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O conceito de ciclo de produção é de importância fundamental em todos os ramos das 

organizações de bens e serviços, em função de estar diretamente relacionado à eficiência 

da produção. Em ferrovias, o ciclo é compreendido como o tempo total de carga, transit time 

carregado, descarga, transit time vazio e suas sub-etapas dos trens/vagões. Como grande 

transportadora de carga pesada, a MRS Logística tem no minério de ferro seu principal 

produto, tanto em volume quanto em rentabilidade financeira. Isto posto, o presente trabalho 

é um estudo de caso do projeto desenvolvido pela área de Engenharia de Operações da 

MRS Logística com o objetivo de propor e aplicar um método para revisão dos tempos 

padrão de ciclo para os fluxos de transporte de minério de ferro. O trabalho se justifica em 

função da detecção de gaps nos valores teóricos em comparação aos observados na 

prática. O método proposto se mostrou adequado, possibilitando a correta estimação dos 

tempos, gerando ganhos de eficiência. O estudo mostrou que quaisquer melhorias 

proporcionadas aos tempos das etapas do ciclo são diretamente convertidas em ganhos de 

produção e conseqüentemente em aumento no retorno financeiro.  
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The concept of production cycle is of basic importance in all the branches of organizations of 

goods and services as it is directly related to the efficiency of production. In railroads, the 

cycle is understood as the total load time, transit loaded time, discharge, transit empty time 

and its sub-stages of trains/wagons. As a major haulage company, MRS Logistic MRS in iron 

ore its main product, both in volume and in financial yield. The present paper case study of 

the project developed by MRS’s Operations Engineering team which aimed defining and 

applying a method to review the standard cycle times of Heavy Haul, due to the detection of 

gaps between theoretical figures and the ones observed in practice. The method that was 

used made time estimates accurate, generating gains in efficiency. This study demonstrated 

that any improvements in times of cycle phases are directly converted into increases in 

production and consequently into increases in revenue. 
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Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E APRESENTAÇÃO 

  

 No contexto da economia e competitividade atual, conhecer e ser capaz de avaliar a 

capacidade produtiva para atendimento à demanda do mercado é uma responsabilidade 

fundamental da administração de produção. Deve-se equacionar muito bem capacidade e 

demanda, promovendo os ajustes necessários na primeira, a fim de que a organização gere 

altos lucros e clientes satisfeitos.  

  Como bem afirma KOPAK (2003), a competição acirrada entre as organizações, em 

função de uma economia mundial cada vez mais agressiva, impulsiona os gestores a 

tomarem decisões que maximizem os resultados da empresa e os conduza a gerenciar os 

seus recursos utilizando sistemas produtivos de maneira cada vez mais eficaz e, para isso, 

necessitando cada vez mais do suporte de ferramentas avançadas. 

 Isto posto, é clara a importância da otimização da capacidade produtiva por meio do 

emprego de técnicas científicas e operacionais a fim de se obter o máximo aproveitamento 

dos recursos produtivos. 

 

 

2. OBJETIVOS 

  

 O presente trabalho tem como objetivo estudar o transporte ferroviário, com vistas à 

proposta de um método para revisão dos valores padrão dos tempos de cada etapa do ciclo 

(tempo total de carga, transit time carregado, descarga, transit time vazio e suas sub-etapas 

dos trens/vagões) dos fluxos de transporte de minério de ferro da MRS Logística.  

 

 

3. JUSTIFICATIVAS 

  

 Haja vista a importância do transporte de minério de ferro para a MRS Logística tanto 

em termos de volume quanto de rentabilidade, a motivação para a execução deste trabalho 

é a percepção da possibilidade real de prover melhoria da eficiência e produtividade, 

aumento da lucratividade e satisfação de clientes, redução de custos e ciclo, melhorando a 

performance global do transporte e do uso dos recursos empregados (MOREIRA, 2004). 
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4. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

  

 As condições de contorno do trabalho se restringem à empresa MRS Logística, 

concessionária da antiga Rede Ferroviária Federal, que operava a chamada Malha Regional 

Sudeste. O desenvolvimento do projeto foi de responsabilidade da Diretoria de Operações, 

desenvolvido pela área de Engenharia de Operações. 

 

 

5. METODOLOGIA 

  

 O trabalho proposto é um estudo de caso do projeto desenvolvido pela Engenharia 

de Operações da empresa MRS Logística. O método de estudo de caso é um método 

específico de pesquisa de campo. Estudos de campo são investigações de fenômenos à 

medida que ocorrem, sem qualquer interferência significativa do pesquisador. Seu objetivo é 

compreender o evento em estudo e ao mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas a 

respeito dos aspectos característicos do fenômeno observado (FIDEL, 1992). 

 O presente trabalho iniciou-se com a revisão bibliográfica dos temas chave a serem 

abordados, como o Planejamento da Produção, Logística e Qualidade. 

 O projeto teve início com o levantamento dos fluxos a serem analisados, 

considerando todos os pares origem/destino dos pontos de carregamento, descarga e 

trânsito, assim como os clientes envolvidos. 

 A etapa de planejamento do trabalho foi bastante extensa em função de ser de suma 

importância. Nesta fase que todo o projeto foi estruturado, permitindo a obtenção de 

resultados consistentes e confiáveis. Foram definidos os critérios para determinação dos 

padrões otimizados, pré-desenho do ciclo (com análise de performance e integração com o 

desenho atual), escolha do método e tipo de análise estatística empregada e todo o 

planejamento da etapa seguinte, a coleta de dados. Foram estabelecidas amostras, método 

e pontos de coleta, dentre outros detalhes. 

 Finalizada toda a fase de planejamento, iniciou-se a execução do projeto. A coleta de 

dados em campo foi fundamental para o estabelecimento de padrões e também auxiliou a 

análise comparativa dos dados de sistema, garantindo o sucesso da análise estatística. 

 Posteriormente, os dados foram tratados e analisados para se obter os novos valores 

dos tempos de ciclo. Na fase de validação os valores encontrados foram consensados com 

todos os envolvidos, a fim de que os novos tempos pudessem ser implementados. A 

confecção do trabalho final ocorreu ao longo do projeto, permitindo que as atividades 

pudessem ser documentadas de forma gradativa, evitando retrabalhos e/ou perdas de 

informações. 



 3

Capítulo II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 O tema proposto neste trabalho é bastante específico, embora esteja relacionado às 

grandes áreas da Engenharia de Produção. Isto posto, a seguir uma breve revisão dos 

temas de Logística, Planejamento da Produção e Qualidade, que, evidentemente, não 

pretende esgotar o assunto e sim apoiar o desenvolvimento da pesquisa. 

 

 

1. LOGÍSTICA 

  

 A Logística é compreende os processos de planejamento, implementação e controle 

do fluxo de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o 

ponto de destino, com a finalidade de atender às exigências dos consumidores. 

 Segundo BALLOU (2006), “...épocas mais antigas da História documentada da 

humanidade, as mercadorias mais necessárias não eram feitas perto dos lugares nos quais 

eram mais consumidas, nem estavam disponíveis nas épocas de maior procura. Alimentos e 

outras commodities eram empalhados pelas regiões mais distantes, sendo abundantes e 

acessíveis apenas em determinadas ocasiões do ano. Os povos mais antigos consumiam os 

produtos em seus lugares de origem ou os levavam para algum local profundo ou 

armazenando-os para utilização posterior. Contudo, devido à inexistência de sistemas 

desenvolvidos de transporte e armazenamento, o movimento das mercadorias limitava-se 

àquilo que a pessoas conseguia fazer por suas próprias forças, e os bens perecíveis só 

podiam permanecer guardados por prazos muito curtos. Todo esse limitado sistema de 

transporte-armazenamento normalmente obrigava as pessoas a viver perto das fontes de 

produção e as limitava ao consumo de uma escassa gama de mercadorias”. 

 Ainda hoje, em algumas partes do mundo desprivilegiadas geograficamente onde 

parte da população ainda vive em pequenas aldeias e vilarejos, a maioria das mercadorias 

consumidas são produzidas pelas próprias pessoas. BALLOU (2006) acredita que neste tipo 

de economia, um sistema logístico bem desenvolvido e de baixo custo certamente 

incentivaria um intercâmbio de mercadorias com outras áreas produtoras do país, ou mesmo 

do mundo. 

 Com a evolução dos sistemas de integração logística, houve a tendência de que 

consumo e produção se separassem sobremaneira. 
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Algumas regiões se especializariam nas commodities para cuja produção 
tivessem melhores condições. A produção excedente poderia ser então 
enviada, com vantagem econômica, a outras áreas produtoras (ou 
consumidoras), e os artigos necessários mas de escassa ou inexistente 
produção local seriam importados. Esse processo de intercâmbio segue o 
princípio da vantagem comparativa (BALLOU, 2006). 
 
 

 Nos dias atuais, com o conceito de cadeia de abastecimento – que corresponde ao 

conjunto de processos necessários para obter matérias-primas, agregar-lhes valor e 

disponibilizar os produtos onde e quando os consumidores e clientes desejarem – é 

imperativo que os sistemas logísticos estejam preparados para esta realidade. 

 De acordo com BERTAGLIA (2005), uma vez que os produtos são movimentados ao 

longo da cadeia de produção, é fundamental estabelecer um modelo logístico ideal e mais 

econômico a cada situação. Isto posto, é imperioso conhecer e selecionar como por quem 

esses materiais e produtos são movimentados e a eficiência das operações. A distribuição 

física tem impactos tanto nos custos quanto qualidade dos serviços prestados, 

fundamentalmente no cumprimento de prazos de entrega dos produtos aos clientes. 

 Ainda, a forma de transporte dos materiais e produtos é função dos prós e contras 

relacionados à infra-estrutura de transportes, ao volume a ser transportado, aos canais 

logísticos existentes, à confiabilidade da entrega e aos custos de movimentação, 

(BERTAGLIA, 2005) 

 BALLOU (2006), afirma que o transporte ferroviário é essencialmente um modal de 

longo curso e de baixa velocidade para matérias-primas e produtos manufaturados de baixo 

custo, e prefere mover cargas completas. Essa velocidade relativamente baixa e a curta 

distância diária percorrida refletem o fato de que a grande parte do transit time ocorre em 

função das operações de carga e descarga, movendo-se de um lugar a outro nos pátios e 

terminais, classificação e montagem de vagões nos trens, ou no tempo ocioso característico 

das temporadas de baixa demanda. 

 O sistema ferroviário oferece uma enorme gama de serviços, “...desde o transporte 

de granéis como carvão e cereais até vagões especiais para produtos refrigerados e 

automóveis novos, que exigem cuidados e equipamentos diferenciados. Há também 

serviços especiais como o de urgência com garantia de entrega em um determinado número 

de horas; inúmeros privilégios em escalas, que permitem carga e descarga parciais entre os 

pontos de origem e destino...” (BALLOU, 2006). 

 A ferrovia, entretanto, apresenta falta de flexibilidade, não podendo ser facilmente 

aplicada onde se requer coleta e entrega ponto a ponto. BERTAGLIA (2005) discorre que no 

Brasil o modal ferroviário baseia-se no escoamento da produção agrícola e mineral do 

interior para os portos e afirma que o país estava há mais de uma década sem investir na 

infra-estrutura ferroviária, gerando a privatização das malhas. Comparando com países de 
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extensão territorial semelhante, o Brasil apresenta significativa desvantagem em termos de 

extensão de ferrovias. 

 

Tabela 01 – Extensão de Ferrovias, Comparação com alguns países 

País 
Extensão ferrovias 

(km) 

Fator extensão de ferrovias sobre 

área territorial 

EUA 240.000 0,025 

Rússia 150.000 0,009 

Canadá 67.773 0,007 

China 64.900 0,007 

Índia 62,915 0,019 

Austrália 38.563 0,005 

Argentina 37.830 0,014 

México 31.048 0,016 

Brasil 29.706 0,003 

Chile 6782 0,009 

FONTE: BERTAGLIA (2005) 

  

 No que tange aos custos do modal ferroviário, o mesmo se caracteriza por custos 

fixos elevados e custos variáveis relativamente baixos. 

  

“...carga e descarga, faturamento e cobrança, e a manobra de trens de 
múltiplos produtos e múltiplos embarques contribuem para os altos custos 
dos terminais do transporte ferroviário. O aumento do volume por trem e 
seus efeitos na redução dos custos de terminais podem produzir 
substanciais economias de escala, ou seja, custos unitários reduzidos para 
cargas de maior volume. A manutenção e depreciação das vias, a 
depreciação das instalações dos terminais e as despesas administrativas 
também contribuem para aumentar o nível dos custos fixos. Os custos de 
percurso das ferrovias, ou custos variáveis, incluem salários, combustível, 
lubrificantes e manutenção. Os custos variáveis por definição mudam 
proporcionalmente a distâncias e volumes; no entanto, existe um grau de 
indivisibilidade em alguns dos custos variáveis (mão-de-obra, por exemplo). 
Assim, os custos variáveis decrescerão ligeiramente. Tradicionalmente, os 
custos variáveis representam entre metade e dois terços dos custos totais, 
embora ainda exista grande controvérsia em torno da proporção exata 
(BALLOU, 2006)”. 

 
 

 Assim, o efeito da existência da estrutura de custos supracitada é a criação de 

significativas economias de escala nos custos ferroviários. A distribuição dos custos fixos 

por maiores volumes em geral reduz os custos unitários. Da mesma forma, os custos 
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ferroviários por tonelada/quilometro diminuem quando os custos fixos são alocados a linhas 

de extensão cada vez maiores (BALLOU, 2006).  

 Assim, “...o Brasil precisa urgentemente preparar-se e investir em infra-estrutura 

ferroviária afim de baixar os custos de transporte e baratear os preços dos produtos tanto no 

comércio interno quanto no comércio externo” (BERTAGLIA, 2005). A demanda pelo modal 

é claramente crescente no país e o setor ferroviário poderia ser uma excelente opção para 

suportar essa demanda. 

 O item seguinte discorre sobre a teoria do Planejamento da Produção, fundamental 

para que a estratégia Logística possa ser implementada com sucesso. 

 
 
2. PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO 

  

 Nas organizações, diversos são os níveis de planejamento, desde o planejamento 

estratégico até o planejamento de serviços de suporte. Em relação à produção em si, o 

planejamento pode ser desdobrado em planejamento de operações, vendas e estoques 

(entre os níveis estratégico e tático), os planejamentos da demanda, de distribuição, de 

estoques e de insumos (em nível tático) e os planejamentos operacionais, de pedidos, 

programação e de serviços de logística. O planejamento da produção, geralmente, segue 

por uma seqüência de atividades intrínsecas ao processo de planejamento, de acordo com a 

Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Equilíbrio entre atividades de planejamento e controle 

Planejamento e 

Controle de 

Longo Prazo 

� Usa previsões de demanda agregada. 

� Determina recursos de forma agregada. 

� Objetivos estabelecidos em grande parte em termos 

financeiros. 

Planejamento e 

Controle de 

Médio Prazo 

� Usa previsões de demanda desagregada. 

� Determina recursos e contingência. 

� Objetivos estabelecidos tanto em termos financeiros como 

operacionais. 

Planejamento e 

Controle de 

Curto Prazo 

� Usa previsões de demanda totalmente desagregada ou real. 

� Faz intervenções nos recursos para corrigir desvios nos 

planos. 

� Considerações de objetivos operacionais ad hoc (caso a caso). 

FONTE: SLACK (2002) 
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 SLACK (2002) afirma que o Planejamento e Controle da Capacidade é comumente 

chamado de Planejamento e Controle Agregado. O motivo é que a nos altos níveis do 

processo de planejamento e controle, os cálculos de demanda e capacidade são, em geral, 

realizados de maneira agregada. A idéia é conciliar, nos níveis geral e agregado, a 

existência de capacidade com o nível de demanda que deve ser satisfeita. 

 GAITHER (2005) define a capacidade de produção de um sistema como a cadência 

máxima de produção de uma organização. Nas empresas multiprodutoras, deve-se 

estabelecer uma unidade agregada de capacidade, permitindo que os índices de produção 

dos vários produtos sejam convertidos para uma unidade comum de medição. 

 SLACK (2002, pág. 344) “Muitas organizações operam abaixo de sua capacidade 

máxima de processamento, seja porque a demanda é insuficiente para “preencher” 

completamente sua capacidade, seja por uma política deliberada, de forma que a operação 

possa responder rapidamente a cada novo pedido. Com freqüência, entretanto, as 

organizações encontram-se com algumas partes de sua operação funcionando abaixo de 

sua capacidade, enquanto outras partes estão em sua capacidade ‘máxima’”. As partes que 

estão trabalhando em sua capacidade “máxima” são as chamadas “restrições de 

capacidade” ou “operações gargalo” de toda a operação.  Assim, as “operações gargalo” 

devem ser identificadas e estudadas a fim de que o ritmo de produção possa ser cadenciado 

através das mesmas. 

 Muitas vezes, o “entendimento” correto das restrições pode sugerir que possíveis 

investimentos no processo são desnecessários, haja vista que, se melhor explorado, o 

gargalo pode aumentar a produção sem novas aquisições de ativos, por exemplo. 

 Por fim, CORRÊA (2006) apud (CORRÊA, GIANESI, CAON, 2001) mostra a seguinte 

definição para o correto planejamento da produção: “planejar é entender como a 

consideração conjunta da situação presente e da visão de futuro influencia nas decisões 

tomadas no presente para que se atinjam determinados objetivos no futuro”. 

 

 
FIGURA 01 – DEFINIÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CAPACIDADE PRODUTIVA 

FONTE: SLACK (2002) 
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 O ciclo de produção é uma das entradas para o Planejamento da Produção e a 

seguir serão apresentadas algumas ferramentas da qualidade de extrema importância para 

a avaliação dos tempos padrão de ciclo, assim como a investigação de pontos críticos e 

falhas no processo.  

 

 

3. FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

 Definições de Qualidade não faltam. Recentemente, MONTGOMERY (2004) sugeriu 

o seguinte: “qualidade é inversamente proporcional à variabilidade”. Essa definição sugere 

que se a variabilidade nas características dos produtos ou processos decresce, a qualidade 

aumenta. A redução da variabilidade dos processos e estabelecimento de padrões ótimos 

envolve a coleta, processamento e disposição de dados, para que as principais causas de 

variação possam ser identificadas e analisadas. 

 Para WERKEMA (1995), há muitas causas para a presença da variabilidade. De 

modo geral, pode-se dizer que a variabilidade é o resultado de alterações nas condições sob 

as quais as observações são tomadas.  

 EPPRECHT (2004) afirma que a expressão variabilidade do processo relaciona-se 

com as diferenças entre as unidades produzidas. Qualquer processo está sujeito a uma 

variabilidade impossível de determinar, a variabilidade natural do processo, fruto de causas 

aleatórias, contra as quais nada ou quase nada se pode fazer. 

 As ferramentas da qualidade são úteis para que, fazendo uma analogia com a 

afirmação de Nilton Blonder, “... a realidade existe em camadas, como uma cebola. Desfazer 

uma a uma, estas camadas, permite dissecar a realidade com índices de eficácia muito 

maiores do que sua percepção reduzida a uma única dimensão”.  

 As ferramentas da qualidade são fundamentais para investigação e estabelecimento 

de um padrão. CAMPOS (2004) afirma ainda que o padrão é o instrumento que indica a 

meta (fim) e os procedimentos (meios) para a execução dos trabalhos, de tal maneira que 

cada um tenha condições de assumir a responsabilidade pelos resultados de seu trabalho. 

 A seguir serão descritas brevemente algumas ferramentas úteis para a investigação 

de dados e obtenção de informações e conhecimento para a tomada de decisão.  

 

� Estratificação 

  

 De acordo com SILVA (2006), a estratificação consiste na divisão de um grupo (ou 

problema) em diversos grupos (subproblemas) com base em fatores apropriados, os quais 

são conhecidos como fatores de estratificação. A mesma pode ser considerada como o 
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agrupamento de informações (dados) sob vários pontos de vista, de modo a focalizar a 

melhor ação. 

 O processo de estratificação deve direcionar a análise para os pontos em que, 

provavelmente, encontram-se as causas. Pode-se estratificar os dados tantas vezes 

quantas forem necessárias, até que a raiz do problemas seja atingida.  

 

� Folha de Controle 

  

“A folha de controle é uma ferramenta de grande utilidade na coleta de dados. Trata-se 

de um documento para registro de falhas orientadas no tempo, e torna-se extremamente 

valioso na pesquisa de tendências e de outros padrões significativos” (MONTGOMERY 

2004). Ao se planejar uma folha de controle deve-se especificar claramente o tipo de dados 

a serem coletados, o número da parte ou operação, a data, o analista, e quaisquer outras 

informações úteis ao diagnóstico da causa de um fraco desempenho. 

 

� Diagrama de Causa e Efeito 

  

 É uma ferramenta utilizada para apresentar a relação existente entre o resultado de 

um processo (efeito) e os fatores (causas) do processo que possam afetar este resultado. 

Dispõe, de forma gráfica, o relacionamento entre o problema a ser tratado e as suas causas. 

É conhecido também por diagrama de Espinha de Peixe ou Diagrama de Ishikawa 

(WERKEMA, 1995). 

O Diagrama de Causa e Efeito, segundo SILVA (2006) é idealizado para ilustrar 

claramente as várias causas que afetam um processo por classificação e relação das 

causas. É certeza que para cada efeito existem inúmeras causas. As principais podem ser 

agrupadas sob seis categorias conhecidas como os "6M": Método, Mão-de-obra, Material, 

Meio Ambiente, Medida e Máquina. Nas áreas administrativas talvez seja mais apropriado 

usar os "4P": Política, Procedimentos, Pessoal e Planta (arranjo físico). Estas categorias são 

apenas sugestões, podendo utilizar outras que ressaltem ou auxiliem às pessoas a pensar 

criativamente. 
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FIGURA 02 – CARACTERIZAÇÃO DE UM PROCESSO POR MEIO DO DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO 

FONTE: SILVA (2006) 

 

� Histogramas 

  

SILVA (2006) afirma que o histograma é um modelo estatístico para o padrão de 

ocorrência dos valores de uma população. Se o processo estiver estável, apesar da 

variabilidade dos valores das características de qualidade, estes seguirão um padrão, 

conhecido como distribuição. As distribuições podem diferir quanto à locação, variabilidade, 

forma ou qualquer combinação destas características. 

 

 
FIGURA 03 – ESBOÇO DE HISTOGRAMA COM MÉDIA DESLOCADA 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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� Diagrama de Dispersão 

 

 De acordo com MONTGOMERY (2004), esta ferramenta possibilita o entendimento 

do tipo de relacionamento existente entre duas variáveis, facilitando a detecção de 

problemas e o planejamento de ações de melhoria. As relações entre as variáveis consistem 

em alterações esperadas em uma das variáveis mediante alterações sofridas pela outra. 

Elas podem ser: forte correlação positiva, moderada correlação positiva, forte correlação 

negativa, moderada correlação negativa ou ausência de correlação. Um fator importante a 

ser observado é que mesmo que duas variáveis sejam correlacionadas, não 

necessariamente existe entre elas um relacionamento de causa e efeito. Para o 

estabelecimento de causa e efeito entre duas variáveis, é necessário utilizar o conhecimento 

técnico disponível sobre o processo ao qual as variáveis estão associadas. 

 

 

� Gráfico de Pareto 

 

 Em SILVA (2006), o Gráfico de Pareto é definido como um gráfico de barras verticais 

que dispõe a informação de forma a tornar evidente e visual a priorização de problemas e 

projetos. Este método é utilizado para dividir um problema grande em vários problemas 

menores. Ele parte do princípio de Pareto que defende que os problemas são causados por 

muitas causas triviais, ou seja, que contribuem pouco para a existência dos problemas, e os 

poucos vitais, que são os grandes responsáveis pelos problemas. Desta forma, separando-

se os problemas em vitais e triviais pode-se priorizar a ação corretiva. 
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FIGURA 04 – ESTRUTURA DO GRÁFICO DE PARETO COM POSSÍVEIS ESTRATIFICAÇÕES 

FONTE: WERKEMA (1995) 

 

� Gráfico de Controle 

 

 Os gráficos de controle são métodos visuais utilizados para monitorar a variabilidade 

existente nos processos, distinguindo-se causas comuns (causadoras de pequenas 

variações aleatórias não influenciando ao bom desempenho do processo) de causas 

especiais (fontes de variações significativas e não aleatórias que podem atuar de modo a 

prejudicar o bom desempenho do processo). Criados em 1924, por W. A. Shewhart, 

engenheiro da Bell Laboratories, para aplicações industriais. Seu trabalho é considerado o 

inicio formal do controle estatístico de qualidade. Hoje o seu uso é geral desde a indústria de 
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bens de capital ao setor de serviços. WERKEMA (1995) afirma que para que um processo 

seja previsível é fundamental que ele esteja sob controle estatístico. 

 Um gráfico de Controle não identifica quais as causas especiais de variação que 

estão atuando em um processo fora de controle estatístico, mas processa e dispõe 

informações que podem ser utilizadas para esta identificação. Todos os gráficos de controle, 

independente do tipo, baseiam-se nos mesmos princípios fundamentais de construção e 

operação. São gráficos temporais, com pontos amostrais provenientes de medições de uma 

determinada característica de qualidade, que são “plotados” no eixo vertical e no eixo 

horizontal é apresentada a evolução temporal. 
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FIGURA 05 – ESTRUTURA DO GRÁFICO DE CONTROLE 

FONTE: SILVA (2006) 
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Capítulo III 

DESCRIÇÃO DA EMPRESA E DO SETOR FERROVIÁRIO 

 

 

1. O SETOR FERROVIÁRIO E A EMPRESA MRS LOGÍSTICA 

 

 No Brasil, a história da ferrovia tem início no ano de 1835, quando o regente Feijó 

sancionou o Decreto 100, autorizando o governo a conceder carta de privilégios para quem 

fizesse uma estrada de ferro do Rio de Janeiro (então capital) para as províncias de Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Entretanto, vários problemas de ordem econômico-

político-social, retardaram o surgimento da primeira ferrovia brasileira, que só foi inaugurada 

em 30 de abril de 1854. Visconde de Mauá construiu a ferrovia que ligava o porto de Mauá 

até a raiz da Serras da Petrópolis. Com 14,5 km de extensão, a Estrada de Ferro Mauá 

(inicialmente chamada Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro 

Petrópolis) tinha raio mínimo de 290m, rampa máxima de 1,8% e bitola 1,676m. A 

importância da Estrada de Ferro construída por Mauá está no seu pioneirismo e não 

sobreviveu. 

 Muitos acontecimentos importantes (ampliação de linhas, surgimento de novas 

companhias, o sucesso da ferrovia, competição com as rodovias, por exemplo) foram 

registrados entre 1884 até os dias atuais. Em 30 de setembro de 1957, através da Lei nº 

3.115, foi constituída a Rede Ferroviária Federal. Passaram a fazer parte da Rede 

Ferroviária as seguintes estradas de ferro: Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, Estrada de 

Ferro Bragança, Estrada de Ferro São Luiz-Teresina, Estrada de Ferro Central do Piauí, 

Rede de Viação Cearense, Estrada de Ferro Mossoró-Souza, Estrada de Ferro Sampaio 

Corrêa, Rede Ferroviária do Nordeste, Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, Estrada de 

Ferro Bahia-Minas, Estrada de Ferro Leopoldina, Estrada de Ferro Central do Brasil, Rede 

Mineira de Viação, Estrada de Ferro Goiás, Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, Estrada de 

Ferro Noroeste do Brasil, Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, Estrada de Ferro Dona 

Tereza Cristina. Mais tarde, também foram incorporadas a Estrada de Ferro Santa Catarina 

e a Viação Férrea Rio Grande do Sul (http://www.mrs.com.br).  

 As operações das malhas ferroviárias controladas pela RFFSA (Rede Ferroviária 

Federal) eram ineficientes, devido às más condições de manutenção do sistema ferroviário, 

implicando em alta incidência de descarrilamentos, atrasos no serviço, longos ciclos de 

viagem, perda de negócios e baixa produtividade.  

 Desde a privatização da operação de transporte de cargas da Rede Ferroviária 

Federal, esta situação tem melhorado drasticamente, com melhorias em praticamente todos 

os indicadores que medem o desempenho das atividades conduzidas na malha ferroviária. 
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 O presente trabalho tem como objeto de estudo a MRS Logística SA, empresa do 

setor ferroviário, que opera o trecho de ferrovias que liga Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo, e que tem experimentado grande salto na produção nos últimos anos.  

 

 

 
FIGURA 06 – PRODUÇÃO ANUAL DA MRS LOGÍSTICA (EM TONELADAS) 

FONTE: MRS LOGÍSTICA (2007) 

 

 

 A malha ferroviária operada pela MRS Logística é geograficamente privilegiada, 

passando por estados que concentram 67% do PIB brasileiro e interconectando as regiões 

metropolitanas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

 As quatro linhas principais são da empresa são: Linha do Centro, Ferrovia do Aço, 

Linha de São e a Linha Santos. A malha ferroviária da MRS é interligada com a Ferrovia 

Centro-Atlântica (FCA), a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) e a América Latina 

Logística (ALL), oferecendo, com isso, alternativas de transporte para outras regiões do 

país. 

 A seguir, pode-se ver o mapa da Região Sudeste, com a malha ferroviária da MRS e 

as conexões existentes com outras malhas ferroviárias e portos: 
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FIGURA 07 – MAPA ESQUEMÁTICO DA MALHA DA MRS LOGÍSTICA 

FONTE: MRS LOGÍSTICA (2007) 

 

 A Linha do Centro liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro passando por Juiz de Fora, 

no Estado de Minas Gerais (566 km). Trata-se de uma das mais antigas linhas férreas em 

operação no Brasil, tendo sido reformada na década de 80. Esta linha é utilizada como via 

de retorno a Minas Gerais de alguns dos trens vazios que transportam minério de ferro para 

usinas siderúrgicas e portos localizados no Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, através 

da Ferrovia do Aço.  

 A Ferrovia do Aço liga o principal ponto de carregamento minério da empresa, o 

“Andaime”, município de Itabirito, em Minas Gerais, para a localidade de Saudade, município 

de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro (370 km).  Trata-se de uma linha férrea 

recente, tendo começado a operar em 1989.  É a mais movimentada linha da Malha 

Sudeste, sendo utilizada, principalmente, para o transporte do minério de ferro produzido na 

região próxima a Belo Horizonte até os portos de Guaíba e Sepetiba, no Rio de Janeiro, e as 

unidades siderúrgicas da CSN e da Cosipa. 
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 A Linha de São Paulo está situada entre Barra do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro, 

e a cidade de São Paulo (400 km).  Nesta linha está incluído o trecho entre Saudade e Barra 

do Piraí (45 km), que faz conexão com a Ferrovia do Aço e a Linha do Centro e termina por 

ser um dos trechos mais movimentados da Malha Sudeste. 

 A Linha Santos-Jundiaí passa pelo Estado de São Paulo, de Jundiaí, até o porto de 

Santos. É utilizada fundametalmente para o transporte de cargas em geral (tais como grãos 

e soja) da região agrícola de São Paulo para o porto de Santos, e de contêineres entre o 

terminal de Jundiaí e os terminais portuários em Santos. A capacidade desta linha é 

bastante limitada pela necessidade de transpor a Serra do Mar através da utilização do 

sistema de cremalheira, com o uso de locomotivas elétricas e de um mecanismo de tração 

situado entre os trilhos. 

 O Porto de Santos está localizado no litoral do Estado de São Paulo, estendendo-se 

ao longo de um estuário limitado pelas ilhas de São Vicente e de Santo Amaro, distando 2 

km do Oceano Atlântico.  Atingindo tanto a margem direita quanto a margem esquerda do 

Porto de Santos, a malha ferroviária da MRS é utilizada principalmente no transporte de 

produtos agrícolas e industriais.   

 O Porto do Rio de Janeiro está localizado na costa oeste da Baía de Guanabara. As 

principais cargas movimentadas no cais são produtos siderúrgicos, papel de imprensa, trigo 

e contêineres.  A MRS faz uso do seu terminal de cargas (Arará) situado às portas do Porto 

do Rio de Janeiro para operar, em sua maioria, cargas destinadas à exportação 

 O Porto de Sepetiba está localizado na costa norte da Baía de Sepetiba, no 

Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, ao sul e a leste da Ilha da Madeira. Desde 

1999, a Ferteco opera um terminal privado no Porto de Sepetiba, para a exportação de 

minério de ferro.   

 O Porto de Guaíba está localizado na Ilha de Guaíba, na Baía de Sepetiba, Estado 

do Rio de Janeiro, sendo operado pela MBR. O único acesso por terra é através da Malha 

Sudeste da MRS. A principal carga transportada neste porto é o minério de ferro extraído 

das minas da MBR localizadas no Estado de Minas Gerais.  Em Guaíba, o processo de 

descarga é feito por viradores de vagões (“car dumpers”), com o posterior carregamento dos 

navios (www.revistaferroviaria.com.br). 

 A eficiência logística brasileira é carente de investimentos imediatos. Todos os 

caminhos apontam para um quadro de aumento de custos em todas as cadeias de 

suprimentos, com efeitos desastrosos na competitividade sustentada do Brasil no mercado 

global. Estudos mostram que o país é altamente dependente das rodovias – todavia de 

forma desequilibrada – e possui uma rede ferroviária e hidroviária ainda bastante precária e 

ineficiente.  
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 O transporte ferroviário no país é forte apenas nas regiões Norte e Sudeste, 

estruturadas em corredores de exportação, apresentando pouca integração no sentido 

norte-sul e forte integração com a operação portuária. O estado geral das ferrovias é 

precário. Nota-se ainda, grande distorção no uso dos equipamentos e, também, uma 

diferenciação nas bitolas, o que impede a continuidade do transporte para grandes 

distâncias. O modal ferroviário ainda tem participação muito inferior à demanda do país. 

Faltam ao setor uma política clara, definições, objetivos, metas e, consequentemente, 

recursos e autonomia. Ainda não ficou claro o papel do setor ferroviário, apesar da 

infinidade de definições teóricas a esse respeito.  

  

 

6. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

  

 O transporte ferroviário de minério de ferro (conhecido como Heavy Haul) é realizado 

por meio dos chamados “trens unitários”. Estes trens são formados apenas por vagões de 

um único cliente, transportando sempre um único tipo de carga em toda a composição, 

circulando sempre carregado para os terminais de descarga e retornando vazios para os 

terminais de carga. Esta circulação, chamada de “carrossel” forma o conceito do indicador 

de ciclo (dado em número de dias). 
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FIGURA 08 – MALHA MRS LOGÍSTICA E OS TRENS DE MINÉRIO DE FERRO 

FONTE: MRS LOGÍSTICA (2007) 
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 O ciclo de produção na MRS Logística é definido como o processo que tem início em 

uma etapa anterior ao carregamento dos vagões e término quando estes vagões, após 

serem descarregados, atingem novamente este ponto inicial. O esquema de ciclo pode ser 

observado na Figura a seguir: 

 

C

D

TTVTTC

C

D

TTVTTC

 
FIGURA 09 – ESQUEMA DO CICLO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

FONTE: MRS LOGÍSTICA (2007) 

 

O tempo de ciclo é gerenciado pela MRS Logística rigorosamente devido à relação 

direta entre este e a eficiência da utilização de seus recursos. Como forma didática, 

consideremos o seguinte exemplo: 

 

Dados disponíveis 

Demanda (D): 2.000.000 toneladas 

Número de dias de transporte (ND): 30 dias 

Capacidade útil do vagão (CV): 98 toneladas 

Número de vagões no trem (NV): 132 

Ciclo (C): 2,9 dias 

Qual o número de trens necessários para atender à demanda do cliente (NT)? 

 

Fórmula de cálculo 

 

C

NTNVCVND
D

***
=  

 

 No exemplo, os cálculos mostram que para atender à demanda com os recursos 

disponíveis, seriam necessários aproximadamente 15 trens/dia. Caso fosse possível a 

redução do ciclo de transporte para 1,9 dias, por exemplo, o número de tabelas (trens) 
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necessárias cairia para 10 trens/dia. Naturalmente a segunda opção é a mais atrativa para a 

MRS Logística, apresentando menores custos.  

Isto posto, a MRS Logística apresenta uma forte política de redução do tempo das 

etapas do processo de transporte de minério a fim de aumentar sua eficiência operacional e 

melhorar o atendimento a seus clientes.  Apesar do modelo de transporte supracitado, o 

ciclo dos trens de Heavy Haul apresenta grande variabilidade nos tempos de performance.  

Esta alta variabilidade e, por conseguinte, a necessidade do estabelecimento de padrões 

para cada etapa do ciclo, justifica a realização deste trabalho. 
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Capítulo IV 

PROPOSTA DO MÉTODO 

 

 

1. SELEÇÃO E JUSTIFICATIVA DA OPORTUNIDADE 

 

Como comentado em momentos pretéritos, o projeto em questão foi realizado pela 

área de Engenharia de Operações da MRS Logística. O mesmo, caracterizado como meta 

da área, faz parte do desdobramento dos objetivos e metas da companhia, definidos em 

nível estratégico. 

O ciclo de produção dos trens de Heavy Haul, ainda que mais regular do que o dos 

trens de Carga Geral, apresenta variabilidade de performance bastante acentuada. O 

sistema de produção, na forma de “carrossel”, muitas vezes é sobrecarregado e os pontos 

de carga e descarga não são capazes de suportar a demanda. Ora as metas são 

tranqüilamente superadas, ora ficam longe de serem atingidas, o que caracteriza o 

descontrole do processo. 

Isto posto, é de grande interesse para a Companhia o atendimento e satisfação total 

de seus clientes, provendo a melhoria da eficiência do ciclo de produção dos fluxos de 

transporte de Heavy Haul, uma vez que estes representam cerca e 70% do mix de 

transporte da empresa e quaisquer impactos proporcionados aos ciclos dos trens de minério 

são diretamente convertidas em aumento de produção e conseqüentemente em aumento no 

retorno financeiro. Essa conversão se dá de forma direta devido ao fato de a eficiência e 

capacidade de produção poderem ser considerados os únicos fatores restritivos ao aumento 

do lucro operacional, já que a demanda, a priori, não apresenta limitações. 

 

 

2. DESDOBRAMENTO DAS ETAPAS DO CICLO 

 

 O ciclo de produção, termo comumente empregado pelos Engenheiros de Produção, 

pode soar estranho quando empregado no transporte ferroviário. 

 Na ferrovia, o ciclo de produção é definido como o processo que tem início em uma 

etapa anterior ao carregamento dos vagões e término quando estes vagões, após serem 

descarregados, atingem novamente este ponto inicial. Como dito anteriormente, os trens de 

Heavy Haul, unitários, circulam em regime de “carrossel”.  

 A priori, as macro-etapas do ciclo são: carga, transit time carregado, descarga e 

transit time vazio. Contudo, estas sofrem uma série de subdivisões, mostradas a seguir. 
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Tabela 03 – Etapas do ciclo 

CÓD. ETAPA DESCRIÇÃO 

ACM 
Antes da 

Carga MRS  
É o tempo acumulado desde a chegada do vagão vazio no pátio de destino 
até a entrega ou disponibilização deste para o cliente. 

ACC 
Antes da 

Carga Cliente  
É o tempo acumulado desde a disponibilização do vagão vazio para o 
cliente até a chegada deste no terminal do cliente. 

CAR Carga  
É o tempo acumulado desde a entrada do vagão no terminal do cliente, até 
sua disponibilização carregado.  

DCM 
Depois da 

Carga MRS 
É o tempo acumulado desde o recebimento pela MRS do vagão carregado 
até a partida do vagão carregado. 

TTC 
Transit Time 
Carregado  

É o tempo acumulado desde a partida do vagão carregado do pátio de 
origem ou do Pátio de Intercâmbio até a chegada do vagão no pátio de 
destino (pátio de entrega ao cliente). Este indicador pode ser analisado de 
forma mais detalhada através dos seguintes indicadores: Transit-Time 
Carregado Circulando (TCC) e Transit-Time Carregado Parado em Trem 
(TCT) e Transit-Time Carregado Parado em Pátio (TCP). 

VCC 
Viagem 

Carregado 
Cliente  

É o tempo de viagem em que o vagão carregado ficou parado em algum 
pátio antes do pátio de destino do fluxo e que a responsabilidade é do 
cliente. Obs.: O tempo em que o vagão ficou parado e que a 
responsabilidade seja da MRS, será adicionado ao Tempo de Transit-Time 
Carregado (TTC). 

ADM 
Antes da 

Descarga MRS 

É o tempo acumulado desde a chegada do vagão carregado no pátio de 
destino do fluxo, até a disponibilização, entrega ou retirada deste para o 
cliente. 

ADC 
Antes da 
Descarga 

Cliente  

É o tempo acumulado desde a disponibilização do vagão carregado para o 
cliente até a chegada deste no terminal do cliente.  

DES Descarga  
É o tempo acumulado desde a entrada do vagão no terminal do cliente, até 
a sua disponibilização vazio. 

DDM 
Depois da 

Descarga MRS 
É o tempo acumulado desde o momento em que o vagão fica à disposição 
da MRS até a partida deste vazio.  

TTV 
Transit Time 

Vazio  

É o tempo acumulado desde a partida do vagão vazio do pátio de origem 
ou no Pátio de Intercâmbio até a chegada do vagão no pátio de destino 
(pátio de entrega ao cliente). Este indicador pode ser analisado de forma 
mais detalhada através dos seguintes indicadores: Transit-Time Vazio 
Circulando (TVC), Transit-Time Vazio Parado em Trem (TVT) e Transit-
Time Vazio Parado em Pátio (TVP). 

VVC 
Viagem Vazio 

Cliente  

É o tempo de viagem em que o vagão vazio ficou parado em algum pátio 
antes do pátio de destino do vagão e que a responsabilidade é do cliente. 
Obs.: O tempo em que o vagão ficou parado e que a responsabilidade seja 
da MRS, será adicionado ao Tempo de Transit-Time Vazio (TTV). 

FONTE: MRS LOGÍSTICA (2007) 
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 As etapas descritas são apuradas, em horas, por meio de dados disponíveis nos 

sistemas da Companhia.  As etapas de TCC, TCT, TCP, TVC, TVT e TVP somente são 

determinadas em casos específicos e não farão parte deste estudo. 

 O indicador de ciclo de produção é calculado a partir do somatório de todas as 

etapas e seu valor final é dado em número de dias. 

 

 

3. CÁLCULO DA EFICIÊNCIA DO CICLO 

 

 Antes da demonstração da forma de cálculo da eficiência do ciclo de produção dos 

trens de minério, faz-se necessário a explicação do conceito de “fluxo” para a MRS 

Logística. O fluxo é um número de cinco algarismos que identifica uma série de parâmetros 

referentes ao transporte. Essa identificação é fundamental para que seja possível a 

determinação de quaisquer parâmetros, de operação, faturamento, comercial etc. 

 Neste trabalho, as variáveis envolvidas no fluxo de produção serão apenas clientes, 

ponto de carregamento e ponto de descarga. 

 Isto posto, é claro perceber que cada fluxo de atendimento possui uma estimativa de 

ciclo padrão. Esta estimativa ainda é “corrigida” por um fator, chamado de “meta”. Esta meta 

varia de acordo com o grupo de transporte. Como exemplo, pode-se citar o grupo de trens 

de Heavy Haul destino exportação, que tem meta de eficiência de 82% - determinada 

estrategicamente pela empresa. 

 Muito embora o fluxo caracterize um cliente, uma origem e um destino, a apuração 

do ciclo de produção não é feita de forma tão detalhada, o que muitas vezes pode gerar 

resultados e inferências errôneas. Para fins de cálculo de eficiência do ciclo, um conjunto de 

fluxos é agrupado e outros, se quer são considerados. 

 Em alguns casos, uma série de origens (carregamentos) são agrupadas quando se 

destinam a um mesmo ponto de descarga. Então, um valor médio (ponderado por nível de 

produção) de ciclo é determinado. Este valor médio obtido pode não retratar fidedignamente 

o desempenho e performance de cada fluxo, sendo ideal a apuração pelo par 

origem/destino e cliente. A determinação do cliente é importante tendo em vista que por 

meio desta informação pode-se saber o trem-tipo envolvido, parâmetro que deve ser 

considerado na determinação dos tempos padrão de ciclo. 

 Isto posto, o método proposta neste trabalho pode ser aplicado pela Companhia para 

a determinação do ciclo de produção de todas as possibilidades de transporte vigente, 

considerando, como dito, o par origem/destino e o cliente que demanda o serviço logístico. 
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4. FLUXOS VIGENTES 

 

 O Projeto realizado pela Engenharia de Operações ao longo do ano de 2007 visa 

estabelecer os tempos padrão de ciclo para todos os fluxos previstos para o ano de 2008. 

 Os atuais pátios de carga e descarga de minério de ferro em que a empresa opera 

são os seguintes: 

 

 

Tabela 04 – Pátios de operação de Carga e Descarga 

ID SIGLA NOME ESTADO OPERAÇÃO 

1 FAF Alberto Flores MG Carga 

2 FCF Córrego do Feijão MG Carga 

3 FCR Casa de Pedra MG Carga 

4 FLH Olhos D'água - TOD MG Carga 

5 FOO Otavio Dapievi - Andaime - TFA MG Carga 

6 FPY Pires MG Carga 

7 FSN Carlos Newlands - Souza Noschese MG Carga 

8 FZN Sarzedo Novo - TCS MG Carga 

9 FSO Sarzedo MG Carga 

10 FVR Volta Redonda RJ Carga 

11 FBA Brisamar RJ Descarga 

12 FDT Dias Tavares MG Descarga 

13 FGI Guaíba RJ Descarga 

14 FOB Ouro Branco MG Descarga 

15 FST São Bento - Tinaga SP Descarga 

16 FVR Volta Redonda RJ Descarga 

17 FXS Sepetiba RJ Descarga 

18 IPG Piaçaguera SP Descarga 

FONTE: O AUTOR (2007) 
 

 

 Considerando os pares origem/destino de operação, seriam possíveis 153 

combinações de fluxos. Ainda, os seguintes grupos de clientes – chamados de “grupo 

missa” são possíveis: 
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Tabela 05 – Grupos de Transporte de Heavy Haul  

ID CLIENTE 

1 Minério de Ferro CVRD Exportação 

2 Minério de Ferro Açominas 

3 Minério de Ferro CVRD PATRAG 

4 Minério de Ferro COSIPA PIACAGUERA 

5 Minério de Ferro C.S.N. Exportação 

6 Minério de Ferro COSIPA TINAGA 

7 Minério de Ferro C.S.N. 

8 Minério de Ferro M.B.R. 

9 Minério de Ferro Diversos Exportação 

10 Minério de Ferro Belgo 

11 Minério de Ferro Usiminas 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 Considerando as possibilidades dos pares de pátio de carga e descarga e o grupo de 

transporte envolvido, milhares seriam as possibilidades de indicadores de ciclo. Contudo, é 

simples perceber que nem todas essas combinações são demandadas, uma vez que cada 

cliente tem seus próprios pátios de carregamento e descarga, com processos peculiares. 

 Assim, os fluxos estabelecidos para o atendimento à demanda do ano de 2008 e que 

podem utilizar do método proposto neste trabalho para a determinação do indicador de 

tempos padrão de ciclo, foram determinados com base no Plano de Negócios de 2007 da 

Companhia, com horizonte temporal de cinco anos. A seguir, os fluxos contemplados: 
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Tabela 06 – Fluxos de Transporte de Heavy Haul previstos para 2008 no Plano de Negócios 

ID ORIGEM DESTINO CLIENTE 1 CLIENTE 2 

1 FSO FXS Minério de Ferro M.B.R. Minério de Ferro CVRD Exportação 

2 FLH FGI Minério de Ferro M.B.R. --- 

3 FLH FXS Minério de Ferro M.B.R. Minério de Ferro CVRD Exportação 

4 FOO FGI Minério de Ferro M.B.R. --- 

5 FOO FXS Minério de Ferro M.B.R. Minério de Ferro CVRD Exportação 

6 FSO FGI Minério de Ferro M.B.R. --- 

7 FAF FOB Minério de Ferro CVRD PATRAG --- 

8 FAF FXS Minério de Ferro CVRD Exportação --- 

9 FCF FOB Minério de Ferro CVRD PATRAG Minério de Ferro Açominas 

10 FCR FXS Minério de Ferro CVRD Exportação --- 

11 FLH FOB Minério de Ferro CVRD PATRAG --- 

12 FOO FOB Minério de Ferro CVRD PATRAG Minério de Ferro Açominas 

13 FPY FXS Minério de Ferro CVRD Exportação Minério de Ferro Diversos Exportação 

14 FSO FOB Minério de Ferro CVRD PATRAG Minério de Ferro Usiminas 

15 FCR FBA Minério de Ferro C.S.N. --- 

16 FCR FVR Minério de Ferro C.S.N. --- 

17 FPY FVR Minério de Ferro C.S.N. --- 

18 FCF IPG Minério de Ferro COSIPA PIACAGUERA --- 

19 FCR FST Minério de Ferro COSIPA TINAGA --- 

20 FCR IPG Minério de Ferro COSIPA PIACAGUERA --- 

21 FOO IPG Minério de Ferro COSIPA PIACAGUERA --- 

22 FPY FST Minério de Ferro COSIPA TINAGA --- 

23 FPY IPG Minério de Ferro COSIPA PIACAGUERA --- 

24 FSO IPG Minério de Ferro COSIPA PIACAGUERA --- 

25 FVR IPG Minério de Ferro COSIPA PIACAGUERA --- 

26 FCR FOB Minério de Ferro Açominas --- 

27 FPY FOB Minério de Ferro Açominas --- 

28 FZN FOB Minério de Ferro Açominas --- 

29 FSN FOB Minério de Ferro Açominas --- 

30 FLH FDT Minério de Ferro Belgo --- 

31 FOO FDT Minério de Ferro Belgo --- 

32 FZN FXS Minério de Ferro Diversos Exportação --- 

33 FSN FXS Minério de Ferro Diversos Exportação --- 

FONTE: MRS LOGÍSTICA (2007) 
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5. MÉTODO PROPOSTO PARA REVISÃO DOS TEMPOS PADRÃO DE CICLO 

 

 O trabalho em questão se propõe a apresentar um método para a determinação dos 

tempos padrão de ciclo dos fluxos de transporte ferroviário de minério de ferro. A seguir, a 

descrição das etapas estabelecidas e no próximo item a aplicação do método para um fluxo 

escolhido. 

 

 

5.1. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DOS PADRÕES 

 

 Para a determinação dos tempos padrão, deve-se inicialmente definir a forma e quais 

dados devem ser coletados para análise posterior. Para o fechamento dos tempos de ciclo 

de produção, além da determinação da fração de tempo de cada sub-etapa, é fundamental 

que estes tempos sejam “abertos” e as atividades padrão sejam definidas. 

 Os sistemas de informação da Companhia fornecem os dados de forma bruta, o que 

não é suficiente para o objetivo deste trabalho, sendo necessário também uma análise 

qualitativa, por meio de coleta de dados em campo e entrevista com colaboradores. 

 A seguir, os critérios estabelecidos para coleta e análise das etapas que compõem o 

ciclo de produção: 

 

a) Etapas de antes e depois da carga / descarga (ACM, ACC, ADM, ADC, DCM e DDM) 

 

 As etapas que precedem e/ou sucedem o carregamento e a descarga dos trens 

devem ser avaliadas e quantificadas quanto aos seguintes critérios: 

 

� Atividades padrão envolvidas; 

� Restrição de horários de pátios e/ou terminais; 

� Padrões de operação; 

� Formação e divisão dos trens. 

 

 Evidentemente, outras informações específicas e que podem surgir com a mudança 

e/ou melhoria de performance futura do sistema podem se fazer necessárias para a 

avaliação das etapas em questão. 

 As etapas de antes e depois da carga / descarga são registradas nos sistemas da 

Companhia. Contudo, muitas vezes os dados apresentam-se poluídos e não confiáveis em 

função da falta de padrão na digitação dos mesmos. Assim, é ideal que estas etapas sejam 

avaliadas e medidas também em campo para que o padrão possa ser estabelecido. 
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b) Etapas de carga e descarga (CAR e DES) 

 

 Como todas as outras, os tempos de carga e descarga são registradas nos sistemas 

de informação da empresa. Entretanto, diferentemente das etapas descritas no item 

anterior, o padrão de digitação é bastante confiável e os dados podem ser usados para a 

análise estatística sem a necessidade da medição dos tempos em campo. 

 Para carga e descarga, devem ser observados e avaliados os seguintes aspectos: 

 

� Padrões de operação; 

� Formação e divisão das composições; 

� Tempos de contrato com clientes. 

 

 Caso necessário, outros critérios podem ser definidos para avaliar a performance das 

etapas referidas. 

 

c) Transit Time Carregado e vazio (TTC e TTV) 

 

 Os tempos de circulação dos trens entre o ponto e carregamento de o de descarga e 

vice-versa (transit time carregado e transit time vazio, respectivamente) são compostos de 

duas parcelas: tempo de circulação e THP (trem-hora parado). Ora, o trem circula durante 

uma parcela de tempo entre os pátios e outras vezes fica parado aguardado cruzamento de 

outros trens ou realizando atividades padrão, como abastecimento e troca de equipagem. 

 O tempo de circulação é obtido por meio de um simulador de condução que contém 

toda a malha ferroviária da empresa e fornece, dentre outros parâmetros, o tempo de 

viagem entre dois pontos, A e B. 

 Isto posto, essas frações de tempo devem ser determinadas e as atividades padrão 

estabelecidas de forma a configurar o TTC e TTV. Assim, os seguintes critérios devem ser 

julgados: 

 

� Tempo de circulação 

o Formação do trem-tipo (influência das locomotivas, consumo de 

combustível, dentre outros); 

o Número de paradas entre os pontos A e B;  

o Tempo de desaceleração e retomada de VMA (velocidade máxima 

autorizada, variável de acordo com o trecho de circulação e que deve ser 

respeitada e buscada pelo condutor do trem). 
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� THP (trem-hora parado) 

o Atividades padrão por pátio 

o Periodicidade da atividade 

o Padrões de operação 

� Linhas disponíveis para manobra 

� Equipe de operadores 

� Velocidade 

� Restrições de horário 

 

 Definidos e planejados os critérios para determinação dos padrões de operação, 

deve-se dar prosseguimento ao processo e início ao planejamento da análise estatística. 

 

 

5.2. PLANEJAMENTO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados utilizados para a análise histórica são oriundos dos sistemas de 

informação da MRS Logística. Por si só, não oferecem nenhuma informação, sendo 

necessário, portanto, tratamento estatístico para que seja possível a tomada de decisão. 

 Neste trabalho, optou-se, empiricamente, pelo levantamento de dados históricos dos 

doze meses anteriores à análise (março de 2006 a fevereiro de 2007). Esta, portanto, foi 

considerada a população de trabalho. O período de um ano foi avaliado como satisfatório 

para que quaisquer variações sazonais e/ou de tendência pudessem ser observadas e 

demandas de transporte variáveis fossem contempladas. 

 Para a análise dos dados, não foram utilizados planos amostrais. A pesquisa foi do 

tipo censo, e toda a população foi considerada. Em igualdade de condições, a pesquisa do 

tipo censo produz resultados mais precisos que uma amostra. 

 O período de análise pode ser variável, de acordo com a intenção da pesquisa. 

Trabalhos futuros podem considerar outros horizontes temporais, desde que sejam 

levantadas e consideradas as premissas de interesse para a obtenção do resultado final. 

 Cabe ressaltar que neste trabalho a análise estatística serve de apoio à 

determinação dos tempos padrão de ciclo, devendo ser trabalhada em conjunto com os 

dados coletados e medidos em campo e por meio de entrevistas com os colaboradores 

diretamente envolvidos no processo. 
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5.3. ANÁLISE DOS DADOS HISTÓRICOS 

 

 A análise dos dados históricos pode se dar por meio de diversas ferramentas 

disponíveis nos pacotes estatísticos. Cabe ao pesquisador lançar mão das que melhor 

atendam aos objetivos propostos. 

 Neste trabalho, propõe-se a naturalmente a análise de dados estratificados, por meio 

do emprego de Estatísticas Descritivas, análise de Séries Temporais, Histogramas, Gráficos 

de Pareto, Box-Plots além do eventual uso de Cartas de Controle. Também é interessante o 

uso de ferramentas como as Folhas de Controle para coleta de dados em campo e o 

Diagrama de Causa e Efeito para possível investigação das causas dos problemas 

apresentados. 

 É mister ressaltar que as ferramentas e testes utilizados podem variar de acordo com 

o caso, devendo ser empregados os que melhor atenderem aos objetivos e necessidades 

do analista. 

 Finalizadas as análises dos dados, é possível ter idéia do comportamento do 

processo e um pré-desenho da operação pode ser confeccionado. De posse deste 

conhecimento, deve-se seguir à próxima fase, de grande importância, a coleta de dados em 

campo. 

 É importante comentar que os dados referentes ao tempo de circulação das 

composições de Heavy Haul não são tratados estatisticamente, sendo obtidos diretamente 

após a simulação de condução de trens, realizada por meio de softwares específicos. 

 

 

5.4. COLETA DE DADOS EM CAMPO 

 

 A visita às estações ferroviárias e aos pontos de carga e descarga é fundamental 

para o sucesso de projetos deste tipo. O conhecimento tácito dos colaboradores ligados 

diretamente à operação ferroviária é deveras importante para o entendimento do processo. 

Importante também é a visualização “ao vivo” do desenho de operação realizado somente 

por meio dos dados históricos. Já de posse das informações anteriormente obtidas, é 

possível ter uma boa idéia do que se observará na prática. 

 Em campo, os dados coletados são referentes aos tempos de antes e depois da 

carga / descarga, que devem ser medidos, e também ao padrão de operação e atividades 

realizadas pelo trem durante esses processos. 

 De posse das informações coletadas, é possível então confrontar os resultados 

obtidos com os considerados na análise histórica e então finalizar o desenho de operação e 

determinação dos tempos padrão de ciclo. 
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 É válido comentar que a visita aos terminais ocorre apenas uma vez, servindo de 

base para a corroboração dos resultados observados na análise estatística. 

 O fechamento e acordo dos valores ocorrem na próxima fase, de validação dos 

resultados. 

 

 

5.5. VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Com o fechamento dos padrões de operação com os respectivos tempos calculados, 

é primordial que uma reunião de alinhamento com os envolvidos no processo aconteça. 

Nesta fase, a presença da equipe de projeto e dos gestores das áreas implicadas é 

suficiente. 

 A finalidade deste encontro final é promover o último ajuste ou eventuais mudanças 

necessárias. Validados os resultados, o produto final do projeto, o “Sumário Executivo” deve 

ser confeccionado com somente as informações importantes e de interesse gerencial. Este 

documento deve ser amplamente divulgado, principalmente aos colaboradores de campo, a 

fim de que a padronização do processo possa ser implementada e as melhorias no sistema 

logístico de transporte sejam alcançadas. 

 Evidentemente, os padrões propostos não são eternos. Periodicamente, de acordo 

com a necessidade observada, os mesmos devem ser revistos, haja vista a preocupação 

com a melhoria contínua. Contudo, pequenas e eventuais alterações nos padrões podem 

ser realizadas de maneira pontual, não exigindo um estudo completo. Todavia, é imperativo 

ressaltar que quaisquer mudanças propostas devem ser validadas com os envolvidos no 

sistema e suas implicações e impactos considerados e avaliados. 

 

 

5.6. O PRODUTO FINAL – “SUMÁRIO EXECUTIVO” 

 

 O produto final deste trabalho deve apresentar, de maneira condensada todo o 

estudo desenvolvido. 

 Propõe-se a confecção de um documento padrão para cada fluxo, contendo todas as 

informações referentes ao mesmo e um outro documento com a padronização das 

operações nos pátios de carga e descarga e nos principais pontos de parada dos trens entre 

esses locais. 

 Evidentemente, esses documentos podem ter sua estrutura alterada em qualquer 

tempo, visando à melhoria da visualização e disposição de informações ou a inclusão de 

novos campos informativos.  A seguir, os documentos padrão propostos. 
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FIGURA 10 – PADRÃO DE OPERAÇÃO - PÁTIOS E TERMINAIS DE HEAVY HAUL 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 11 – DESENHO OPERACIONAL – OPERAÇÃO DETALHADA DO CICLO HEAVY HAUL 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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6. APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

 Um dos objetivos definidos para este trabalho é a aplicação do método proposto para 

revisão dos tempos padrão de ciclo dos fluxos de transporte ferroviário de minério de ferro. 

 Desta forma, escolheu-se um dos fluxos descritos em momentos anteriores para o 

emprego do método, exposto a seguir. 

 Cabe ressaltar que, evidentemente, o método é genérico e deve ser aplicado da 

mesma maneira a todos os fluxos. Contudo, para o foco deste trabalho acadêmico, a 

demonstração em apenas uma das possibilidades atende aos objetivos propostos. 

 

 

6.1. ESCOLHA DO FLUXO E JUSTIFICATIVA 

 

 O fluxo escolhido para estabelecimento dos tempos padrão de ciclo de produção foi 

o de origem em FOO (Otávio Dapievi, conhecido entre os ferroviários como Andaime) e de 

destino em FGI (Ilha de Guaíba). 

 A escolha deste fluxo se deu em função de o terminal de Andaime ser o principal 

ponto de carga da empresa em termos de volume de produção, assim como a Ilha de 

Guaíba o mais importante destino de descarga dos trens de minério. Este fluxo transporta o 

chamado “minério exportação”, e o trem-tipo é composto por três locomotivas de alta 

capacidade de tração, deslocando 132 vagões do tipo GDT (capacidade volumétrica de 98 

toneladas). 

 

 

6.2. ANÁLISE DOS DADOS HISTÓRICOS 

 

 A seguir, a análises dos dados históricos coletados. 

 Cabe ressaltar que para as etapas ACC e ADC, de responsabilidade do cliente, é 

esperado que seu tempo seja nulo ou desprezível, não fazendo parte do tempo total de 

ciclo. Isto posto, as mesmas não constam das análises subseqüentes. 

 Vale lembrar que para os valores de tempo padrão estabelecidos, será considerado 

ainda um fator de aumento, a “meta” de atendimento da Companhia, já comentada 

anteriormente.  

 Assim, fica claro perceber que o critério para determinação dos tempos deve ser 

consistente, permitindo a busca de um valor perfeitamente possível, ainda que, a priori, 

possa parecer audacioso. 
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 Nas estatísticas descritivas a seguir, tem-se a análise de todo o período estudado e a 

estratificação mensal do mesmo. São apresentadas média (Mean), desvio padrão (StDev), 

1º quartil (Q1_), mediana (Median), 3º quartil (Q3_), valor mínimo observado (Minimum), 

valor máximo (Maximum), número de observações (Count) e a o valor da moda. 

 

 

� Terminal de carga - FOO 

 

ADC – Antes da Carga MRS 

 
 

FIGURA 12 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS, ANTES DA CARGA MRS - TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 13 – HISTOGRAMA, ANTES DA CARGA MRS - TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

FIGURA 14 – BOX-PLOT, ANTES DA CARGA MRS - TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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 CAR – Carga 

 

 

FIGURA 15 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS, CARGA, TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 
 

FIGURA 16 – HISTOGRAMA, CARGA - TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 17 – BOX-PLOT, CARGA MRS - TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

DCM – Depois da Carga MRS 

 

 

FIGURA 18 – DEPOIS DA CARGA MRS, TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 19 – HISTOGRAMA, DEPOIS DA CARGA MRS - TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 
 

FIGURA 20 – BOX-PLOT, DEPOIS DA CARGA MRS - TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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 As análises anteriores sugerem que as etapas ocorridas no terminal de 

carregamento de FOO apresentam alta variabilidade e média deslocada. Valores de 

performance bastante satisfatória se misturam a alguns tempos exorbitantes dificultando a 

análise. A operação ferroviária é passível deste tipo de falha em função muitas vezes, da 

dificuldade de manutenção dos sistemas quando há avarias de equipamentos, por exemplo, 

fazendo com que a redução na variabilidade do processo seja um trabalho árduo, exigindo 

níveis de planejamento e confiabilidade grandes.  Entretanto, faz-se necessário o 

estabelecimento de um critério para a determinação dos valores de tempo padrão das 

etapas que compõe o ciclo de produção. 

 Em todas as etapas observa-se alta variabilidade, com média deslocada. Tanto o 

histograma quanto o Box-Plot evidenciam a presença outliers. Isto também pode ser 

concluído a partir da observação da razoável proximidade dos valores da média e do 3º 

quartil. A observação das medidas de tendência central (média, moda e mediana) 

caracteriza uma distribuição com assimetria positiva. 

 É mister observar os valores da moda (valor mais freqüente) e do 1º quartil (valor que 

contém um quarto (25%) das observações abaixo dele) em todas as etapas. Em todos os 

casos, a proximidade de ambos é um fator importante na análise. 

 Isto posto, considerando que o padrão estabelecido deva ser possível, mas ao 

mesmo tempo desafiador, o critério estabelecido para a determinação dos tempos padrão 

das etapas referentes à carga foi o valor referente ao 1º quartil. 

 Assim, os valores pré-estabelecidos são: 

 
 

FIGURA 21 – VALORES DE TEMPO PADRÃO PARA AS ETAPAS DE CARGA - TERMINAL DE FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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� Terminal de descarga – FGI 

 

ADM – Antes da Descarga MRS 

 

 

FIGURA 22 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS, ANTES DA DESCARGA MRS - TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 
 

FIGURA 23 – HISTOGRAMA, ANTES DA DESCARGA MRS - TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 24 – BOX-PLOT, ANTES DA DESCARGA MRS - TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 

  

DES – Descarga 

 
 

FIGURA 25 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS, DESCARGA, TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 26 – HISTOGRAMA, DESCARGA - TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

  

FIGURA 27 – BOX-PLOT, DESCARGA MRS - TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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DDM – Depois da Carga MRS 

 
 

FIGURA 28 – DEPOIS DA DESCARGA MRS, TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

FIGURA 29 – HISTOGRAMA, DEPOIS DA DESCARGA MRS - TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 30 – BOX-PLOT, DEPOIS DA DESCARGA MRS - TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 As análises mostram em todos os casos distribuições com desvio para a direita ou 

positivo, haja vista que moda < mediana < média. Ainda, a alta variabilidade dos processos 

podem ser vistas nos diagramas Box-Plots, que caracterizam a presença de outliers, 

principalmente no caso da descarga, que também permite a conclusão por meio da 

observação do tamanho da “caixa” do gráfico, mostrando uma distribuição com desvio 

interquartílico (Q3 (3º quartil) menos Q1 (1º quartil)) reduzido e muitos pontos nas caudas da 

distribuição. 

 Mais uma vez, como na análise dos tempos de performance no terminal de 

carregamento, nota-se a proximidade considerável entre o valor da moda e de Q1. Desta 

forma, adotar-se-á o mesmo critério para determinação dos tempos padrão das etapas 

referentes à descarga. 

 A seguir, os valores dos tempos padrão definidos. 
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FIGURA 31 – VALORES DE TEMPO PADRÃO PARA AS ETAPAS DE DESCARGA - TERMINAL DE FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

� Transit Time 

 

 Como comentado anteriormente, a etapa de transit time dos trens, carregados (TTC) 

e vazios (TTV), pode ser dividida em tempo de circulação e THP (trem-hora parado). 

 Durante o percurso do trem carregado e do vazio, a composição cumpre algumas 

paradas padrão para a realização de algumas atividades, principalmente de troca de 

equipagem, manutenção e anexação e retirada de locomotivas. 

 Para a determinação do THP, realizou-se a identificação e levantamento da 

freqüência das atividades padrão (cadastradas e identificadas nos sistemas de informação 

da Companhia) e o local de ocorrência, a fim de que os locais de ocorrência de THP fossem 

definidos e os tempos padrão determinados, com base no valor calculado para o 1º quartil. 

 Nesta fase do projeto utilizou-se de estudos de padronização das atividades de THP 

anteriormente realizados pela área de Engenharia de Operações. Nestes estudos, os 

principais locais padrão de parada dos trens tiveram suas atividades mapeadas e medidas. 

Assim, o nível de detalhe para determinação destes tempos não será exposto neste 

trabalho. 

 Os resultados consolidados encontram-se expostos a seguir: 
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FIGURA 32 – THP TREM CARREGADO (VIA FERROVIA DO AÇO) 

FONTE: MRS LOGÍSTICA (2007) 

 
 

FIGURA 33 – THP TREM VAZIO (VIA LINHA DO CENTRO) 

FONTE: MRS LOGÍSTICA (2007) 

 

 Para a determinação do tempo de circulação, utilizou-se a ferramenta de simulação 

de condução de trens e obteve-se os seguintes resultados, por trecho da malha: 
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FIGURA 34 – TEMPOS DE CIRCULAÇÃO POR TRECHO DO TREM CARREGADO (VIA FERROVIA DO AÇO) 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 
 

FIGURA 35 – TEMPOS DE CIRCULAÇÃO POR TRECHO DO TREM VAZIO (VIA LINHA DO CENTRO) 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 Considerando as paradas do trem estabelecidas pelo THP, o tempo despendido com 

aceleração e retomada de VMA da composição pôde ser determinado: 

 
 

FIGURA 36 – TEMPOS DE ACELERAÇÃO E RETOMADA DE VMA – TREM CARREGADO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

FIGURA 37 – TEMPOS DE ACELERAÇÃO E RETOMADA DE VMA – TREM VAZIO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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 Posto que todas as etapas e tempos padrão foram determinados, pode-se calcular o 

valor do ciclo de produção – estratificado por etapa - para o fluxo de minério exportação 

origem FOO e destino FGI. 

 De posse deste pré-desenho, parte-se para a coleta de dados em campo a fim de 

garantir e/ou corrigir possíveis resultados obtidos pela análise histórica. 

 A seguir, os tempos padrão do ciclo em estudo: 

 
 

FIGURA 38 – CICLO DE PRODUÇÃO, FLUXO DE MINÉRIO EXPORTAÇÃO DE FOO A FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

  

6.3. COLETA DE DADOS EM CAMPO 

 

 A visita ao campo com vistas à coleta de dados tem por objetivo mapear e medir as 

atividades padrão da composição de vagões nas etapas de antes e depois da carga e 

descarga, tendo em vista que o sistema não fornece este nível de detalhes à análise. 

 Posto que serão coletados dados, é interessante que uma ficha padrão para a coleta, 

uma folha de verificação, para que a organização dos dados seja facilitada e disposta de 

forma simples. É interessante que um esquema do layout do pátio faça parte do documento, 

facilitando e permitindo anotações para o entendimento do fluxo do processo.  

 A seguir, o modelo proposto, exemplo utilizado durante a coleta de dados no 

Terminal Ferroviário de Andaime (FOO). 
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FIGURA 39 – FOLHA DE VERIFICAÇÃO PARA COLETA DE DADOS EM CAMPO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 



 51

 A seguir, o padrão de operação observado, “abrindo” as etapas anteriormente 

comentadas. 

 

 

FIGURA 40 – ATIVIDADES PADRÃO DAS ETAPAS DE ANTES E DEPOIS DA CARGA EM FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 
 

FIGURA 41 – ATIVIDADES PADRÃO DAS ETAPAS DE ANTES E DEPOIS DA DESCARGA EM FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 De posse das informações coletadas, pode-se confrontar com as obtidas na análise 

dos dados históricas, avaliando inclusive se a escolha do critério para determinação dos 

tempos padrão é factível. 

 Nesta avaliação, poucas e pequenas diferenças foram detectadas entre a os 

resultados da análise histórica e da coleta em campo. A decisão dos valores finais cabe à 

próxima e última etapa, a validação dos resultados. 

 

 

6.4. VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Finalmente, em reunião com os gestores envolvidos no processo e com a equipe de 

projeto, os resultados obtidos foram analisados, confrontados e exaustivamente debatidos a 



 52

fim de que o padrão final de tempos e atividades padrão que compõe o ciclo de produção 

dos fluxos Heavy Haul pudesse ser estabelecido. 

 Poucas alterações foram sugeridas e solicitadas - ainda que os tempos propostos 

fossem desafiadores -, o que mostra a validade a das análises realizadas e a consistência 

das informações obtidas. 

 A seguir, os resultados finais, dispostos por macro etapa do ciclo. Ainda, algumas 

estatísticas e informações de interesse gerencial. 

 

 

FIGURA 42 – ATIVIDADES PADRÃO TERMINAL DE CARGA FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 
 

FIGURA 43 – ATIVIDADES PADRÃO DE THP TREM CARREGADO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 44 – TEMPO DE CIRCULAÇÃO, POR TRECHO, TREM CARREGADO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

 
 

FIGURA 45 – TEMPO DE ACELERAÇÃO E RETOMADA DE VMA, TREM CARREGADO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

 

 

FIGURA 46 – ATIVIDADES PADRÃO TERMINAL DE DESCARGA FGI 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 47 – ATIVIDADES PADRÃO DE THP TREM VAZIO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

 

 

FIGURA 48 – TEMPO DE CIRCULAÇÃO, POR TRECHO, TREM VAZIO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

 
 

FIGURA 49 – TEMPO DE ACELERAÇÃO E RETOMADA DE VMA, TREM VAZIO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 50 – CICLO CONSOLIDADO POR ETAPA, FLUXO FOO – FGI  

FONTE: O AUTOR (2007) 

 
 

FIGURA 51 – VISÃO TERMINAIS E TRANSIT TIME 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 
 

FIGURA 52 – VISÃO STATUS DO TREM 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 
 

FIGURA 53 – VISÃO CIRCULAÇÃO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 54 – VISÃO OPERACIONAL TRANSIT TIME CARREGADO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

 
 

FIGURA 55 – VISÃO OPERACIONAL TRANSIT TIME VAZIO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

 Todas as informações mostradas devem ser concatenadas num único documento, 

com vistas à facilidade de consulta e divulgação dos padrões estabelecidos. 

 

 

6.5. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 A seguir, os documentos referentes ao Produto Final do projeto, o Sumário 

Executivo. Estes documentos têm finalidade gerencial, contendo todo o trabalho realizado, 

de forma resumida. Os mesmos podem ser impressos, todavia sua visualização é melhor 

obtida na tela do computador. Em função do grande número de informações, a impressão 

fica prejudicada. 

 Vale comentar que além dos resultados mostrados anteriormente, o Sumário 

Executivo ainda contém um Diagrama de Atividades, resumindo todas as atividades padrão 

desenvolvidas durante o ciclo de produção. 
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FIGURA 56 – PADRÃO DE OPERAÇÃO FOO 

FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 57 – PADRÃO DE OPERAÇÃO FGI 
FONTE: O AUTOR (2007) 
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FIGURA 58 – SUMÁRIO EXECUTIVO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

59 
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7. ANÁLISE DOS IMPACTOS DOS NOVOS PADRÕES  

 

 A análise a seguir mostra os impactos nos sistema de produção da MRS Logística 

com o novo padrão de ciclo estabelecido para o fluxo de minério exportação com origem no 

Terminal Ferroviário de Andaime e destino Ilha de Guaíba. Considerar-se-á nesta análise o 

horizonte temporal de 1 ano, permitindo uma melhor visualização dos impactos. 

 O tempo de ciclo anteriormente estipulado para o fluxo em questão era de 1,99 dias. 

Logo, com o valor do novo padrão estabelecido - 1,96 dias – tem-se uma redução de 

aproximadamente 43 minutos. 

 A redução proposta, aparentemente pequena, afeta sobremaneira o Planejamento e 

Controle da Produção da Companhia, principalmente no longo prazo. A seguir, um exemplo 

que mostra a análise de sensibilidade da produção, calculado com base nas relações 

expostas anteriormente. 

 

Dados disponíveis 

 

Número de dias de transporte (ND): 360 dias 

Capacidade útil do vagão (CV): 98,2 toneladas 

Número de vagões no trem (NV): 132 

Ciclos (C): 1,96 e 1,99 dias 

Número de trens: variação de 34 a 45 tabelas disponíveis. 

  

Fórmula de cálculo 

 

C

NTNVCVND
D

***
=   
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FIGURA 59 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DA PRODUÇÃO – Nº TABELAS X CICLO 

FONTE: O AUTOR (2007) 

 

 

 Com a redução proposta no valor padrão de ciclo, considerando 40 tabelas 

disponíveis (realidade atual da empresa), no período de 1 ano tem-se um ganho de 

produção de 1.435.688 toneladas, o que gera um retorno financeiro aproximado de R$ 30 

milhões. Este número de tabelas mostra que, em qualquer instante do dia, tem-se, por 

exemplo, 40 trens circulando na malha ferroviária, independente da atividade que estiver 

sendo executada no momento pela composição férrea. 

 Evidentemente, outras análises mais sofisticadas podem ser realizadas com o apoio 

de ferramentas de simulação para avaliar a influência do aumento do número de tabelas na 

malha ferroviária da empresa, gerando possíveis outros impactos. Contudo, estas análises 

não foram abordadas neste trabalho. 
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Capítulo V 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho, fruto de um projeto desenvolvido durante o período de estágio, 

associou objetivos acadêmicos e práticos. 

A face acadêmica deste estudo, plenamente alcançada, permitiu a pesquisa e busca 

por ferramentas e conhecimentos de interesse do autor, associando o estudo do o estado da 

arte e sua aplicação. 

Tecnicamente, com base nas condições empregadas neste trabalho e nos resultados 

obtidos, pode concluir que o estabelecimento de padrões para a realização das operações 

ferroviárias é fundamental para a garantia da confiabilidade do transporte e crescimento da 

empresas. Os especialistas das áreas de engenharia e planejamento têm buscado, de 

diversas formas, ferramentas que garantam a execução dos processos da maneira 

planejada. 

A alta variabilidade da performance dos tempos realizados nos terminais de carga e 

descarga sugere a investigação detalhada das causas destes efeitos, muitas vezes 

crônicos. 

Foi mostrado neste estudo que quaisquer melhorias proporcionadas aos ciclos de 

Heavy Haul são diretamente convertidas em aumento de produção e conseqüentemente em 

aumento no retorno financeiro. Essa conversão se dá de forma direta devido ao fato de a 

eficiência e a capacidade de produção serem considerados os únicos fatores restritivos ao 

aumento do lucro operacional, já que a demanda, a priori, não apresenta limitações. 

É válido ressaltar que o método, ainda que aprovado e validado pelas áreas de 

Engenharia e Gerencial, não teve o acompanhamento real para averiguação da 

exeqüibilidade prática dos tempos propostos, fazendo-se necessário ainda o 

acompanhamento dos padrões estabelecidos pelo método a fim de que possíveis mudanças 

possam ser implementadas com vistas à melhoria dos processos e ganhos de produção e 

eficiência.  

Para possíveis futuros estudos nesta linha de pesquisa, pode-se sugerir o uso de 

ferramentas de modelagem e simulação para o estabelecimento dos tempos ótimos de ciclo 

dos fluxos transportados, considerando ainda restrições e premissas operacionais não 

contempladas nesta monografia. 

 

 

 



 63

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial.  5 ed. 

Porto Alegre: Editora Bookman, 2006. 616p. 

 

BERTAGLIA, P. R. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 2 ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2004. 509p. 

 

CAMPOS, V. F. Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia. 8 ed. Belo 

Horizonte: INDG Tecnologia e Serviços LTDA, 2004. 266p. 

 

CORRÊA, H. L.; CORREA, C. A. Administração da Produção e Operações. 2 ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2006. 690p. 

 

COSTA, A. F.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R. Controle Estatístico de 

Qualidade. 8 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004. 334p. 

 

DIAS, C. Estudo de caso: idéias importantes e referências. 

http://www.geocities.com/claudiaad/case_study.pdf (consulta: março/2007). 

 

GAITHER, N.; FRAZIER, G. Administração da Produção e Operações. 8 ed. São Paulo: 

Thomson Learning, 2005. 598p. 

 

KOPAK, S. C.; FAVARETTO, F. Análise Comparativa entre modelos conceituais de 

planejamento e controle da produção com foco nas restrições de capacidade. Anais do 

XXIII Encontro de Engenharia de Produção. Ouro Preto, Out. 2006. 

 

MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. 4 ed. Rio de 

Janeiro: Editora LTC, 2004. 513p. 

 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para 

Engenheiros. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2003. 466p. 

 

MOREIRA, A. C. V. B. & OUTROS. Green Belts Industrial. 6ª versão. 2004. 

 



 64

MRS Logística, www.mrs.com.br, (consulta: abril/2007). 

 

MRS Logística, www.mrs.com.br/intranet, (consulta: abril/2007). 

 

Revista Ferroviária, www.revistaferroviaria.com.br, (consulta: abril/2007). 

 

SILVA, J. A. Apostila de controle da qualidade. Juiz de Fora: Universidade Federal de 

Juiz de Fora, 2006. 

 

SLACK, N.; CHAMBERS, S; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 2 ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2002. 747p. 

 

WERKEMA, M. C. C. As Ferramentas da Qualidade no Gerenciamento de processos. 4 

ed. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG, 1995. 

128p. 


