as 

regiões, onde estão os terminais que usam a malha da concessionária para estacionar seus 

trens em espera para carga. 

Isto permitiu comprovar positivamente a necessidade de ampliar a capacidade desses 

locais prioritariamente, já que os mesmos eram os gargalos operacionais da região.  

FJR-FBV

(1)

FBV-FMD

(2)

FMD-FLC

(3)

FLC-FBR

(4)

FBR-FSO

(5)
TT Médio (h)

Tempo Médio 

Fila FJR (h)

Perda Demanda 

(trem/dia)
TT Médio (h)

Tempo Médio 

Fila FJR (h)

Perda Demanda 

(trem/dia)
TT Médio (h)

Tempo Médio 

Fila FJR (h)

Perda Demanda 

(trem/dia)

5.0 0.3 0 5.4 0.5 0 6.2 0.8 0

5.2 0.4 0 6.1 0.5 0 8.1 0.7 0

5.8 0.3 0 10.1 0.5 0 25.5 27.7 4

6.7 0.2 0 11.4 0.5 2 29.3 46.3 10

5.2 0.3 0 5.8 0.5 0 6.9 0.8 0

5.4 0.4 0 6.3 0.5 0 8.9 1.3 0

5.9 0.3 0 11.0 1.5 0 25.6 29.6 4

6.4 0.2 0 11.0 0.7 2 21.3 15.8 7

5.2 0.3 0 5.7 0.5 0 6.6 0.9 0

5.4 0.4 0 6.3 0.5 0 9.5 1.8 0

6.0 0.3 0 10.1 0.9 0 25.5 32.0 4

7.0 0.2 0 11.3 0.8 2 21.5 15.9 8

5.4 0.3 0 6.0 0.5 0 7.3 1.2 0

5.5 0.4 0 6.5 0.5 0 8.4 1.3 0

6.1 0.3 0 11.5 3.5 0 24.0 32.6 6

6.8 0.2 0 11.3 1.7 3 19.4 16.3 9

5.1 0.3 0 5.7 0.5 0 6.6 1.0 0

5.3 0.3 0 6.2 0.5 0 9.5 1.7 0

6.0 0.3 0 10.1 0.9 0 25.5 30.7 5

7.0 0.2 0 11.6 0.9 2 27.0 44.1 10

5.3 0.3 0 5.9 0.5 0 7.1 1.1 0

5.5 0.3 0 6.5 0.5 0 8.2 1.2 0

6.1 0.3 0 12.1 4.3 0 25.7 33.3 4

6.9 0.2 0 11.8 2.2 2 21.1 18.7 8

5.3 0.3 0 5.8 0.6 0 6.9 1.3 0

5.5 0.4 0 6.4 0.6 0 8.1 1.3 0

6.1 0.3 0 10.3 2.1 0 25.8 32.9 4

7.0 0.2 0 11.8 2.1 2 22.2 20.1 9

5.4 0.3 0 6.1 0.6 0 7.4 1.7 0

5.6 0.4 0 6.6 0.7 0 8.3 1.8 0

6.2 0.3 0 12.7 7.4 0 25.8 36.9 4

7.2 0.3 0 13.0 6.0 2 31.6 59.4 8

2017 - Demanda = 24 pares trens/dia2016 - Demanda = 20 pares trens/dia2015 - Demanda = 16 pares trens/diaTrechos

Trecho duplicado

Legenda

(1) (2) (3) (4) (5)
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Contudo, outro ponto importante era identificar o impacto das obras de duplicação à 

operação ferroviária, já que seria necessária a ocorrência de interrupções programadas da 

circulação para que as obras fossem realizadas. A partir da classificação dos trechos a serem 

duplicados, foram simulados cenários considerando o fato de tais trechos estarem recebendo 

obras e ficando indisponíveis cerca de duas horas por dia.  

 

TAB. 44.3: Combinações de duplicações dos cinco trechos e seus resultados de tempo de 

trânsito (TT Médio), tempo de fila para acessar o primeiro pátio e perda de demanda, considerando 

intervalos para duplicação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As obras para duplicação dos trechos “4” e “5” tiveram efeitos relevantes na circulação 

dos trens, porém, ao seu término, permitiram que o corredor suportasse as duplicações dos 

trechos restantes. 

 

 

FJR-FBV

(1)

FBV-FMD

(2)

FMD-FLC

(3)

FLC-FBR

(4)

FBR-FSO

(5)
TT Médio (h)

Tempo Médio 

Fila FJR (h)

Perda Demanda 

(trem/dia)
TT Médio (h)

Tempo Médio 

Fila FJR (h)

Perda Demanda 

(trem/dia)
TT Médio (h)

Tempo Médio 

Fila FJR (h)

Perda Demanda 

(trem/dia)

8.3 0.6 0 15.5 9.5 3 24.1 25.8 8

8.8 0.7 0 15.3 9.3 3 24.2 26.0 10

6.1 0.5 0 7.1 0.8 0 9.4 2.8 0

5.4 0.3 0 6.1 0.6 0 7.4 1.7 0

2 0 0 5.9 0.5 0 6.6 0.8 0 7.9 2.0 0

1 2 0 5.8 0.5 0 6.4 0.6 0 7.6 1.2 0

1 1 2 5.6 0.5 0 6.2 0.6 0 7.3 0.9 0

1 0 2 5.8 0.5 0 6.4 0.6 0 7.6 1.2 0

1 2 1 5.5 0.5 0 6.0 0.6 0 6.9 0.9 0

0 2 0 5.9 0.5 0 6.6 0.8 0 7.9 2.0 0

2 1 0 5.8 0.5 0 6.4 0.6 0 7.4 1.2 0

0 2 2 5.9 0.5 0 6.5 0.8 0 8.0 2.0 0

0 1 2 5.7 0.5 0 6.3 0.6 0 7.4 1.2 0

2 1 1 5.6 0.5 0 6.1 0.7 0 7.0 1.1 0

0 0 2 5.9 0.5 0 6.6 0.8 0 7.9 2.0 0

2 0 1 5.7 0.6 0 6.2 0.7 0 7.3 1.4 0

1 2 2 5.8 0.5 0 6.4 0.6 0 7.7 1.3 0

0 2 1 5.7 0.5 0 6.2 0.7 0 7.3 1.5 0

2 0 2 5.9 0.5 0 6.6 0.8 0 8.0 2.0 0

2 1 2 5.8 0.5 0 6.4 0.6 0 7.5 1.2 0

2 2 0 5.9 0.6 0 6.6 0.8 0 8.2 2.3 0

2 2 1 5.7 0.6 0 6.2 0.7 0 7.3 1.5 0

2 2 2 5.9 0.6 0 6.6 0.8 0 7.9 2.1 0

1 1 1 5.0 0.3 0 5.4 0.5 0 6.2 0.8 0

2017 - Demanda = 24 pares trens/dia2016 - Demanda = 20 pares trens/diaTrechos 2015 - Demanda = 16 pares trens/dia

Legenda

Trecho em obra

Trecho duplicado

(1) (2) (3) (4) (5)
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5  CONSIDERAÇÕES SOBRE OUTRAS APLICAÇÕES E MELHORIAS DA 

MODELAGEM 

 

 

 

A modelagem apresentada atualmente está sendo aplicada em outros corredores, por 

exemplo, na região do Estado do Rio de Janeiro, em que a há a circulação de trens até os 

terminais do Município de Itaguaí e de Mangaratiba, inclusive permitindo avaliar os efeitos de 

expansões e de construções de novos terminais e portos na região. 

O modelo apresentado não é uma solução definitiva para o estudo de redes ferroviárias, 

que são sistemas complexos e que, muitas vezes, têm variantes muito particulares, o que faz 

com que mesmo as ferramentas de simulação mais eficazes não consigam tratar todas as 

questões envolvidas. Entretanto, pode ser visto como uma ferramenta útil no entendimento de 

tais sistemas e para consecução de soluções para seus gargalos cada vez mais difíceis de 

serem avaliados. 

Uma oportunidade futura à modelagem apresentada é a integração de métodos de 

otimização para definir melhores combinações de utilização de terminais, avaliando horários e 

quantidade de trens que entram no corredor, bem como a identificação de variáveis mais 

críticas ao aumento de capacidade, dado o grande número das mesmas. 
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6   CONCLUSÕES 

 

 

 

O modelo foi capaz de orientar o projeto de duplicação do corredor, capturando os efeitos 

de intervenções na malha e identificando quais trechos eram mais benéficos à circulação caso 

fossem duplicados. 

A modelagem permitiu representar as decisões relativas ao licenciamento de trens, 

fazendo-o em um corredor majoritariamente formado por linha singela. No estudo conduzido, 

cada cenário foi executado considerando 10 replicações de 300 dias e, em nenhum deles, as 

variáveis usadas para rastrear deadlocks apontaram quadros de estagnação dos trens.  

Outra evidência disto, é que, em nenhum dos cenários houve perda de demanda, o que 

aconteceria caso um deadlock ocorresse não deixando que os trens saíssem ou entrassem na 

malha. Esta é a maior contribuição do trabalho, pois as simulações de tráfego de trens têm de 

ser capazes de refletir os conflitos de cruzamento, resolvendo-os de forma semelhante à 

operação real. Se os deadlocks tornam-se freqüentes, mais resultados de simulação têm que 

ser descartados, inviabilizando o uso do modelo desenvolvido e impedindo o entendimento 

sobre como o aumento do tráfego trens afeta os tempos de circulação e, conseguintemente, a 

capacidade da ferrovia. 

Recomendam-se melhorias na utilização de alguns dados que, como no caso dos tempos 

de atividades dos terminais, tiveram que ser deduzidos com base na quantidade histórica de 

trens carregados, uma vez que não foram disponibilizados detalhadamente. Contudo, mesmo 

com imprecisões de dados de entrada, validou-se o modelo com erro de 8% em relação ao 

tempo de trânsito ponderado realizado. 

Notou-se também que o Método de Colson utilizado conforme premissa de eficiência 

encontrada na literatura informa uma capacidade que resulta em grande utilização de recursos 

ferroviários e altos tempos de fila e de trânsito. O método de Colson é útil para obter 

aproximações iniciais do valor da capacidade ferroviária, porém as análises devem ser 

refinadas por métodos mais precisos, por exemplo, a simulação.  

Finalmente, a modelagem apresentada pode ser aplicada a outros softwares de simulação 

genéricos, conferindo liberdade aos profissionais da área de planejamento de capacidade 

ferroviária para elaborar modelos de acordo com a necessidade do estudo conduzido, sem 

recorrer a softwares especialistas em ferrovia. 
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