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Resumo 

Resumo da monografia apresentada à Coordenação de Curso de Engenharia de Produção 

como parte dos requisitos necessários para a graduação em Engenharia Produção. 
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 Em tempos de acirrada competição em escala mundial, os custos logísticos de uma 

empresa devem ser baixos para melhorar suas chances de sobrevivência no mercado. Para 

empresas cujos produtos são caracterizados pelo alto volume, uma das melhores 

alternativas é a possibilidade de transporte e escoamento terrestre da produção por via 

férrea. Neste contexto, e diante da expansão da malha ferroviária, os investimentos devem 

ser direcionados aos pontos onde propiciem maiores ganhos, visando alcançar uma maior 

eficiência e a melhoria contínua de processos. O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar uma alternativa aos altos investimentos na via permanente e em ativos (vagões, 

locomotivas e equipamentos operacionais) para o ganho de capacidade através da melhoria 

do processo de monitoramento pela inserção de um sistema eletrônico de sensoriamento 

dos ativos. Justifica-se este monitoramento eletrônico, por apresentar virtuais ganhos a um 

custo relativamente mais baixo quando comparado aos investimentos nos ativos e em via. 

Como estudo de caso, para complementar a proposição, realizou-se a adaptação de um 

fluxo de transporte de minério de ferro, produto com maior volume de exportação, entre a 

região de Belo Horizonte e a zona portuária do litoral fluminense. 
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Abstract 

Summary of the monograph presented to the Coordination of Course of Production 

Engineering as part of requirements for graduation in Production Engineering. 
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 In times of fierce competition on a global scale, the logistical costs of a company must 

be low to improve his chances of survival in the market. For companies whose products are 

characterized by high volume, one of the best alternative is the possibility of transporting and 

disposing of land production by rail. In this context, and before the expansion of rail, 

investments should be directed to the point where they provide higher earnings, aiming to 

achieve greater efficiency and continuous improvement of processes. This paper aims to 

present an alternative to the high investments towards permanent and active (wagons, 

locomotives and operating equipment) for the gain in capacity by improving the monitoring 

process by placing a system of electronic sensing of assets. It is this electronic monitoring, 

by presenting virtual earnings at a relatively lower cost when compared to investments in 

assets and track. As a case study, to complement the proposition, there was the adaptation 

of a flow of transportation of iron ore, a product with the highest volume of exports from the 

region of Belo Horizonte and Rio de Janeiro coast of the port area. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 Num ambiente de acirrada competição em escala mundial toda empresa busca a 

redução de custos e o fortalecimento da cadeia da qual faz parte, na tentativa de 

permanecer no mercado e prosperar. Neste contexto, e tendo rivais espalhadas ao redor do 

globo, os sistemas produtivos precisam fortalecer seus processos logísticos e reduzir 

custos. 

 Para empresas cujos produtos são caracterizados pelo alto volume, uma das 

melhores alternativas, quando senão a única possibilidade de transporte e escoamento 

terrestre da produção, é a ferrovia. Modal este em fase de recuperação e expansão, no 

Brasil, após o processo de sucateamento ocorrido nos últimos anos de operação da RFFSA. 

Esta recuperação demanda investimentos colossais às operadoras, que com pequeno 

auxílio do Governo Federal (quando comparados aos investimentos feitos na infra-estrutura 

do transporte rodoviário, por exemplo) torna este processo lento. 

 Neste contexto, enquanto a malha é expandida e renovada de forma estratégica, 

uma vez que os investimentos devem ser direcionados aos pontos que propiciem maiores 

ganhos, a alternativa para alcançar uma maior eficiência é a melhoria contínua de 

processos. Assim, processos de planejamento e controle da operação ferroviária eficientes 

melhoram o desempenho no translado de mercadorias, tornando possível o transporte de 

cargas cada vez mais volumosas com os mesmos recursos. Para isso, faz-se necessário um 

controle confiável e dinâmico da operação para a tomada de decisões de forma rápida e 

acertada. 

 Uma oportunidade de melhoria se dá através da incorporação de novas tecnologias 

ao processo para diminuir a ação de flutuações e erros de origem humana. Atualmente, 

parte das operadoras de carga do país faz este controle de forma manual e precária, 

gerando re-trabalho e informações pouco precisas, principalmente no que tange a alocação, 

as condições e a utilização, as entradas e as saídas dos vagões e locomotivas. 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa aos altos 

investimentos na via permanente e em ativos (vagões, locomotivas e equipamentos 

operacionais) para o ganho de capacidade através da remodelagem do processo de 

monitoramento pela inserção de ferramentas para o sensoriamento eletrônico dos ativos 

baseado em transferência de dados através de radiofreqüência. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

 Fisicamente toda malha tem uma restrição quanto à sua capacidade de transporte e 

a sua expansão física é bastante onerosa. Dessa forma, o ganho em capacidade deve ser 

buscado também na melhoria contínua dos processos a custos inferiores aos de 

investimento nesta expansão. 

 Uma oportunidade que deve ser investigada é o investimento em monitoramento 

eletrônico por apresentar virtuais ganhos a um custo relativamente baixo (quando 

comparado aos investimentos nos ativos e em via) tanto na eficiência dos processos 

operacionais quanto em oportunidades comerciais. 

 A tecnologia baseada em radiofreqüência é bastante compatível com esta idéia, uma 

vez que não possui as restrições inerentes a outras formas de monitoramento como a leitura 

de códigos de barras através de instrumento ótico, processo já consolidado em diversos 

setores mas que se torna difícil para objetos em movimento. 

 Por sua dificuldade de crescimento físico a ferrovia encontra como alternativa para o 

aumento do volume transportado o inchaço da sua frota. Este inchaço é bastante oneroso e 

prejudicial à execução do transporte quando atinge o ponto de saturamento da malha 

(gerando filas em diversos pontos, um fluxo cada vez maior de trens e uma necessidade 

cada vez maior de eficiência na execução do transporte).  

 Por representar alternativa de transporte para cargas diferentes, entre pontos 

diferentes e para clientes diferentes, a existência de fluxos com características e 

necessidades específicas torna o processo de planejamento e controle árduo, mesmo para 

os totalmente monitoráveis manualmente (o inchaço da frota e o aumento da freqüência de 

trens tornam o número de medições também maior, aumentando o risco de erro humano). 

 Em longo prazo, o monitoramento eletrônico por radiofreqüência produz dados mais 

precisos e mais baratos, proporcionando ganho de confiabilidade e desempenho. 

 Qualquer processo de planejamento demanda, essencialmente, dados confiáveis 

que garantam o nível esperado de acurácia. Nem mesmo os mais modernos métodos de 

modelagem ou estatística poderiam alcançar níveis satisfatórios de desempenho quando 

alimentados com dados imprecisos. Assim, para um sistema com conhecida ineficiência 

operacional, deve-se calcular os investimentos necessários para execução do projeto, 

levantar os benefícios, as estimativas de redução de custos e ganhos produtivos, para 

estimar o tempo de retorno destes investimentos e testar a viabilidade do projeto. 
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1.4 CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

 O tema do projeto abrange nacionalmente o setor de transporte ferroviário de cargas, 

podendo ser viável em diversas empresas do ramo mas, por motivos de tempo e 

acessibilidade, restringiu-se a uma operadora de cargas. 

 Este trabalho é, em sua essência, uma proposta teórica para o monitoramento dos 

veículos ferroviários através de tecnologia baseada em transmissão por radiofreqüência. 

Apesar disso, foi realizada uma análise simplificada da viabilidade econômica do projeto e 

dos virtuais ganhos decorrentes de sua implementação. 

  

1.5 METODOLOGIA 

 

 Por se tratar de um estudo focado em tecnologia de ponta, não há fonte bibliográfica 

impressa abundante e, por este motivo, a revisão do estado da arte teve de ser direcionada 

através da pesquisa a artigos especializados, encontrados através de bancos de teses, do 

sistema de busca CAPES e de pesquisas na internet. 

 A partir da revisão, o desenvolvimento do trabalho prosseguiu com a confecção da 

proposta abrangente da metodologia de monitoração, abordando os aspectos técnicos do 

projeto, com a definição das características dos equipamentos mais indicados para a 

operação ferroviária. 

 Por fim, foram levantados dados específicos para o estudo de caso e elaboradas as 

considerações para a adaptação da proposta ao mesmo, bem como as implicações 

decorrentes da utilização do mesmo. 

 O presente trabalho tem como principal característica o foco descritivo com viés 

analítico, de modo a propor a aplicação de uma tecnologia através da comparação com a 

escassa literatura disponível, uma análise simplificada da viabilidade do projeto e uma 

análise dos impactos imediatos à implementação do mesmo. Por impossibilidade da 

execução não teve seu desempenho medido e seus impactos mensurados num ambiente 

real. 
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CAPÍTULO II – LOGÍSTICA E PROCESSOS DE CONTROLE 

 

2.1 LOGÍSTICA 

 

 As sociedades se instalaram, no início, em regiões próximas às zonas onde existiam 

os recursos das quais dependiam, mantendo desabitadas grandes extensões de terras. 

Com a expansão demográfica, a busca por outras fontes de recursos em regiões 

inexploradas fez surgir a necessidade de direcionar e transportar recursos de uma região 

para outra, em tempo. Surgiu dessa forma o princípio fundamental da logística, que 

representa uma prática essencial à sobrevivência da sociedade moderna. 

 De acordo com Drucker (1969), apud Ballou (2006) a produção e o consumo de 

recursos experimentam uma separação geográfica cada vez maior na economia 

globalizada, tornando necessários sistemas eficientes de transporte e estocagem. 

 Através de uma cadeia logística eficiente e competitiva os sistemas produtivos 

conseguem vantagem competitiva, na busca pela lucratividade. 

 A logística assumiu, por sua natureza, papel estratégico, uma vez que a falta 

prolongada de determinado recurso poderia causar o fracasso de um empreendimento, 

sobretudo no meio militar. Na sociedade moderna, a gestão integrada e coordenada dos 

recursos ganha cada vez mais importância na subsistência dos sistemas produtivos (sejam 

estes de bens ou de serviços, públicos ou não). 

 De acordo com as normas do Council of Logístics Management, logística é o 

processo de planejamento, implantação e controle do fluxo de recursos (mercadorias, 

informações e serviços) do ponto de origem ao de consumo, de acordo com a necessidade 

do cliente. 

 Segundo Ballou (2006) a logística é parte da cadeia de suprimentos e não de todo o 

processo, o que torna possível que uma empresa seja responsável pela movimentação de 

recursos de diversos processos simultaneamente. 

 De uma maneira geral a Gestão da Cadeia de Suprimentos (ou Supply Chain 

Management – SCM) trata-se de uma visão gerencial da movimentação de recursos entre 

áreas de uma empresa e entre as empresas que compõem a cadeia, de forma a gerar 

vantagem competitiva. 

 Para Ballou (2006), a Logística/Cadeia de Suprimentos é um conjunto de atividades 

(de transporte, armazenagem, etc) dentro de um processo produtivo, através do qual é 

agregado valor ao produto/serviço desde o seu ponto de origem (como matéria-prima) até o 

seu fim (muitas das vezes no descarte de um produto consumido). 

 Sendo um dos objetivos da logística agregar valor à movimentação dos recursos, 

seus custos representam papel crucial na estratégia dos sistemas produtivos, desta forma 
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as exigências do mercado tornam-se mais fortes e mais elaboradas, já que a economia 

globalizada exige a interação entre diversos modais. 

 De acordo com Ballou (2006), os custos com transporte representam entre um e dois 

terços dos gastos totais com logística, por isso, é preocupação comum às áreas do setor 

aumentar a eficiência por meio da máxima utilização do sistema. 

 O tempo que as mercadorias passam em trânsito influencia diretamente o número de 

fretes, ou seja, o tempo de ciclo da utilização dos recursos dita a capacidade do sistema. 

Dessa forma através de planejamento, monitoração e controle dos fluxos de transporte 

chega-se a um desenho ideal de realização, que deve ser perseguido de maneira que o 

sistema seja eficiente. 

 O sistema logístico pode ser enquadrado no modelo input-output, ou seja, um 

modelo com entradas definidas que passam por processos subseqüentes até a saída do 

produto/processo. Para que este sistema seja eficiente, de acordo com Ballou (2006), faz-se 

necessária a existência de um setor de controle, responsável por determinar os moldes do 

padrão operacional das atividades do sistema, para que ao compara-lo com o executado 

sejam identificadas as anomalias. 

 Somente através de um processo organizado de controle um sistema será capaz de 

identificar as causas reais dos desvios e combatê-los. Desta forma, o monitoramento torna-

se o ponto central do sistema de controle, segundo Ballou (2006), sendo necessárias 

informações precisas e regulares sobre a execução dos planos logísticos. A falta de 

informação irá gerar desconhecimento dos pontos de desvio, impedindo que ações 

corretivas sejam tomadas. 

 

2.2  PANORAMA FERROVIÁRIO 

 

 Foi através da revolução industrial, com a modificação da estrutura produtiva 

manufatureira da época dando lugar à concentração de grandes fábricas, associada ao 

aperfeiçoamento da máquina a vapor realizado por James Watt, que o desenvolvimento da 

primeira locomotiva, em 1814, foi impulsionado. 

 Diversos mecânicos desenvolveram veículos semelhantes às locomotivas mas foi 

George Sthepenson (1781-1848) quem obteve primeiro resultados concretos. Entre 1814 e 

1839 Stephenson idealizou e produziu diversos tipos de locomotivas, até que em 1839 

inaugurou a primeira linha de transporte regular de passageiros, entre Liverpool e 

Manchester, na Inglaterra. 

 Nos Estados Unidos, entre 1850 e 1860 a ferrovia tornou-se um grande filão, onde 

grandes montantes foram empregados na compra de ações das companhias ferroviárias 
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recém-criadas, o que proporcionou o rápido desenvolvimento do setor no país. Sendo hoje 

um dos parques ferroviários mais desenvolvidos no mundo. 

 A primeira locomotiva fabricada por Willian Baldwin (1796-1866), o mais famoso 

produtor de locomotivas até então, chegou ao Brasil em 1862, iniciando a história da ferrovia 

no país 48 anos após o feito de Stephenson. Em 1879, na Alemanha, circulou pela primeira 

vez uma locomotiva a usar energia elétrica como força motriz, criada por Werner Von 

Siemens, revolucionando o setor ao provar a viabilidade da tração elétrica. 

 No Brasil, a tração elétrica foi empregada pela primeira vez num bonde da 

Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico, em 1892, circulando entre o Teatro Lírico, na 

Cinelândia e a Rua Dois de Dezembro, no Catete. 

 Com o processo de eletrificação das locomotivas, ferrovias foram inauguradas ao 

redor do mundo, sobretudo durante o século XIX, popularizando o transporte ferroviário. 

Através do desenvolvimento e expansão das estradas de ferro seus trilhos foram estendidos 

por todo o tipo de regiões, unindo áreas anteriormente isoladas. Rios, montanhas e lagos 

foram trespassados através de grandes projetos de engenharia, viabilizando o transporte de 

cargas e passageiros por grandes distâncias. 

 Foi através da obra do engenheiro francês Rudolf Diesel, “Teoria e Construção de 

um Motor Térmico Racional”, que se viabilizou a utilização da tração diesel, marco na 

história da ferrovia que começou a ganhar força após a Segunda Grande Guerra, quando as 

locomotivas a vapor começaram a dar lugar às locomotivas de motor diesel e diesel-elétrico, 

em utilização até os dias atuais. 

 Desde o início a indústria ferroviária desenvolveu tipos diferentes de vagões para 

transportar cargas mais adequadamente. Entre os principais figuram os vagões graneleiros, 

os vagões de passageiros, os vagões tanques, os vagões refrigerados para cargas 

perecíveis, os cegonheiros, dentre tantos outros. 

 Através da vinda de D. João VI para o Brasil, com a abertura dos portos, e o 

incremento do comércio, que o surgimento das estradas de ferro brasileiras se condicionou. 

Apesar disso, ficou a cargo do Barão de Mauá a construção e exploração da primeira 

estrada de ferro, entre a Baía de Guanabara e a raiz da Serra de Petrópolis, inaugurada em 

1854. 

 Após a Guerra do Paraguai, a partir de 1873, ocorreu um salto no desenvolvimento 

ferroviário do país. Em 1877, na cidade de Cachoeira Paulista, as regiões de São Paulo e 

Rio de Janeiro foram ligadas através do encontro da E.F São Paulo e da E.F D. Pedro II, 

tornando possível o transporte de grandes quantidades de carga. Em 1889, à época da 

proclamação da República, o total de linhas instaladas somava 9538 km. 

 A partir de 1910 houve grande desenvolvimento das ferrovias brasileiras, com a 

construção, num período de cinco anos, de mais de 5100 km de linha. Este avanço culminou 
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com a criação da Rede Ferroviária Federal S.A. (R.F.F.S.A.), fundada em 1957, que 

controlava 80% das linhas em território brasileiro, e que posteriormente viria a interligar o 

país com outros da América do Sul. 

 A política infra-estrutural brasileira de transporte sempre privilegiou o modal 

rodoviário, em detrimento aos demais, o que fez com que estes enfrentassem dificuldades 

em alcançar níveis satisfatórios de desempenho, o que levou, em 1994, após anos de 

baixos resultados no transporte de cargas e pequeno investimento, a R.F.F.S.A. a ter sua 

malha dividida e privatizada. Atualmente, nas mãos da iniciativa privada, passa por um 

processo de revitalização na busca por melhores resultados e maior lucratividade. 

 Da privatização da malha da Rede Ferroviária até os dias de hoje as operadoras têm 

aumentado a cada ano o volume de cargas transportadas, investindo cada vez mais em 

frota, linhas e ferramentas para aumentar o desempenho operacional. Dessa forma 

alternativas para ganho de capacidade devem ser estudadas, uma vez que a malha tem um 

ponto máximo de saturação sem sua expansão, que é extremamente onerosa. 

 

2.3 PANORAMA FERROVIÁRIO NA MALHA DA REGIÃO SUDESTE 

 

 Produtos granulados extraídos de minas possuem grande afinidade com o transporte 

ferroviário, já que não possuem valor agregado extremamente elevado, não são perecíveis e 

devem ser transportados em grandes quantidades. Graças a estes fatores o minério de ferro 

assumiu papel de destaque entre os clientes cativos das operadoras de carga. 

O minério de ferro é uma rocha a partir da qual o ferro metálico pode ser obtido de 

maneira economicamente viável. É encontrado, geralmente, sob a forma de óxidos, como a 

magnetite (óxido com maior teor de ferro encontrado) e deve ser processado para obtenção 

do ferro para a produção do aço. 

A extração de minério de ferro é uma indústria presente em grande parte dos países, 

movimentando elevadas quantias todos os anos. De acordo com o U.S. Geological Survey 

(2006) os maiores produtores de minério de ferro no mundo são : China, Austrália e Brasil, 

sendo o primeiro também o maior consumidor do produto no mundo. 

Em negociação com as siderúrgicas chinesas, maiores consumidoras do mundo, a 

Vale, mineradora multinacional brasileira, e maior exportadora do material no mundo, obteve 

um reajuste no preço da tonelada comercializada, no ano de 2008, de 65%. 

No que diz respeito às reservas mundiais, o Brasil figura entre os cinco maiores 

detentores de jazidas, com 8,3% do total, quantia equivalente a 17 bilhões de toneladas. 

De uma maneira geral, o minério de ferro possui grande importância na balança 

comercial brasileira, ficando atrás somente dos produtos siderúrgicos. Brasil e Austrália, 
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detentores de 68% do mercado mundial, disputam fortemente territórios no mercado 

asiático, impulsionado pelo salto econômico chinês. 

 Tendo como base de vantagem competitiva a qualidade do minério, também 

exportado em forma de pelotas, o produto brasileiro necessita de um sistema logístico 

eficiente para concorrer com o rival australiano, posicionado mais favoravelmente em 

relação ao cliente, devido à menor distância geográfica. 

 Dessa forma a competitividade do produto brasileiro deve ser perseguida, através de 

eficiência operacional e energética, garantido que  carga seja transportada com a maior 

segurança, preservando a qualidade, em tempo hábil com o menor consumo de recursos. 

 Para que isso seja feito um processo de controle logístico eficiente faz-se 

extremamente necessário, para que os desvios sejam corretamente sinalizados e corrigidos, 

diminuindo assim as perdas provocadas. 

 O fortalecimento deste processo se dá através do aumento de sua acurácia e 

confiabilidade, tornando o processo de tomada de decisões mais bem amparado. Realidade 

esta ainda distante da praticada pelas operadoras, bastante dependentes do fator humano. 

 Atualmente, em algumas das operadoras em funcionamento no país, o registro de 

circulação de seus ativos, de suas condições de utilização, é realizado de forma 

inteiramente manual nos sistemas corporativos de controle, muitas das vezes de maneira 

retroativa a fatos passados, o que insere um atraso nas informações. 

 Esta fraqueza do processo de monitoramento pode comprometer o desempenho de 

toda a cadeia, que depende de um sistema logístico eficiente para permanecer no mercado. 

 Pretende-se com este trabalho vislumbrar a viabilidade do aumento de eficiência do 

sistema de transporte através do fortalecimento do processo de controle, confrontando o 

ganho proporcionado pela implementação do monitoramento eletrônico com um 

investimento equivalente em vagões e locomotivas. 

 

2.4 DEFINIÇÃO DO CICLO OPERACIONAL 

 

 Antes de um detalhamento do desenho da operação há que se definir alguns 

conceitos relacionados ao chamado ciclo de operação. Como bens duráveis os vagões e 

locomotivas não são consumidos inteiramente durante sua utilização normal (salvos 

acidentes em que os ativos sejam inutilizados) sendo seu processo de utilização cíclico, ou 

seja, dividido em etapas definidas com uma seqüência lógica de realização. 

 Assim, cíclica é uma atividade em que depois de realizadas suas etapas a mesma 

pode ser iniciada novamente, seguindo sua ordem definida. Especificamente no caso da 

movimentação dos ativos de uma empresa sua natureza cíclica reside no fato de os vagões 

serem carregados, movimentados, descarregados e destinados à carga posterior. 
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 Desta forma, ficam definidas as quatro macro-etapas do processo de movimentação 

da carga:  

 

CARGA, TRÂNSITO CARREGADO (TTC), DESCARGA E TRÂNSITO VAZIO (TTV). 

 

 Diferentes abordagens podem ser tomadas de acordo com o foco da análise 

pretendida, inclusive subdividindo estas etapas em atividades menores, com atribuição de 

responsabilidades e caracterização do início, seqüência e término de cada uma. Para efeitos 

quantitativos, independentemente da atividade adotada como ponto de partida do processo, 

o tempo total de ciclo será o mesmo, equivalente à soma da duração de todas as atividades 

ou etapas. 

 Neste projeto trataremos o início do processo de carga como ponto de partida da 

apuração. Dessa  forma um ciclo se inicia quando o vagão inicia sua carga e termina 

quando retorna ao ponto de carga, iniciando o próximo ciclo. 

 

 

 
Figura 2 – Etapas do ciclo operacional 

 

 Numa descrição genérica, aplicável a qualquer fluxo de transporte, podemos dizer 

que o ciclo se inicia quando os vagões são disponibilizados ao cliente, vazios, em seu 

terminal de carga (nas condições específicas necessárias ao  carregamento da carga a ser 

transportada). Normalmente o processo de carga é de responsabilidade do cliente, que após 
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terminado o processo retorna os vagões à operadora, para que a mesma faça com que a 

carga seja entregue em seu destino (pode ser necessária uma vistoria da composição, antes 

de sua circulação, para que seja constatada a capacidade de circulação dos veículos, como 

medida de prevenção de acidentes e perdas). 

 Depois de preparada, a composição ferroviária é tripulada e enfrenta um tempo de 

viagem proporcional à distância do ponto de descarga, totalmente influenciado pela 

prioridade dada à carga. Paradas de diversas naturezas e com variados fins são realizadas 

no decorrer da viagem, em pontos específicos da malha (para abastecimento de 

locomotivas com diesel e areia – utilizada para aumentar a aderência da locomotiva à linha, 

em áreas de patinação – troca da tripulação, paradas para cruzamento entre composições 

devido prioridade de circulação definida pelo centro de controle, dentre outras) de acordo 

com a necessidade da operação. 

 Na chegada da composição ao ponto de descarga, a composição é novamente 

colocada à disposição do cliente (responsável, maioria das vezes, pelo processo de 

descarga) que irá proceder com a descarga de acordo com o tipo de vagão e material 

carregado, de acordo com seus recursos. 

 Terminada a descarga dos vagões, os mesmos são colocados à disposição da 

operadora que irá proceder de forma semelhante à circulação da tabela carregada, até que 

os vagões sejam posicionados no ponto de carga, reiniciando o  processo. 

 Esta configuração de tabelas completas para um mesmo cliente é chamada de trens 

unitários e não é a única variedade de trens, existem os chamados trens de carga geral que 

aglutinam vagões de diversos clientes com itinerários semelhantes, atendidos de acordo 

com uma grade de trens, definida de acordo com famílias de trens, agrupadas de acordo 

com suas origens e destinos – com tempos e locais de parada e horários. 

 Neste trabalho a descrição foi restrita aos trens unitários do fluxo de exportação do 

minério de ferro. 

 São definidas durações padronizadas para cada fluxo, bem como de suas sub-

etapas, para que seja realizado o controle da operação (confrontando real e dimensionado 

para sinalização dos pontos de desvio). Neste aspecto reside o ponto fraco do processo de 

controle, cuja tarefa de registro, essencialmente manual e dependente da ação humana, 

agrega ao sistema elevado grau de incertezas. 

 O projeto teve como objetivo inicial o fortalecimento deste processo. 
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2.5 APRESENTAÇÃO DO FLUXO PILOTO 

 

 Para que os ganhos do projeto sejam mensurados antes de sua total implementação, 

propõe-se sua adaptação a um fluxo de transporte para que, se comprovado o ganho 

esperado, seja empregado em toda a frota da concessionária. 

 Como fluxo piloto optou-se pelo transporte de minério de ferro para exportação, entre 

a região de Belo Horizonte e a zona portuária no estado do Rio de Janeiro, especificamente 

na Ilha de Guaíba. Este fluxo foi selecionado por representar o maior volume de transporte 

do principal produto da concessionária e por apresentar grande potencial de melhoria. 

Dessa forma o processo de controle fortalecido auxiliaria na tarefa de corrigir os desvios do 

ciclo padrão aumentando a produtividade dos recursos, agregando valor ao negócio. 

 A tabela, como é chamada a composição do trem, é formada por 132 vagões 

graneleiros do tipo GDT com peso bruto de 130 toneladas quando carregado e 3 

locomotivas na cabeça tracionando (pode ser necessário o auxílio de outras locomotivas em 

alguns trechos, devido ao perfil de rampa da linha, normalmente anexadas na cauda). 

 

 
Figura 3 – Exemplo de um Vagão GDT 

 

 
Figura 4 – Exemplo de Locomotiva GE-AC4400 
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 O processo de carga deste tipo de vagão se dá através de sua extremidade superior, 

destampada, por onde a carga é inserida e também através do qual é retirada, durante a 

descarga. Existem diversas formas de carregar este tipo de vagão, entretanto no fluxo 

apresentado este processo se dá através da utilização de um silo de carregamento, 

alimentado por uma correia transportadora, que leva o minério de seu local de 

armazenamento ao interior do silo, despejado no vagão por gravidade. Optou-se por esse 

sistema devido ao seu alto desempenho. 

 Em uma pêra, linha ferroviária ovalada, é posicionada a composição que se 

movimenta sob o silo (muitas das vezes este também é movimentado para aumentar a 

rapidez do carregamento) até que todos os vagões estejam carregados. 

 
Figura 5 – Exemplo de um Silo de Carregamento 

 

 A maior parte dos pontos de carga dos fluxos de exportação de minério de ferro, 

inclusive o do proposto como piloto do projeto, encontram-se na região do quadrilátero 

ferrífero, próxima à Grande BH (zona dotada de extensas reservas e numerosas minas). 

 O pátio localizado próximo ao terminal de carga do fluxo analisado chama-se 

Sarzedo e fica próximo à região do Barreiro em Belo Horizonte. 

 Depois de carregado, o trem segue em sentido BH-RJ através de vários pátios até a 

região de Jeceaba, entroncamento de diversos ramais, onde a composição se desvia 

através da ferrovia do aço até o pátio de P1-07, nas proximidades de São Brás do Suaçuí. 

Neste pátio, chave na operação ferroviária por sua posição e estrutura, a tabela tem 

estrutura de tração alterada quando necessário e anexação do auxílio de cauda para 

enfrentar a área com perfil de rampa um pouco mais íngreme. Ainda no P1-07 a composição 

é abastecida de óleo diesel e de areia, e a realizado o chamado enlace de locotrol entre as 

locomotivas do comando e as do auxílio. Através desta sincronização eletrônica entre as 

máquinas o trem pode prosseguir a viagem em mono-condução, já que o maquinista da 
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locomotiva do comando pode controlar os motores de tração das máquinas da cauda 

remotamente, dispensando a necessidade de um segundo maquinista. 

 Quando a composição é liberada, circula pela ferrovia do aço até o pátio de Bom 

Jardim, onde o auxílio já não é mais necessário. De Bom Jardim partem trens formados 

apenas por Locomotivas com destino ao P1-07 para abastecer o estoque de máquinas de 

auxílio do pátio, e muitas das vezes a oficina de máquinas presente lá. 

 Sem as máquinas de auxílio, o trem segue para o pátio de Saudade, na extremidade 

sul da ferrovia do aço, onde existe um entroncamento que liga as linhas para a região de 

São Paulo e para o Rio de Janeiro. Já em território fluminense a composição segue por volta 

redonda até chegar na estação de Barra do Piraí, próximo à serra do mar, onde novo auxílio 

de cauda é acoplado. 

 A tabela segue até o pátio de Brisamar, já em região de baixada, quase na zona 

litorânea, através do qual chega na Ilha de Guaíba (transpondo uma ponte ferroviária) onde 

se encontra o terminal de descarga ferroviário do cliente e o terminal de carregamento de 

navios, através dos quais o minério é transportado ao exterior. 

 Na Ilha de Guaíba existe um grande estoque de minério, alimentado pelo chamado 

“virador de vagões”, maquinário que vira os vagões com a extremidade para baixo, para que 

o minério caia numa correia transportadora que alimenta as pilhas. Este processo de virar os 

vagões não demanda que a composição seja desfeita, permanecendo todos os vagões 

engatados durante a operação. Das pilhas de armazenagem o minério segue através de 

correias até os navios. 

 Depois de completamente descarregada a tabela faz o caminho inverso, passando 

por Brisamar até Barra do Piraí, onde através do entroncamento parte pela Linha do Centro, 

passando por território fluminense e mineiro até o pátio de Joaquim Murtinho, na 

extremidade da Linha do Centro, onde passa pela região do Paraopeba até os pontos de 

carga, reiniciando o processo. 

 
Figura 6 – Exemplo de um Virador de Vagões 
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Figura 7 - Mapa com o percurso do minério para exportação 
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2.6 TECNOLOGIAS PARA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE CONTROLE 

 

 Entre as principais tecnologias utilizadas para a automação do processo de controle 

dos sistemas produtivos estão: o código de barras, o infravermelho e a utilização de 

radiofreqüência. 

 Código de barras é a escrita codificada de um texto alfa-numérico em fora de linhas 

verticais, interpretadas por mecanismo óptico através da refração da luz emitida, de acordo 

com a espessura das barras. 

 A transmissão de dados por infravermelho se dá através da emissão de pulsos 

luminosos em espectro luminoso invisível ao olho humano (infravermelho). 

 A transmissão de dados através de RFID se dá através de ondas de rádio e será 

explanada em maiores detalhes, por se tratar  de uma tecnologia ainda em processo de 

consolidação. 

 

2.7 DEFINIÇÃO DE RFID 

 

 RFID é a sigla para Radio Frequency Identification, ou identificação por 

radiofreqüência, técnica em que se utilizam ondas de radio para a transmissão de dados 

com o objetivo de identificar e/ou associar informações a objetos. Transmissão esta feita 

sem fio, entre os emissores e os receptores, que pode estar em movimento ou não. 

 Desta flexibilidade de combinações e da dispensabilidade de um operador humano 

dedicado ao processo, provém o crescente desenvolvimento de aplicações baseadas nesta 

tecnologia. 

 

2.8 FUNCIONAMENTO 

 

 Um sistema de RFID é composto por algumas estruturas básicas: 

• Transponder (Tag): dispositivo a ser rastreado, devendo ser fixado no objeto 

que se pretende monitorar. É composto por uma antena (bobina), 

componentes eletrônicos (diodos, resistores, etc) e um chip onde são 

gravadas as informações sobre o objeto. As etiquetas inteligentes são 

dividias em ativas (dotadas de sistema de alimentação independente, para 

aumento da potência do envio de sinal e capacidade de processamento de 

dados – maiores e mais caras); e passivas (sem fonte de alimentação 

independente e capacidade de processamento – menores e mais baratas). 
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• Transceiver: é o dispositivo rastreador, decodificador que transforma as 

ondas recebidas num sinal eletrônico 

• Antena: é o meio de transmissão das ondas, faz a ponte de comunicação 

Transponder-Trasceiver. 

• Middleware: interface entre o hardware do transceiver e o software que dará 

continuidade ao processo. 

 Basicamente o sistema funciona da seguinte forma: a antena ligada ao transceiver 

emite um sinal potente sobre uma área de cobertura, monitorando as ondas de resposta 

nesta área. Quando uma tag entra no campo magnético emitido, ela é induzida e emite um 

sinal modulado em resposta contendo as informações gravadas em seu chip (ou o resultado 

de seu processamento). Ao reconhecer o sinal resposta captado pela antena o tranceiver 

faz a decodificação e transmite os dados através do middleware até o software que irá dar o 

fim desejado aos dados. 

 

 
Figura 8 - Adaptado de Roussos apud Rosa, 2006. 

 

 As aplicações baseadas em RFID são classificadas de acordo com a freqüência na 

qual operam associada ao comprimento de onda. Sendo divididas em Freqüências Muito 

Baixas (VLF), Freqüências Baixas (LF), Freqüências Médias (MF), Altas Freqüências (HF), 

Freqüências Muito Altas (VHF), Freqüências Ultra Altas (UHF), Freqüências Super Altas 

(SHF) e Freqüências Extremamente Altas (EHF). 
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 O Comprimento de onda é diretamente proporcional à distância de propagação do 

sinal e inversamente proporcional à freqüência da transmissão. 

 

2.9 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

 Assim como qualquer outra tecnologia, a identificação por radiofreqüência também 

possui, além de suas vantagens, restrições que podem ser motivo para a sua não utilização 

em determinada atividade. 

 Dentre as vantagens podemos enumerar: 

• Controle preciso de informações entre os extremos da cadeia em todas as 

etapas desde que os objetos estejam identificados com as etiquetas 

inteligentes; 

• Operação em ambientes nocivos desde que não haja restrição quanto à 

energia eletromagnética e exista resistência das etiquetas ao ambiente de 

exposição (calor, frio, umidade, corrosividade, etc); 

• Reconhecimento do objeto sem necessidade de campo visual ou 

aproximação da leitora (como nos códigos de barras); 

• Variedade de etiquetas quanto à forma, objetivo, potência, etc; 

• Reconhecimento de objetos em movimento relativamente veloz; 

• Durabilidade das etiquetas e virtual reciclagem das mesmas; 

• Não necessita de operador humano dedicado; 

• Dentre outras, de acordo com a aplicação. 

 

 Dentre as principais desvantagens figuram: 

• Custo maior do que outras tecnologias de identificação (código de barras); 

• Sofre interferências atmosféricas; 

• Uso de materiais metálicos pode diminuir o alcance das antenas; 

• Sofre em áreas sob blindagem eletromagnéticas; 

• Pequena padronização na utilização das freqüências; 

• Risco de invasão de privacidade; 

 

 De acordo com Kalinsk e Brock (2007) a tecnologia RFID tem potencial para 

aumentar a produtividade e a segurança da cadeia de suprimentos viabilizando o rastreio de 

itens e sua movimentação do fornecedor inicial até o consumidor. 

 Atualmente a tecnologia é utilizada em indústrias específicas mas representa 

oportunidades de crescimento para qualquer cadeia, seja fazendo a ligação entre cargas e 
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veículos de transporte, pallets e containers; seja para realização do controle de inventário; 

seja para o pagamento eletrônico ou para transações eletrônicas; seja para o controle de 

acesso; seja para prevenção de roubo ou detecção de falsificações; seja para o 

rastreamento de objetos ou monitoramento de movimentação; como para tantas outras 

aplicações desenvolvidas ou em desenvolvimento. 

 Em se tratando de uma tecnologia em utilização relativamente recente, há que se 

definir critérios para os limites de monitoramento, traçando as divisas claras de onde termina 

o público e começa o privado. 

 À sua utilização é inerente a geração elevada de dados que depende totalmente de 

uma interface coerente com o processo em questão, de forma a transformar os dados 

disponíveis em informações que auxiliem efetivamente o processo de tomada de decisões. 

Assim, a utilização correta das etiquetas inteligentes tende a incrementar a eficiência e a 

acurácia do processo de planejamento a custos menores (no longo prazo). 

 Segundo Griffin et al (2007) apenas a tecnologia RFID pode dar a flexibilidade de 

uma gestão de recursos em tempo real em alguns setores. Flexibilidade esta sem a qual 

algumas cadeias não permaneceriam no mercado competitivo em escala mundial.  

 Em comparação a outras tecnologias o uso do RFID se justifica diante da capacidade 

de monitoramento simultâneo de vários tags e da versatilidade ao realizar a leitura de 

objetos em movimento a altas velocidades, bastante comprometida em métodos 

essencialmente ópticos. 

 

2.10 HISTÓRICO 

 

 Há que se de dizer, previamente, que a história do RFID não apresenta uma 

progressão cronológica precisa nem linear, decorrente do desenvolvimento simultâneo de 

teorias e tecnologias.  

 Segundo Landt (2001) a origem da tecnologia de RFID remete ao início dos tempos, 

uma vez que a sua fonte provém das ondas de rádio e campos magnéticos (a energia 

eletromagnética  é tida como uma das mais antigas formas de energia originais, anterior ao 

Big Bang).  

 Estima-se que os campos magnéticos permaneceram desconhecidos até meados do 

século I A.C., quando os chineses começaram a observar a sua existência. O estudo das 

forças eletromagnéticas avançou devagar, até o século XVII, quando houve, segundo Landt 

(2001) um salto no conhecimento observacional da eletricidade. 

 Durante o século XIX, diversas teorias foram propostas e comprovadas, entre elas a 

de James Clerk Maxwell, que dizia que a energia magnética viaja em ondas transversais 

propagadas à velocidade da luz. 
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 Conceitualmente, pode-se afirmar que o potencial da rapidez de identificação por 

radiofreqüência é enorme, mesmo levando-se em conta que por diversos fatores como 

interferência atmosférica e blindagem eletromagnética a taxa de transferência dos dados 

não assumiria valores na magnitude da velocidade da luz. 

 Existem grandes restrições na potência dos equipamentos, como por exemplo no 

que diz respeito às distâncias máximas de funcionamento, que para parte dos dispositivos 

atuais não ultrapassa algumas dezenas de metros, mas que na maioria dos casos gira em 

torno de alguns metros. 

 De acordo com Landt (2001), no século XX, os estudos sobre os campos magnéticos 

avançaram, permitindo o desenvolvimento do conhecimento, base de aplicações de crucial 

importância para a sociedade moderna. O Radar, por exemplo, que tem sua origem 

considerada em meados dos anos 20, transmite ondas de radio para a detecção e 

localização de um objeto através da reflexão do sinal enviado, determinando a posição e a 

velocidade do mesmo. Por suas características, desempenhou um papel importante como 

fator competitivo durante a Segunda Guerra Mundial. 

 Como esta tecnologia é a combinação entre o radar e a radiodifusão, vem 

aumentando seu papel nas estratégias militares. Segundo Estevez (2007) RFID é designado 

para viabilizar o compartilhamento, integração e sincronização de dados do nível tático para 

o estratégico, informando cada elo na rede da cadeia de suprimentos. 

 Estima-se o gasto previsto pelo departamento de defesa norte-americano, com 

desenvolvimento e aquisição de aplicações baseadas em radiofreqüência, em 560 milhões 

de dólares até 2010. A cadeia de suprimentos do departamento, chamada de “arma 

estratégica”, é totalmente fundamentada em aplicações RFID. 

 Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, de acordo com Landt (2001), outra 

aplicação foi utilizada pela força aérea inglesa na identificação de aeronaves. Através de um 

transponder (dispositivo receptor-emissor) instalado no avião a cabine de comando podia 

identificá-lo como aliado ou inimigo da seguinte forma: antenas em pontos estratégicos 

emitiam um sinal de radio que ao ser recebido pelo transponder induzia-o a emitir um sinal 

em resposta caracterizando o avião como aliado, em caso do não recebimento do contra-

sinal a aeronave era considerada hostil e abatida como inimiga. 

 Os anos 70 marcaram a expansão no desenvolvimento das aplicações, com 

incorporação de pesquisas em grupos privados e em universidades por todo o mundo. 

 Somente nos anos 80 foram efetivamente implementados projetos em escala, desde 

o rastreamento de animais ao controle de tráfego de veículos e vias de acesso. Segundo 

Landt (2001), nos anos 90 a tecnologia ganhou espaço no setor produtivo para suprir as 

restrições de outros métodos de monitoramento, desempenhando papel importante nos 

sistemas de estoque e logística, principalmente. 
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 No princípio do século XXI as atenções estão voltadas para a integração e o 

fortalecimento da cadeia produtiva. No processo de globalização intensificado com o 

desenvolvimento da tecnologia de rádio, cabe, em parte, à evolução desta tecnologia, o 

papel de, associado às teorias diversas (como ERP – Enterprise Resource Planning, SCM – 

Supply Chain Management e as técnicas modernas de planejamento e gestão), garantir a 

competitividade dos sistemas produtivos. 

 

2.11 O FUTURO DO RFID 

 

 A evolução o RFID, para desenvolvimento de aplicações mais robustas, incluiria, 

segundo Doering (2007): 

• Ausência de bateria, ou desenvolvimento de uma de longa vida útil, medida 

em anos; 

• Melhoria da segurança na leitura e escrita de dados, prevenindo trocas não-

autorizadas com sistemas de autenticação; 

• Memória adicional e maior capacidade de processamento das tags; 

• Melhoria dos mecanismos de transmissão para viabilizar troca de 

informações entre múltiplas antenas e múltiplas tags em alta velocidade de 

movimentação; 

• Padronização de equipamentos e protocolos por entidades como a FCC 

(Federal Communication Commission); 

• Melhoria de performance de operação para minimizar erros 

 

 O desenvolvimento de redes público-privadas de monitoramento regional é uma 

alternativa aos investimentos individuais por parte das empresas ou do governo (que tem 

menor interesse numa rede deste tipo), podendo ser definidas tarifas pela utilização da 

mesma, reguladas por uma agência federal. Desta forma a tecnologia seria difundida mais 

rapidamente. 

 Num horizonte mais próximo já se estuda a utilização da transferência de dados em 

freqüência de micro-ondas (5,8 Ghz e 5,9 Ghz). 

 Alternativas às baterias de longa duração são as técnicas para economia de energia 

do sistema, que consistem basicamente da inserção de um circuito paralelo ao de 

alimentação que ao ser induzido pelo campo emitido na área de monitoramento permite a 

alimentação da tag pela bateria, impedindo este contato quando do término da indução, 

quando a etiqueta inteligente deixa a zona de atuação do campo de monitoramento. Desta 

forma a bateria tem um tempo superior de duração, quando comparada à do circuito com 

alimentação permanente.  
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CAPÍTULO III – PROPOSTA DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 

 

3.1 O PROBLEMA 

 

 Basicamente o problema reside na forma como é feito atualmente o monitoramento 

dos ativos na maioria das operadoras de carga, processo manual, altamente dependente do 

fator humano que implica em três impactos imediatos, totalmente relacionados. 

 O primeiro deles está relacionado à qualidade dos dados coletados, que é 

inteiramente influenciável pela natureza manual do processo, uma vez que o volume de 

medições e registros é muito elevado e inserido nos sistemas de registros das companhias 

de forma manual pelos operadores. Muitas vezes sendo esta inserção retroativa a medições 

já realizadas, o que aumenta ainda mais a chance de erros. Estes dados, com restrita 

acertividade, influem diretamente na área de planejamento que passa a trabalhar com dados 

imprecisos, que podem não levar a uma correta decisão. 

 Durante os anos que sucederam as concessões ao setor privado de operação na 

malha da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. até os dias atuais o volume de trens tem 

aumentado de uma maneira geral. O que exige uma maior precisão na operação ferroviária, 

já que ao aproximar-se do limite de saturação da malha, a capacidade de transporte tem 

que ser aumentada diante do mercado aquecido. 

 Na sinalização do mercado para o aumento no transporte de carga através da 

ferrovia temos o segundo impacto no problema do monitoramento dos ativos, já que uma 

demanda mais elevada implica em mais trens circulando, exigindo um número maior de  

medições e registros, aumentando o risco de falha humana e os impactos no planejamento. 

 Num momento anterior à crise econômica deflagrada, em meados de 2008, pela 

situação imobiliária norte-americana, tinha-se uma sinalização positiva por parte dos clientes 

do minério de ferro, com previsões de aumento na demanda em até 50% sobre os níveis 

atuais. Entretanto, com o abalo no sistema econômico mundial especula-se quanto à 

retração no ambiente produtivo, potencialmente refreando o aquecimento da economia. 

 De acordo com Ramonet (2008), a origem da presente crise remonta ao ano de 

2001, quando o então presidente do FED (Federal Reserve, Banco Central Norte-

Americano), Alan Greenspan, decidiu orientar os investimentos ao mercado imobiliário 

reduzindo a taxa de juros. Entretanto, ao aumentar novamente as taxas, ocasionou uma 

ameaça de insolvência de cerca de três milhões de famílias atendidas pelo programa, numa 

dívida de mais de 200 bilhões de euros. Grandes estabelecimentos de crédito, para evitarem 

o risco, venderam parte de seus créditos às instituições bancárias de todo o mundo, 

mantendo a estabilidade através do mercado especulativo. Entretanto, com o aumento da 

desconfiança, a crise atingiu o sistema bancário internacional. 
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 O terceiro impacto imediato está associado à necessidade de ganho em eficiência 

operacional para o cumprimento dos planos de produção, aumentando a capacidade de 

todo o sistema, para que este seja capaz de crescer no mesmo ritmo que os clientes 

necessitam. 

 Relacionam-se os três impactos no fato de que um aumento na demanda implica no 

aumento do volume de trens, que precisam ser mais eficientes para acompanhar o 

crescimento do mercado. 

 Desta forma, a automação do processo de monitoração dos ativos impactaria 

positivamente nas atividades de controle, alimentando o sistema de planejamento com 

dados mais assertivos, tornando mais simples a tarefa de medir a capacidade de transporte 

e atuar, através de planos de ação, no cumprimento dos planos de execução, 

diagnosticando os pontos falhos e combatendo suas verdadeiras causas, garantindo um 

ganho de eficiência. 

 

3.2 O PROJETO 

 

 De uma maneira bastante objetiva, o projeto consiste da incorporação de etiquetas 

inteligentes à estrutura dos veículos ferroviários (vagões e locomotivas) individualmente e da 

instalação de transceivers e antenas em pontos estratégicos da malha para realização de 

um sensoriamento automático dos mesmos. Faz-se necessária uma adaptação nos 

sistemas de informação da operadora, para que o maquinário seja capaz de interagir com o 

banco de dados, preferencialmente modelado nos conceitos de ERP (Enterprise Resource 

Planing), cujo banco de dados integrado deve ser acessado via web, em tempo real. 

 A tecnologia baseada na transferência de dados por radiofreqüência foi selecionada 

por representar uma alternativa tecnicamente mais compatível com o monitoramento de 

objetos móveis em velocidades elevadas do que o código de barras e o infravermelho, 

mesmo tendo um custo de implementação superior. Possibilitando o monitoramento 

simultâneo de diversos veículos através de apenas uma unidade de sensoriamento, prática 

inviável através da utilização das demais tecnologias. 

 No que tange as características das etiquetas, algumas considerações devem ser 

feitas após a explanação do funcionamento e das restrições da tecnologia, já apresentados. 

Primeiramente, define-se para o projeto a utilização de etiquetas do tipo ativo (dotadas de 

baterias para alimentação do circuito) em detrimento às etiquetas passivas, cujo 

desempenho inferior quando fixadas em superfícies metálicas poderia comprometer o 

processo de sensoriamento. 

 Em segundo lugar define-se a freqüência de operação das etiquetas, atributo 

diretamente ligado à distância máxima de sensoriamento. Para o fluxo piloto optou-se, neste 
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trabalho, por etiquetas com operação em freqüências ultra-altas, que permitem um 

sensoriamento a grandes distâncias. Inicialmente este aspecto do projeto estaria sub-

aproveitado, uma vez que a distância esperada para o modelo de testes não é superior à 

1,2m. Entretanto, dessa forma, as etiquetas instaladas abririam uma gama de possibilidades 

para sub-projetos paralelos, como a utilização de palm-tops para a realização da conserva 

dos veículos (onde o inspetor poderia instantaneamente modificar os dados na tag do vagão 

quando fosse constatada um avaria, sinalizando através de um sistema para que o vagão 

em questão seja enviado à oficina), dentre tantas outras. Através destas etiquetas e da 

instalação de antenas emissoras de maior potência, pátios inteiros poderiam ser 

sensoriados de uma única vez. 

 

 
Figura 9 – Exemplo de Tag Ativa 

 

 
Figura 10 – Exemplo de um Leitor de Tags 

 

 No que diz respeito à fixação das etiquetas, foram encontradas duas alternativas.  

 A primeira consiste da anexação da tag na lateral do veículo, na chapa da 

carenagem, o que demandaria o posicionamento dos dispositivos de leitura em hastes, dos 

dois lados da linha, nos trechos onde houver circulação nos dois sentidos. Este modelo 
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possui algumas restrições, como a vulnerabilidade das antenas a ações externas 

(vandalismo, acidentes, etc) devido a sua exposição maior, além da utilização de dois 

módulos sensoriais por ponto de medição. 

 A segunda possibilidade, que nos parece mais apropriada, consiste da instalação da 

etiqueta no truck do veículo, em posição centralizada (possibilitando uma fixação 

padronizada para todos os tipos de vagão e locomotiva, o que não seria possível na 

primeira, diante das diferenças de formato) e a fixação da unidade de sensoriamento no 

chão, entre as linhas, com o emissor de ondas voltado para cima, evitando a exposição 

excessiva e proporcionando a utilização de apenas uma unidade por ponto de medição. 

 

 
Figura 11 – Esquema de funcionamento do rastreamento 

 

 Para realização dos testes, no fluxo piloto, a proposta é a de instalação de duas 

unidades de sensoriamento no ponto de carga, no terminal localizado no pátio de Sarzedo. 

A primeira seria posicionada no marco de início da carga do vagão, para que fosse 

registrado o momento exato do início da apuração do ciclo, cabendo à segunda unidade de 

sensoriamento o marco final do processo de carga, para registro do momento de 

encerramento e modificação da lotação do vagão, liberando seu faturamento. 

 Como este maquinário serviria tanto para auxiliar a operadora quanto o cliente, 

possibilitando que este tenha melhor controle sobre seu processo de carregamento, uma 

parceria para execução desta etapa do projeto seria perfeitamente indicada. 

 Uma estruturação semelhante é proposta para o terminal de descarga, já que os 

conceitos envolvidos são semelhantes. Na Ilha de Guaíba, seriam instaladas duas unidades 

de sensoriamento, uma na entrada e outra na saída do virador de vagões. 
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 Inicialmente, para o monitoramento da circulação, propõe-se a instalação de duas 

unidades de sensoriamento em pontos chave. Como critério para a seleção destes pontos 

optou-se por pátios de maior porte, dotados de maior capacidade para realizar a segurança 

dos equipamentos envolvidos, além de possuírem um maior fluxo de trens, demandando 

melhor controle da circulação. 

 Para o fluxo piloto, como marcos na circulação, por seu posicionamento e dimensões 

foram selecionados o pátio do P1-07 (definido como ponto de sensoriamento intermediário 

durante a circulação dos vagões carregados) e o pátio de Joaquim Murtinho, na extremidade 

norte da Linha do Centro (para servir como ponto de medição intermediário durante a 

circulação dos vagões vazios). 

 Assim, pode-se monitorar o ciclo dos vagões definindo as etapas do ciclo 

claramente, inclusive dividindo os tempos de circulação em duas sub-etapas (até o ponto de 

sensoriamento e após o mesmo, tornando viável definir a prioridade dos trens, de acordo 

com o seu desempenho do primeiro trecho). 

  

3.3 TEMPO PADRÃO DO FLUXO PILOTO 

 

 Para que o projeto tenha o resultado esperado, faz-se necessário comparar os 

tempos realizados, apurados pelo sistema de sensoriamento, com o tempo definido como 

padrão para realização do transporte, a fim de diagnosticar os pontos de desvio. 

 Definidos estes pontos, o setor de planejamento e controle deve ser capaz de apurar 

as causas dos desvios, propondo planos de ação coerentes para que o desenho da 

operação seja cumprido. Garantindo assim a produtividade dos recursos. 

 Para o ano de 2009, o ciclo utilizado como padrão, para efeitos de dimensionamento, 

no fluxo piloto do minério exportação de Sarzedo para Guaíba é de 2,5 dias. Abrindo o ciclo 

nas quatro macro-etapas temos os seguintes tempos: 

 

Carga: 7:35hs 

Tempo de Trânsito Carregado (TTC): 28:15hs 

Descarga: 3:40hs 

Tempo de Trânsito Vazio (TTV): 20:30hs 

Total: 60:00hs 

  

 Para que fique clara a importância do tempo de ciclo e o impacto de um valor 

elevado na capacidade de transporte há que se explicar a relação entre este tempo e a 

quantidade de carga transportada. 



 26

 A quantidade de carga transportada é o produto entre a razão do tempo total do 

período pelo ciclo dimensionado, pela capacidade útil de carga por vagão, pelo número de 

vagões de uma tabela, multiplicados pelo número de tabelas e circulação 

 

Capacidade (Tu) = Tempo do período (dias) * nº de vagões * Tu/Vagão * nº de trens 

Ciclo dimensionado (dias) 

 

 Esta equação indica a capacidade teórica do sistema e, substituindo o valor do ciclo 

dimensionado pelo realizado nos dá a capacidade efetiva do sistema, incorporando toda a 

ineficiência da operação. Assim, fica claro que quanto mais distante do ciclo dimensionado 

for o real, menor a capacidade efetiva do sistema. 

 Desta equação também é possível deduzir as formas imediatas para o aumento de 

capacidade do sistema: aumento do número de vagões (e conseqüentemente de tabelas), 

aumento da capacidade do vagão (aumentando o volume útil transportado por vagão) ou 

através da diminuição do ciclo. Surge daí a alternativa proposta pelo projeto ao investimento 

em ativos, através da diminuição do ciclo real pelo controle automatizado da circulação. 

 Segue a evolução do ciclo realizado para o fluxo piloto no período compreendido 

entre janeiro de 2008 e julho de 2008, através do qual será realizada a análise de viabilidade 

simplificada do projeto. Os gráficos foram confeccionados pelo autor a partir de dados 

coletados numa operadora ferroviária de cargas. 

Ciclo Real X Ciclo Dim ens ionado
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Figura 12 – Ciclo Real X Ciclo Dimensionado, fonte: do autor 

 

 Através do gráfico fica claro o potencial de melhoria do ciclo realizado. A partir da 

abertura dos ciclos realizados nas etapas podemos sinalizar o potencial de ganho por trecho 

da operação. 
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 Carga TTC Descarga TTV Total 

Desenho 07:35 28:15 03:40 20:30 2,50 

jan/08 08:28 59:25 05:29 30:59 4,35 

fev/08 08:54 44:04 09:12 23:55 3,59 

mar/08 08:06 31:19 05:25 23:43 2,86 

abr/08 09:54 42:05 05:10 21:46 3,29 

mai/08 09:25 39:18 05:14 22:07 3,17 

jun/08 09:22 35:57 05:03 22:56 3,06 

jul/08 16:04 42:30 05:49 44:08 4,52 

Média 10:02 42:05 05:55 27:05 3,55 

% acima 32% 49% 61% 32% 42% 

Figura 13 – Etapas do ciclo realizado, fonte: do autor 

 

3.4 DEFINIÇÃO DOS CUSTOS DO PROJETO 

 

 Para que o projeto seja realmente considerado uma alternativa válida ao 

investimento em ativos, há que se comparar o ganho proporcionado pelo mesmo ao 

alcançado pela aquisição de vagões (em montante de mesmo valor). 

 Previamente, há que se ressaltar que os cálculos aqui presentes são simplificações, 

provenientes da dificuldade na obtenção dos custos reais dos equipamentos, cujo único 

objetivo é demonstrar o potencial de ganho. 

 De acordo com Brown apud Azambuja e Siddiqui (2007) existem sete grupos de 

custos que devem ser analisados em estimativas de custos num projeto RFID, entretanto, 

pela escassez de dados disponíveis na restrita literatura disponível optou-se pela 

consideração dos diretamente relacionados: 

• Hardware: custos relacionados aos equipamentos de leitura e 

transmissão dos dados. 

• RFID Tags: custos relacionados às etiquetas e sua instalação 

• Software: custos relacionados ao sistema de informação, responsável 

pelo registro das informações provenientes das leituras. 

 Os custos relacionados aos testes dos equipamentos, treinamento de pessoal, 

mudanças de processo e tempos de paralisação do sistema produtivo não foram 

considerados, pela impossibilidade de execução do projeto e inacessibilidade de 

informações. 
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 Assim, definida a abordagem foram mensurados os seguintes custos: 

 

 Custo Unitário Qtde Custo 
       

Tags R$ 50,00 200 R$ 10.000,00 

Leitores R$ 3.000,00 7 R$ 21.000,00 

Micros R$ 2.000,00 5 R$ 10.000,00 

Módulo + ferramentas R$ 4.000,00 1 R$ 4.000,00 
    

Mecânica/Eletrônica R$ 20.000,00 1 R$ 20.000,00 

Adaptação de software R$ 40.000,00 1 R$ 40.000,00 

Outros Serviços R$ 25.000,00 1 R$ 25.000,00 
    

Total     R$ 130.000,00 

Figura 14 – Custos aproximados do projeto 

 

 As quantidades de cada componente foram dimensionadas com ligeira folga, relativa 

à perda de peças durante o processo de instalação dos equipamentos, a fim de compor uma 

margem de segurança. 

 O custo final do projeto foi ajustado para representar montante equivalente ao custo 

de uma unidade do vagão graneleiro do tipo GDT. Assim, levando-se em conta o custo de 

aquisição de um vagão graneleiro do tipo GDT, esta quantia seria suficiente para 

implementar a proposta de monitoramento em uma composição de 132 vagões e várias 

locomotivas. 

 

 

 Dimensionado Realizado Saldo 
    

Número de Trens 1 1   
    

Vgs/Trem 132 132   

Tu/Vg 98,0 98,0   

Ciclo (dias) 2,50 3,55   
    

Capacidade Anual 1.888.656 1.330.039 -558.617 

Figura 15 – Capacidade de transporte real X dimensionada 

 

 Através do cálculo da capacidade anual de transporte de uma tabela, relacionando o 

ciclo operacional dimensionado e o realizado, vemos um saldo negativo de 558.617 

toneladas/ano. Que não são transportadas por ineficiências operacionais. 

 A um custo aproximado de R$20,00 por tonelada transportada, esta ineficiência 

representa uma quantia superior a 11 milhões de reais, que deixa de ser faturada 

anualmente. 
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 Se um vagão fosse adicionado à tabela, levado-se em conta o ciclo realizado, 

representaria um aumento no faturamento de 10.076 toneladas por ano, mantendo-se a 

produtividade dos recursos e aumentando o faturamento pelo inchaço da frota (que pode 

resultar numa piora do ciclo realizado). Este ganho representa um aumento na receita da 

concessionária em aproximadamente R$200.000,00, a um custo de R$70.000,00. 

 Somando-se o custo do projeto piloto à lucratividade potencial da compra de uma 

unidade do vagão GDT, encontramos uma meta de redução no ciclo, para retorno do 

investimento no período de um ano. Neste período o tempo de ciclo deve ser reduzido em 

um valor que seja suficiente para custear a implementação do projeto e gerar um ganho 

equivalente ao da compra do ativo. Levando-se em conta os ganhos pretendidos e 

realizados os cálculos, encontrou-se uma meta de redução de 01:02hs, no ciclo médio 

realizado. 

 Para os cálculos, utilizando-se do déficit proveniente da diferença entre o ciclo real e 

o dimensionado, acresceu-se a este valor o montante equivalente ao custo do projeto mais a 

rentabilidade associada à compra de um vagão, achando-se através deste resultado o ciclo 

necessário para que o investimento fosse justificado. 

 Assim, salvas as simplificações, depois de implementado o projeto, no período de um 

ano, reduzindo o ciclo realizado em 01:02hs, o ganho seria suficiente para cobrir os custos 

diretos e proporcionar à operadora uma lucratividade equivalente à compra de um vagão. 

 Mesmo tratando-se de um cálculo aproximado, sinaliza um investimento 

minimamente estudável em maior riqueza de detalhes. 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÃO 

 

 Num ambiente de acirrada competição em escala mundial toda empresa busca a 

redução de custos e o fortalecimento da cadeia da qual faz parte, na tentativa de 

permanecer no mercado e prosperar. Neste contexto, e tendo rivais espalhadas ao redor do 

globo, os sistemas produtivos precisam fortalecer seus processos logísticos e reduzir 

custos. 

 Não obstante, o minério de ferro brasileiro, um dos principais produtos de exportação 

transportados pelo modal ferroviário no país, encontra em seu sistema logístico a peça 

fundamental para manter sua competitividade com o concorrente australiano, melhor 

posicionado junto ao mercado asiático. 

 Fortalecendo o elo da cadeia produtiva responsável pelo transporte da carga, o 

produto brasileiro, com qualidade superior ao minério australiano devido ao tipo de material, 

teria vantagem competitiva, aumentando sua fatia do mercado. 

 Para isso, mais do que aumentar a capacidade de transporte, é necessário agregar 

produtividade aos recursos disponíveis, tarefa essa dificultada pela saturação da malha, 

ocasionada pelo inchaço da frota circulante (próximo ao ponto de saturação da malha, a 

presença de filas torna-se inevitável, devido à natureza da operação ferroviária, influenciável 

por flutuações nos processos dos clientes). 

 A capacidade de transporte é determinada em função da frota circulante, de sua 

capacidade individual e da velocidade com que se movimenta, sendo os dois primeiros 

fatores extremamente onerosos ao sistema de transporte. Assim, para aumento da 

produtividade, a forma mais indicada seria o aumento da velocidade de circulação, 

ocasionando uma diminuição do tempo de ciclo dos recursos. 

 Para que isso ocorra, é necessário um processo de monitoramento eficiente e 

assertivo, para que os pontos de desvio sejam identificados e combatidos de maneira eficaz. 

 A atual situação deste processo nas concessionárias de carga brasileiras não é 

coerente com este princípio, necessitando de uma re-estruturação. 

 Assim, pelo seu potencial desempenho, o monitoramento através da radiofreqüência, 

representa uma alternativa técnica e financeiramente viável, agregando valor à cadeia e 

servindo como ferramenta, cujo objetivo é o aumento da capacidade, produtividade e 

regularidade na operação ferroviária. 

 Apesar da instabilidade e imprevisibilidade na situação macro-econômica no período 

de sua concepção, e da necessidade do levantamento dos riscos técnicos em cada pátio 

onde venha a ser implementado, este projeto apresenta uma oportunidade de fortalecimento 

da cadeia no qual o setor ferroviário está inserido, representando uma alternativa ao 

investimento em via e em ativos, mais oneroso e potencialmente prejudicial ao negócio. 
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