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RESUMO 

 

A estrutura de uma oficina de manutenção de locomotivas é semelhante a uma instalação de 

atendimento, existem processos bem definidos e existem as valas para o atendimento. O 

presente trabalho trata da oficina de P1-7 que atualmente é a oficina mais estratégica da MRS 

Logística SA. Esta oficina atende a manutenções corretivas e preventivas e para isto possui 

oito valas. Como a demanda, em geral, é maior que a produção frequentemente há formação 

de filas e muitas vezes o sistema opera em sua capacidade máxima. Sendo assim um estudo da 

dinâmica da fila desta oficina e a sua simulação fornecem uma importante ferramenta para o 

planejamento de produção e da capacidade instalada. Além das tradicionais restrições de um 

sistema que opera com filas uma oficina tem limitações quanto a sua estrutura física que não 

permite muita mobilidade entre os terminais de atendimento. Foi formulada uma hipótese 

quanto a possível melhora no atendimento que pode ser obtida com a especialização de valas 

a determinados escopos de manutenção. Dentro desta ideia serão criados cenários de alocação 

de valas dedicadas e políticas de melhoria nos tempos de atendimentos. A análise dos cenários 

e políticas através de seus indicadores de desempenho permitirá identificar qual modelo 

oferece uma maior aproximação entre a demanda e a capacidade instalada.  Além disto, a 

simulação pode fornecer meios para o estudo de viabilidade da implantação de mudanças, 

uma vez que possibilita uma forma de estimar os ganhos decorridos das alterações que forem 

identificadas. 

 

Palavras-chave: Modelagem. Simulação. Teoria de filas.·. 



 

ABSTRACT 

The structure of a maintenance workshop for locomotives is similar to a service station, there 

are well-defined processes and there are servers for the service. This assignment deals with 

the workshop P1-7 which is currently the most strategic workshop at MRS Logistica SA. This 

workshop is responsible for corrective and preventive maintenance and it has eight servers. 

As the demand in general is greater than the production, there is often queues and often the 

system operates at maximum capacity. The study of the queues dynamic of this workshop and 

its simulation, provides an important tool for the production plan and the availability of 

installations capacities. Besides the traditional constraints of a system that operates with 

queues, the workshop area has limits on its physical structure and does not allow much 

mobility between the service terminals. Hypothesis was formulated as a possible 

improvement in service that can be achieved with the expertise of servers to certain 

maintaining scopes. Within this idea will be created scenarios allocation of dedicated servers 

and policies to improve the service times. The analysis of scenarios and policies through their 

performance indicators will identify which model provides a closer relationship between 

demand and capacity. In addition, simulation can provide a means to study the feasibility of 

implementing changes as a possible way to estimate the gains after the necessary amendments. 

 

Keywords: Modeling. Simulation. Queues. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O sistema brasileiro de transporte de carga é um dos gargalos para o crescimento do 

país. Durante muitos anos optou-se por investimentos no setor rodoviário deixando de lado o 

sistema ferroviário que para um país continental como o Brasil poderia oferecer uma 

excelente alternativa de escoamento da produção de itens de maior volume deixando assim as 

rodovias para a capilarização dos produtos em fluxos de menor escala e volume. 

A rede ferroviária nacional que chegou a contar com 34 mil quilômetros de linhas 

hoje possui apenas 29.706 quilômetros contra mais de um milhão e meio de quilômetros de 

rodovias. A ferrovia brasileira foi durante um logo período monopólio estatal e administrada 

pela Rede Ferroviária Federal SA (REFFSA) sendo posteriormente privatizada. O modelo de 

privatização adotado no Brasil deu as concessionárias o monopólio de trafego sobre seus 

trechos bem como a responsabilidade sobre a manutenção de Via Permanente e do Material 

Rodante (locomotivas e vagões). No caso da região sudeste a principal malha ferroviária ficou 

sob a administração da MRS Logística SA. O trecho sob concessão da MRS tem como 

característica marcante o fato de ser em quase toda extensão singelo, ou seja, apenas uma 

composição pode circular por vez em um mesmo trecho.  

A MRS está voltada para o transporte de cargas com foco nos mercados de produtos 

de mineração, siderúrgicos, construção civil, containers, agricultura, petroquímica, 

automotivo e industrial. Visando otimizar a capacidade instalada e atender demandas 

imediatas, futuras e as oportunidades que os mercados possam oferecer a empresa tem dado 

foco na busca pela minimização dos impactos na operação que causam interrupções do fluxo 

de transporte. 

Na MRS os impactos são medidos em tempo de trem parado e um dos maiores 

geradores de intervenção na circulação são os defeitos em locomotivas. Este fato obriga a 

empresa a buscar um plano de manutenção que maximize a confiabilidade de seus ativos 

mantendo uma disponibilidade que sustente as necessidades de transporte a um custo factível.  

A invenção da locomotiva é atribuída ao engenheiro inglês George Stephenson que 

em 1814 apresentou a locomotiva a vapor. Desde então os equipamentos evoluíram muito, em 

1939 introduziu-se a tração Diesel-Elétrica no Brasil e esta permanece sendo a principal 

característica de tração da frota de locomotivas de carga da MRS. Além da evolução no 
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sistema de tração muitos equipamentos foram embarcados para melhorar a eficiência 

energética, facilitar a operação do equipamento, monitorar as condições de operação e 

garantir a segurança do transporte. 

Junto com esta evolução a manutenção ficou mais complexa e cara, exigindo uma 

política elaborada para garantir a confiabilidade dos equipamentos ao mesmo tempo em que a 

disponibilidade mínima requerida pela empresa. Uma locomotiva é um ativo caro, portanto 

para que o investimento feito em sua aquisição seja viável elas têm que operar o maior tempo 

possível com a máxima eficiência.  

A manutenção de locomotivas na MRS fica a cargo de três grandes áreas, engenharia 

de locomotivas, responsável pela criação dos planos e procedimentos de manutenção, o 

planejamento e controle de manutenção cujas responsabilidades são garantir o cumprimento 

dos planos da engenharia disponibilizando os ativos de forma adequada nas oficinas e o setor 

de manutenção de material rodante que responde pela gestão das oficinas e pela execução dos 

procedimentos elaborados pela engenharia com base nos manuais dos fabricantes e nas 

particularidades da operação da MRS. 

Hoje a MRS possui 08 oficinas de locomotivas sendo 01 de revisão pesada, 01 para 

fresamento de rodas, 03 de inspeção e corretivas leves e 03 de revisão intermediária. Esta é a 

estrutura para atender a uma frota de 650 máquinas. 

A principal oficina da MRS é a oficina do P1-7 que atende a frota de locomotivas 

responsável pelo transporte de minério, principal produto da empresa. Atualmente identifica-

se uma demanda de manutenção superior a capacidade de atendimento desta instalação e não 

são raros os momentos em que a oficina não tem espaço físico para receber mais ativos nem 

mesmo na fila. Esta oficina possui 08 postos de atendimento, usualmente chamados de valas, 

e admite-se uma fila de até 14 locomotivas no pátio da mesma, ou seja, o P1-7 pode ter até 22 

locomotivas mesmo que esteja atendendo apenas oito ativos.  Surge ai a necessidade de 

encontrar um plano que maximize a utilização desta instalação entendendo as particularidades 

dos atendimentos de corretivas e preventivas. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Locomotivas são equipamentos caros sendo objetivo da organização maximizar sua 

utilização para o transporte. Portanto é de suma importância minimizar o tempo que os ativos 

ficam indisponíveis seja por defeito seja para manutenção preventiva. 
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A estrutura existente na oficina do P1-7 permite vários arranjos de valas sendo 

possível a criação de cenários de alocação dos ativos nas mesmas. Atualmente as valas 

atendem a qualquer tipo de manutenção e a distribuição de locomotivas nas mesmas se dá 

pela ordem de chegada ou pela complexidade da intervenção, mas sem uma definição clara de 

postos de atendimento dedicados. 

Com simulação de cenários é possível criar políticas que visem aumentar a eficiência 

da utilização dos terminais de atendimento das oficinas objetivando reduzir o tempo de 

imobilização dos ativos, permitindo assim que um maior número de máquinas seja atendido. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O presente trabalho apresenta um estudo de políticas de alocação de valas em uma 

oficina de manutenção de locomotivas da MRS logística SA, que atende a principal frota da 

companhia, responsável pelo transporte de minério entre os estados de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo. Dado que se identifica um déficit entre a demanda de manutenção e a 

capacidade estrutural da oficina surge à necessidade de realizar estudos para aperfeiçoar a 

utilização dos recursos disponíveis bem como permitir análise de viabilidade para 

investimentos futuros nas instalações.  Realizando a simulação de políticas de alocação dos 

recursos dentro da oficina é possível comparar os resultados de cada uma, bem como os 

fatores chaves para se alcançar a eficiência desejada. 

1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

A análise da capacidade de uma instalação de atendimento abre brecha para alguns 

questionamentos. Um deles está relacionado a real oportunidade de ganhos advindos 

exclusivamente de um projeto de relayout, mesmo que este vise a otimização da oficina. 

Sendo assim a pergunta a baixo mostra-se pertinente. 

A criação de valas dedicadas a determinado tipo de intervenção garante que um 

maior número de locomotivas possa ser atendido e que o plano de manutenção possa ser 

cumprido? 

• Garante que os recursos estarão alocados de acordo com a especificidade da 

intervenção. 
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• Não garante por si só a redução dos tempos de atendimento cabendo ai ações 

de gestão que de fato tornarão efetivos os ganhos com a especialização das 

valas. 

Baseado em dados históricos de chegada de locomotivas na oficina em estudo e nos 

tempos de atendimento de corretivas e preventivas é possível criar e simular cenários com 

diferentes políticas de alocação e tempos de atendimento, identificando qual cenário mais se 

adequa as necessidades da companhia e determinar ações para alcança-lo em termos de 

melhora nos tempos de atendimentos. 

1.5 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Pretende-se com este trabalho simular a alocação de ativos entre as valas de uma 

oficina de manutenção de locomotiva da MRS logística SA possibilitando a análise de 

capacidade da mesma e criando uma ferramenta para defesa de investimentos futuros. Para 

isto serão criados e simulados diversos cenários que em conjunto formarão políticas de 

atuação. 

1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

A realização deste estudo parte da observação do problema passando pela análise da 

situação atual, do levantamento e tratamento de dados, da modelagem do problema e 

simulação da instalação estudada como se encontra atualmente. A partir deste ponto os dados 

e o modelo serão manipulados para a criação de cenários. O conjunto de cenário e ações 

constituirá políticas que serão propostas para modificação da operação da oficina. 

O entendimento do problema vem da participação do autor como funcionário da 

empresa atuando na área de planejamento de manutenção mais especificamente, manutenção 

de locomotivas. 

O estudo bibliográfico trata da revisão de conceitos teóricos sobre os quais o autor 

baseia o presente trabalho. Tratará de análise de capacidade, planejamento e controle de 

produção, teoria de filas e simulação. 

A coleta e análise de dados começam na obtenção dos mesmos a partir do sistema 

informatizados de manutenção utilizados pela companhia e passa pela análise do autor através 

de visitas realizadas no local e entrevistas com colaboradores que atuam diretamente no 
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processo estudado. O estudo e análise de dados resultarão em modelos que serão simulados e 

comparados entre si através de indicadores de desempenho. 

 

Observação do problema

Levantamento e análise dos dados

Criação de cenários

Simulação

Indicadores

Politicas prospostas

Manipulação dos dados e modelo

Modelagem do problema

 
Figura 1 – Metodologia de pesquisa em engenharia de produção 

Fonte: Autor, 2011 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O primeiro capítulo trata da descrição do trabalho de forma geral, com o objetivo de 

explicitar o assunto e situa-lo no tempo e espaço. Com as considerações iniciais sobre o tema 

e o objetivo, é possível definir as principais características do estudo, em seguida são 

apresentados às justificativas e o escopo do trabalho. A definição da metodologia possibilita 

determinar os passos que serão seguidos e como buscar respostas para comprovação das 

hipóteses. 

O segundo capítulo trata da revisão bibliográfica, baseada em publicações sobre o 

tema, expõe os mais diversos tipos de literaturas relacionadas ao conteúdo. De maneira 

específica serão abordados os temas de análise de capacidade, planejamento e controle de 

produção, teoria de filas e simulação. 
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O capitulo dedicado ao desenvolvimento do assunto será iniciado com um maior 

detalhamento do escopo do projeto e contextualização das variáveis abordadas. 

Posteriormente será apresentado o problema como se encontra e em seguida serão propostos 

inúmeros cenários, bem como as decisões a eles associados formando as políticas propostas. 

Uma parte deste capitulo será dedicado à apresentação de resultados que tratará das 

comparações entre as políticas. 

Para concluir o estudo serão apresentadas as considerações finais do autor. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO/MANUTENÇÃO 

O planejamento e controle ocupa-se de gerenciar as atividades da operação produtiva 

de modo a satisfazer continuamente a demanda dos consumidores. Qualquer operação 

produtiva requer planos e requer controle, embora o grau de formalidade e os detalhes possam 

variar. As atividades de planejamento e controle proporcionam os sistemas, procedimentos e 

decisões que juntam diferentes aspectos da oferta e demanda com o objetivo de garantir que 

os processos produtivos ocorram adequadamente e que produzam produtos e serviços de 

acordo com as expectativas dos clientes. (SLACK, 2009) 

Ainda segundo o mesmo autor no médio e longo prazo os planos são feitos em 

relação ao que se pretende fazer e com base em uma previsão de demanda são estimados os 

recursos necessários para que a operação consiga satisfazer as necessidades dos clientes. No 

médio prazo há um maior detalhamento do programa mestre de produção que segundo 

VOLLMAN (2006) é a primeira das atividades do controle da produção e tem por objetivo 

fornecer uma programação detalhada da produção. 

Segundo SZERZEBICKI (2011) a história da manutenção acompanha o 

desenvolvimento técnico-industrial. Até 1914 a manutenção tinha importância secundária e 

era executada pelo mesmo efeito da operação. Com o advento da primeira guerra mundial e a 

implantação da produção em série a manutenção ganhou importância e passou a ser um setor 

subordinado a operação. 

 
Figura 2 – Posicionamento da manutenção até a década de 30 

Fonte: Szezerbicki , 2011 
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De acordo com o autor esta situação manteve-se até o inicio da segunda guerra 

mundial quando a necessidade de aumento de produção levou as organizações a desenvolver 

um processo de prevenção de avarias. 

 
Figura 3 – Posicionamento da manutenção nas décadas de 30 e 40 

Fonte: Szezerbicki , 2011 

 

Tendo a manutenção ganhado forma surge à necessidade de uma maior organização 

no setor e um direcionamento estratégico, é nesse momento que aparecem os setores de 

Planejamento e controle de manutenção que seguem a mesma teoria de planejamento e 

controle de produção, porém voltado para a manutenção. 

 

 
Figura 4 – Subdivisão da Engenharia e Manutenção em área de Estudos e PCM 

Fonte: Szezerbicki , 2011 
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Os profissionais de manutenção passaram a ser mais exigidos no atendimento 

adequado a seus clientes, ou seja, os equipamentos, obras ou instalações e as tarefas que 

desempenham resultam em impactos diretos ou indiretos no produto ou serviços que a 

empresa oferece a seus clientes. A organização é vista hoje como uma cadeia com vários elos 

em ordem certamente sendo a manutenção um dos elos mais importantes para os resultados da 

empresa (TAVARES, 1996). 

 

2.2 ANÁLISE DE CAPACIDADE 

Capacidade de uma instalação é o número máximo de unidades que a instalação pode 

produzir em um período ou é o número máximo de horas de trabalho que a instalação pode 

oferecer em um período. Planejar a capacidade no médio prazo significa que a capacidade 

pode ser mudada substancialmente, ou seja, a capacidade passa a ser uma variável 

controlável.  (FERNANDES, 2003) 

Com frequência as organizações encontram-se com algumas partes de sua operação 

funcionando abaixo da capacidade, enquanto outras partes estão no limite de sua capacidade. 

As partes que estão trabalhando no limite são as restrições de capacidades de toda operação, 

também conhecido como gargalos. (SLACK, 2009) 

Segundo o mesmo autor o planejamento e controle de capacidade é a tarefa de 

determinar a capacidade efetiva da operação produtiva, de forma que ela possa responder a 

demanda. Ainda segundo o autor isto normalmente significa decidir como a operação deve 

reagir às flutuações na demanda 

De acordo com SLACK (2009) os gerentes de produção deparam-se com uma 

previsão de demanda que tem pouca probabilidade de ser correta ou constante. Antes de tomar 

qualquer decisão os gerentes devem ter uma ideia quantitativa tanto da capacidade quanto da 

demanda. Sendo assim a primeira etapa do planejamento é medir os níveis de demanda e 

capacidade para o período desejado. A segunda etapa será identificar as políticas alternativas 

de capacidade que podem ser adotadas em resposta a flutuações da demanda. A terceira etapa 

será escolher a política de capacidade mais adequada para o período. 

Com uma compreensão da demanda e da capacidade, o próximo passo é considerar 

os métodos alternativos de responder a flutuações na demanda. Segundo SLACK (2009) 

existe três opções puras para lidar com essas variações: 
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- Política de capacidade constante; 

- Política de acompanhamento da demanda; 

- Política de gestão da demanda. 

Ainda de acordo com a obra supracitada na prática, a maior parte das organizações 

usa uma combinação destas políticas embora em geral uma política domine.  

 

2.2.1 TEÓRIA DE FILAS 

Quando a operação tem possibilidade de estocar seus produtos torna-se interessante 

fazer uso das representações acumuladas de políticas de capacidade. Porém, para operações 

que não podem produzir seus produtos antes que a demanda aconteça, a representação 

acumulada não contribui muito para as análises. A produção acumulada não poderia nunca 

estar acima de demanda acumulada. Sendo assim a demanda não atendida seria representada 

pela diferença entre a produção acumulada e a demanda no período analisado. (SLACK 2009) 

Ainda segundo SLACK o fato supracitado faz o que o estudo de teoria das filas seja 

uma importante ferramenta de planejamento e controle da capacidade utilizado, é claro, 

quando as organizações não podem produzir estoque para o atendimento total de variações 

futuras na demanda. 

Conforme ANDRADE (1998), um sistema de filas é caracterizado por seis 

componentes. Os três primeiros são obrigatórios e os três últimos, se não informados, são 

considerados conhecidos: 

a) Modelo de chegada dos usuários ao serviço: o modelo de chegada é usualmente 

especificado pelo tempo entre as chegadas das entidades. Pode ser determinístico, isto é, as 

chegadas ocorrem em intervalos de tempo iguais (tempo entre as chegadas é constante), ou ser 

uma variável aleatória, quando o tempo entre as chegadas é variável e segue uma distribuição 

de probabilidades conhecida. 

b) Modelo de serviço: é normalmente especificado pelo tempo de serviço, isto é, o 

tempo requerido pelo atendente para concluir o atendimento. Da mesma forma que o modelo 

de chegada, pode ser determinístico (constante) ou uma variável aleatória (quando o tempo de 

atendimento é variável e segue uma distribuição de probabilidades conhecida). Neste último 

caso, valem as mesmas considerações feitas à distribuição de probabilidades associada ao 

modelo de chegada dos usuários ao serviço. 

c) Número de servidores: é o número de atendentes disponíveis no sistema. 
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d) Capacidade do sistema: é o número de usuários que o sistema é capaz de atender. 

Inclui o número de usuários que estão sendo atendidos mais os que esperam na fila.  

e) Tamanho da população: número potencial de clientes que podem chegar a um 

sistema. Pode ser finito ou infinito. 

f) Disciplina da fila: é o modo como os usuários são atendidos. A disciplina da fila 

pode ser: 

* FIFO (first in, first out): primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido; 

* LIFO (last in, first out): último a chegar é o primeiro a ser atendido; 

* ALEATÓRIO, isto é, os atendimentos são feitos sem qualquer preocupação com a. 

ordem de chegada; 

* COM PRIORIDADE, quer dizer, os atendimentos são feitos de acordo com 

prioridades estabelecidas.  

2.3 SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS 

De acordo com C. Denis Pedgen a Simulação é uma poderosa ferramenta para 

análise de processos complexos. Segundo ele a simulação deve ser enxergada como uma 

metodologia indispensável de solução de problemas para engenheiros. NOGUEIRA (2011) 

ressalta que esta ferramenta não é uma técnica de otimização, mas que através dela pode-se 

estimar medidas de desempenho de um sistema modelado. 

A simulação oferece uma grande oportunidade para os engenheiros analisarem um 

processo através da criação de cenários. É possível analisar como um sistema se comportará 

ao longo do tempo (tempo simulado) com poucos recursos financeiros investidos. Na verdade 

a simulação pode ser utilizada para defender investimentos na melhoria de um processo.  

(LAW E KELTON, 2000). 

FREITAS (2001) afirma que a utilização da simulação permite estudar e projetar 

sistemas que ainda não estão em operação buscando formas antecipadas de tornar o projeto 

mais eficiente e até mesmo de facilitar a implantação do mesmo. Simulações em sistemas 

reais e em tempos reais são muito dispendiosas e praticamente inviáveis.  

Portanto, uma vantagem importante da simulação é a flexibilidade de avaliar e testar 

hipóteses por um modelo, pois a avaliação de vários cenários “reais” levaria muito mais 

tempo e seria excessivamente dispendiosa. 
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Sob a ótica de FREITAS 2001 o estudo e entendimento do sistema que será simulado 

é uma das primeiras e principais atividades do engenheiro que trabalha com simulação ou que 

deseje modelar um problema para posterior simulação. 

Ainda segundo este autor alguns passos precisam ser seguidos para garantir o 

sucesso na elaboração do modelo e na simulação do mesmo. São eles: 

- Formulação e análise do problema; 

- Planejamento do projeto; 

- Formulação do modelo conceitual; 

 - Coleta de macro informações e dados; 

- Tradução do modelo; 

- Verificação e validação; 

- Projeto experimental final; 

- Documentação; 

- Apresentação dos resultados e implementação. 

 

 
Figura 5 – Passo a passo para a elaboração de um estudo de modelagem e simulação 

Adaptado: Freitas , 2001 

 

Na ótica de NOGUEIRA 2011 uma simulação a eventos discretos deve descrever 

diretamente ou indiretamente situações de fila aonde os clientes chegam, verificam se os 

servidores estão ocupados, caso estejam aguardam na fila e recebem o atendimento antes de 

saírem do sistema. O autor ainda relata que neste processo existem apenas dois eventos 

básicos: chegadas e atendimentos. Pode haver momentos em que clientes não são atendidos 

devido a restrições impostas no sistema como número máximo de clientes dentro do sistema 
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(cliente sendo atendido mais clientes em fila) e as estatísticas deste processo precisam ser 

registradas sendo este fato importante para a análise do desempenho do sistema. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 A MRS LOGISTICA SA 

A MRS iniciou suas operações no final de 1996 assumindo o trecho recém-

privatizado da malha sudeste da Rede Ferroviária Nacional. A empresa opera sobre um trecho 

de 1643 km ligando os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo região que 

corresponde a aproximadamente 53% do PIB do Brasil e onde se situam os principais 

complexos industriais do país. Além disto, a empresa tem acesso a alguns dos portos 

nacionais mais importantes como o porto de Santos e Itaguai. 

 
Figura 6 – Localização Geográfica da Malha da MRS Logística 

Fonte: MRS Logística , 2011 

 

O foco de operação da MRS está no transporte de cargas não operando nenhum trem 

de passageiros. Os principais produtos transportados são: minério, produtos siderúrgicos, 

cimento, bauxita, produtos agrícolas, coque verde e containers. 
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3.2 A ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS NA MRS 

A MRS apresenta uma frota de locomotivas muito diversificada, atualmente estão em 

operação 662 locomotivas de 25 modelos diferentes e basicamente de dois fornecedores, 

General Eletric (GE) e General Motors (GM). 

                             Tabela 1 – Relação de Modelos de Locomotivas 

Modelo Existente Ativa 

GE-AC44-I 122 122 

GE-C44-EMI 84 84 

GE-C30-8 16 16 

GE-C36-7 23 23 

GE-C36-ME 68 68 

GE-C36-S7 2 2 

GE-MX36-MP 26 26 

GE-C30-7 9 9 

GE-C30-7MP 19 19 

GE-SF30-C 9 9 

GE-U30C 2 2 

GM-SD40-3 14 14 

GE-MX30-C 19 18 

GM-SD40-2 36 35 

GE-C26-7MP 35 35 

GE-U23CA 28 28 

GE-U23C 59 34 

GM-SD18 17 10 

GM-SD38 36 34 

GE-U20C 26 26 

GE-U23C1 18 12 

ALCO-RS3 3 0 

ALCO-RSD12 3 0 

EFCB 3 3 

GE-720HP 21 10 

GE-U5B 9 4 

GE-U6B 8 5 

HITACHI DI 3 2 

HITACHI EL 13 12 

TOTAL GERAL 731 662 

Fonte: MRS, 2011 
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Esta diversificação impacta diretamente na manutenção destes ativos. Locomotivas 

diferentes necessitam de planos de manutenção apropriados o que exige mão de obra 

especializada em cada particularidade, bem como estoque especifico de componentes para 

cada modelo. 

Uma alternativa encontrada pela MRS para contornar este problema é especializar as 

oficinas. A empresa conta com 09 oficinas para o atendimento de locomotivas. Segue abaixo 

uma breve descrição das mesmas apenas para contextualização: 

 

- Oficina do Horto Florestal (FHL): Localizada em Belo Horizonte nas linhas da Ferrovia 

Centro Atlântico a oficina do Horto, como é conhecida, atende a revisões e corretivas pesadas, 

realizadas a cada quatro anos ou mais. Por esta oficina estar localizada em um ponto de difícil 

acesso e por ter uma estrutura própria para grandes intervenções optou-se por especializa-la 

neste tipo de manutenção. 

 

- Oficina de Revisão intermediária de Conselheiro Lafaiete (FCK): Esta oficina atende a 

revisões e corretivas intermediárias. A oficina de FCK não é uma oficina tão completa como a 

oficina de FHL cabendo à mesma apenas o atendimento de serviços intermediários. As 

revisões feitas na mesma são realizadas com periodicidade de 6 meses (RCI), um ano (C1) ou 

bienal (C2) sendo progressivamente mais complexas. 

 

- Oficina de inspeção do P1-7 (FPJ): Localizada nos arredores de Jeceaba esta oficina é objeto 

do presente trabalho e, portanto seu funcionamento será mais bem descrito abaixo. 

Simplificadamente a oficina atende a Inspeções de Consumo (IC) e a corretivas leves. 

 

- Oficina de Fresa: Situada em Santos Dumont a fresadora encontra-se em um antigo parque 

ferroviário desativado. Atualmente apenas a fresagem para equalização de rodas é feita neste 

ponto da ferrovia. 

 

- Oficina de revisão intermediária de Barra do Piraí (FBK): Atuação semelhando a Oficina de 

FCK. 

 

- Oficina de inspeção de Barra do Pirai (FBX): Atuação semelhante à oficina de FPJ. 
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- Oficina da Lapa (IOA): Atuação semelhante à oficina de FCK. 

 

- Oficina de Jundiaí (IJI): Atuação semelhante à oficina do P1-7. 

 

Segundo MATTOS (2006) de acordo com a ANTF alguns critérios influenciam os 

tipos de manutenção e merecem o devido destaque, sendo eles: 

• Tamanho da frota 

• Idade dos veículos e vida útil prevista 

• Quilometragem anual dos veículos 

• Ciclos de reparação (tempo entre reparos) 

• Consistência das reparações 

• Tempo de imobilização (tempo do veiculo em manutenção) 

• Índice de indisponibilidade 

 

Na MRS, segundo diretriz do setor de Engenharia de Locomotivas, entende-se que 

um parâmetro adequado para a definição dos intervalos entre manutenções é a quantidade de 

litros abastecidos no veiculo. Este parâmetro foi adotado por ser diretamente proporcional a 

utilização do ativo o que permite a priorização das máquinas que mais circulam. 

Toda locomotiva apresenta uma agenda de manutenção, é objetivo desta fornecer 

antecipadamente quando deve ser feita a próxima intervenção na locomotiva. A agenda é 

gerida pelo sistema informatizado de manutenção que utiliza como parâmetro para o cálculo 

dos vencimentos o abastecimento do ativo, bem como o tempo decorrido da ultima 

intervenção. Esta ferramenta serve de base para o trabalho do o planejamento programação e 

controle de manutenção que direciona os ativos para a oficina apropriada.  

 

 

3.2.1 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

A seguir serão detalhados apenas 02 tipos básicos de manutenção. São as 

intervenções realizadas na oficina que fazem parte do escopo deste trabalho. 
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3.2.1.1 INSPEÇÃO DE CONSUMO (IC) 

A oficina do P1-7 é dedicada à manutenção de locomotivas tendo como objetivo 

principal as inspeções de consumo. Uma inspeção é realizada de acordo com a agenda dos 

ativos, segue abaixo a tabela com os parâmetros de vencimento por modelo: 

 

Tabela 2 – Parâmetros de inspeção 

Modelo Dias Diesel 

GE-AC44-I 45 70000 

GE-C44-EMI 45 70000 

GE-C26-7MP 45 47000 

GE-C30-7 45 47000 

GE-C30-8 45 47000 

GE-C36-7 45 47000 

GE-C36-E 45 47000 

GE-C36-ME 45 47000 

GE-C36-S7 45 47000 

GE-MX30-C 45 47000 

GE-SF30-C 45 47000 

GE-U23CA 45 47000 

GE-U30C 45 47000 

GE-MX36-MP 45 47000 

GM-SD40-2 45 30000 

GM-SD40-3 45 30000 

GE-C30-7MP 45 25000 

GE-U20C 30 25000 

GE-U23C 45 25000 

GE-U23C1 45 25000 

GM-SD18 45 20000 

GM-SD38 45 20000 

GE-720HP 20 3500 

GE-U5B 20 3500 

GE-U6B 20 3500 

Fonte: MRS, 2011 
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A coluna “Modelo” lista os diferentes modelos que fazem parte da frota ativa da MRS, 

a coluna “dias” representa um dos parâmetros de vencimento da inspeção e a coluna “diesel” 

representa a quantidade de litros necessários para o vencimento da IC, sendo este o outro 

parâmetro da agenda. Por exemplo, uma locomotiva GE-AC44-I vence sua inspeção a cada 45 

dias ou a cada 70.000 litros de diesel abastecidos desde a última manutenção preventiva. 

A inspeção tem por objetivo básico a troca de componentes cujo desgaste é inerente à 

operação do equipamento e o monitoramento de outros sistemas e componentes analisando 

desgaste para antever corretivas. 

 

3.2.1.2 CORRETIVA 

Outro escopo frequentemente atendido no P1-7 é o serviço corretivo ou condicional. 

Entende-se aqui a corretiva como um escopo de manutenção não planejado que ocorre devido 

a panes, desgaste de componentes ou fadiga de peças. Algumas corretivas causam a imediata 

imobilização do ativo e são chamadas de AVARIAS outras apenas limitam as condições de 

operação sendo por isto chamadas RESTRIÇÃO. 

Durante a realização da inspeção vários itens da locomotiva são verificados e 

inspecionados, sendo identificado algum desvio que possa afetar a operação da locomotiva 

uma ordem de serviço é aberta e o serviço corretivo é realizado. 

Uma característica marcante deste tipo de intervenção é a sua aleatoriedade. As 

manutenções corretivas em geral gastam um grande tempo para serem concluídas, pois nem 

sempre a mão de obra tem o conhecimento especifico necessário para a identificação da causa 

raiz do problema. 

3.3 A OFICINA DO P1-7 

3.3.1 LOCALIZAÇÃO 

 A oficina do P1-7 localiza-se no ramal chamado de Ferrovia do Aço que é o 

principal corredor de exportação de minério para os portos do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Neste trecho os trens quase sempre circulam carregados, o que leva as locomotivas a sua 

utilização máxima de capacidade de carga. Acredita-se que por este motivo o trecho em 

questão concentra o maior número de falhas o que faz da oficina do P1-7 uma instalação 

estratégica para operação. 
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Figura 7 – Localização Geográfica da Oficina de P1-7 na Malha da MRS Logística 

Fonte: MRS Logística , 2011 

3.3.2 ESTRUTURA 

As locomotivas chegam para oficina do P1-7 através do pátio do P1-7 (que deu o 

nome a oficina) como pode ser verificado na imagem de satélite abaixo. À medida que os 

trens com as locomotivas indicadas para manutenção vão chegando ao pátio estas locomotivas 

são desanexadas da composição e encaminhadas para dentro da oficina. Nos momentos em 

que as valas da oficina estão completamente ocupadas as locomotivas formam uma fila na 

“porta” da oficina. É admissível uma fila de até 14 ativos havendo casos em que a fila já tenha 

chegado a 22 máquinas. 
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Atualmente contanto com 08 servidores, usualmente chamados de valas, esta oficina 

atende prioritariamente inspeções e corretivas sendo que na maioria das vezes os dois tipos de 

intervenção são realizados concomitantemente no mesmo ativo.  

A estrutura da oficina é dividida em duas linhas de operação sendo que cada uma 

possui 04 valas que atuam independentemente uma da outra.  

 
Figura 8 – Simplificação da Oficina do P1-7 

Fonte: Autor, 2011 

 

Como pode-se perceber a oficina tem uma limitação quanto à movimentação dos 

ativos no seu interior. Há possibilidade de movimentação de ambos os lados, porém as 

locomotivas situadas nas valas 2,3, 6 e 7 não podem sair da oficina sem que pelo menos uma 

das outras locomotivas que se encontram nos limites da linha saírem também. Isto gera um 

tempo extra ao processo de manutenção que é o tempo de manobra de oficina. 

Esta limitação de movimentação é mais um motivo que reforça a necessidade de 

minimizar filas no pátio da oficina. A fila formada fora das valas muitas vezes bloqueia uma 

ou mais possibilidades de manobra tornando o processo de alocação das locomotivas ainda 

mais complicado e demorado. 

A estrutura da oficina explica uma das hipóteses levantadas neste trabalho. Sendo a 

manobra um fator que aumenta o tempo de imobilização dos ativos pode ser mais interessante 

definir valas específicas de acordo com o tipo de manutenção que será realizado. Esta 

hipótese e seu teste serão mais detalhados a seguir. 

 

01                02               03                 04 

05                06               07                 08 
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Figura 9 – Vista de Satélite do Pátio do P1-7 

Fonte: Autor, 2011 

 

Oficina do P1-7 

Pátio do P1-7 
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3.4 SIMULAÇÃO  

A ferramenta utilizada para a simulação foi o Arena, produto este de propriedade da 

Rocwell Software. Um fator decisivo para a escolha desta ferramenta foi o fato da mesma 

possuir um ambiente intuitivo e que facilita a construção de modelos além de disponibilizar 

uma versão acadêmica adequada aos propósitos do presente trabalho. 

O objetivo do modelo construído é simular um conjunto de políticas de alocação de 

valas na oficina do P1-7 com seus respectivos cenários de tempo de atendimento de inspeção 

e de corretiva e determinar qual o layout mais adequado para aquela instalação. 

Um objetivo secundário mais não menos importante é fornecer a MRS mais 

especificamente ao setor de PCM (Planejamento e controle de manutenção) uma ferramenta 

poderosa para defesas de orçamento de infraestrutura. 

O presente estudo se iniciou com a formulação de hipóteses sobre a alocação de 

valas e com o questionamento sobre a política atualmente adotada. Em seguida foram 

levantados uma serie de dados capazes de medir o desempenho atual da oficina em termos de 

atendimento e fila. 

A construção de um modelo visando representar a realidade com o máximo de 

fidelidade possível foi o passo seguinte. O principal indicador relacionado a este processo é o 

número de locomotivas não atendidas o que na verdade está intrinsicamente ligado a 

disciplina da fila. Entretanto um conjunto de indicadores foi elaborado para permitir a 

comparação entre os cenários: 

Tabela 3 - Indicadores 

Indicadores 

Preventiva 
Comprimento da fila (médio) 

Corretiva 

Médio 
Tempo de espera 

Máximo 

Preventiva 

Corretiva Utilização/Ociosidade das valas 

Curinga 

Mínimo 
Tempo de atendimento 

Máximo 

Número de locos não atendidas 
Fonte: Autor, 2011 
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3.4.1 DADOS DE ENTRADA 

Todos os dados utilizados no modelo foram coletados nos sistemas de informação da 

MRS. Esta coleta deu resultado às taxa de chegada de locomotivas na oficina do P1-7 e 

determinação da representatividade de inspeções e condicionais neste dado. O levantamento 

forneceu também a base para o cálculo do tempo de atendimento geral e específico de cada 

tipo de manutenção. O tratamento dos dados com a eliminação de outliers ocorreu com o 

auxilio de especialistas da MRS que atuam diretamente no processo estudado. 

De posse dos dados houve um estudo para elaborar algumas hipóteses sobre a 

redução dos tempos de atendimento. Mesmo que aproximados estes dados trazem com sigo 

anos de experiências de gerentes de oficinas e devido à empresa ainda não ter um trabalho de 

crono-análise esta foi a melhor forma de supor possíveis ganhos advindos da especialização 

no atendimento com a alocação de valas específicas e de disseminações de “melhores 

práticas”. 

Os dados utilizados foram coletados no período de Janeiro de 2010 a Agosto de 

2011, sendo assim uma base relativamente sólida. A simulação de todos os cenários foi feita 

em 1 replicação de 24.000 horas cada com um Warm up de 240 horas. 

O software estatístico utilizado para a análise das distribuições de probabilidade 

constituídas através das séries temporais formadas pelos dados levantados foi o Input 

Analiser, também patente da Rockwell Software. 

 

3.4.2 LÓGICA DO MODELO 

Por se tratar de um trabalho de cunho acadêmico o modelo elaborado apresenta 

significativas simplificações apesar de um forte compromisso de similaridade com a 

realidade, por exemplo as manobras em oficina e os tempos de movimentação de material não 

foram considerados.. Um ponto que certamente impactou no nível de detalhamento 

apresentado no modelo é a ausência de dados mais específicos em alguns processos, o que 

não permitiu o tratamento especifico de cada um, mas apenas de macro operações realizadas 

na oficina. Alguns processos não serão simulados e seu tempo de execução está embutido nos 

tempos gerais de atendimento, como exemplo disto tem-se os tempos de manobra de 

locomotivas dentro da oficina. Apesar deste processo não aparecer no modelo, estes tempos 

contribuíram para os tempos de atendimento utilizados. 
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Figura 10 – Modelo Utilizado para Simulação 

Fonte: Autor, 2011 

 

Como dito anteriormente a simulação das políticas e cenários criados visa fornecer 

uma ferramenta para análise da alocação de valas e para defesa de orçamentos de 

infraestrutura futuros. Um ponto ainda não mencionado é que o modelo elaborado auxilia nos 

estudos de capacidade e produtividade da oficina. 

Algumas premissas foram adotadas para a confecção do modelo. Uma delas é que 

uma fila de 14 locos é aceitável fora da oficina e não mais que isto. Sendo assim sempre que 

todas as valas estiverem ocupadas e, além disto, já houver outras 14 locomotivas aguardando, 

o atendimento não será possível e as locomotivas retornarão para a operação sem serem 

tratadas (RECUSA DA OFICINA), ou seja, número máximo de ativos no modelo simulado é 

22. Este processo ocorre na realidade, mesmo quando se tratam de manutenções corretivas, 

que neste caso são direcionadas para outras instalações de atendimento. 

Para a criação de cenários a oficina será didaticamente dividida em três sub-oficinas 

mesmo que em alguns cenários apenas duas unidades sejam utilizadas. As divisões serão para 

atendimento de Corretivas, Preventivas e Curinga podendo esta última atendar qualquer 

intervenção. A logica é a seguinte: ao chegar uma locomotiva na oficina verifica-se se existem 

22 ativos no sistema, se sim, a oficina recusa-se a atender o ativo por falta de recursos e 

direciona o mesmo para outra instalação, caso contrário verifica-se se a manutenção é 

corretiva ou preventiva e como está a respectiva instalação de atendimento. Se a instalação 

apropriada estiver cheia testa-se como está à instalação curinga, quando disponível, se esta 

puder receber o ativo assim será feito o direcionamento, caso contrário o ativo forma fila no 
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terminal de atendimento especifico para sua intervenção, ou seja, não haverá formação de fila 

na instalação de atendimento curinga. Assim é possível medir a utilização dos terminais e 

indicar qual manutenção realmente consome mais recursos.  

 

3.4.3 CENÁRIOS ANALISADOS 

Ao todo serão 32 simulações sendo 08 políticas contendo cada uma 04 cenários. A 

variação de configuração proposta nos cenários está detalhada na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Políticas 

  Valas 

Políticas 
Inspeção + 

Condicional 
Condicional Curinga 

Política 1 0 0 8 

Política 2 6 2 0 

Política 3 2 6 0 

Política 4 4 4 0 

Política 5 2 2 4 

Política 6 3 3 2 

Política 7 4 2 2 

Política 8 2 4 2 

Fonte: Autor, 2011 

 

Dentro de cada política serão propostos 04 cenários, a tabela abaixo apresenta as 

expressões das curvas utilizadas em cada cenário. Para se chegar esta expressão foi feito um 

estudo interno na MRS onde se levantou as 04 hipóteses que serão utilizadas. O Cenário 01 é 

simulado com os dados reais observados ao longo 2010 e 2011. Para se chegar aos dados do 

cenário 2, 3 e 4 propôs-se respectivamente uma redução nos tempos de atendimento de 7%, 

10% e 15%. 

Os dados obtidos na empresa foram analisados com o auxilio do software Input 

Analiser, de propriedade da Rockwell Software. Esta ferramenta analisa os dados e verifica 

qual melhor distribuição de probabilidade representa a série estudada. Na verdade o software 

fornece uma lista de diferentes distribuições com os respectivos desvios da série original que 

indica na forma de um erro o quanto a série ajustada está diferente da distribuição original. 
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Para o problema apresentado neste trabalho a distribuição de probabilidade que 

melhor representa os dados é a Log normal. Apenas para ilustrar segue abaixo um exemplo, 

utilizado no estudo real, de curva de distribuição e a lista sugerida pelo software classificada 

do menor erro para o maior: 

 

 
Figura 11 – Curva de distribuição do tempo de atendimento de inspeções na oficina do P1-7 

Fonte: Autor, 2011 

 

Function       Sq Error 
----------------------- 
Lognormal    0.00175 
Gamma         0.00266 
Beta              0.00484 
Erlang           0.00804 
Exponential  0.00804 
Normal         0.0191 
Triangular    0.03 
Uniform        0.0449 
Weibull        0.0888 

 

A distribuição Log-Normal descreve fenômenos regidos por variáveis aleatórias que 

possuem distribuição não simétrica acima e abaixo da média, diferentemente da distribuição 

normal. Portanto esta distribuição é uma das que melhor explica o fenômeno aqui estudado 

para os tempos de atendimento. Pode-se perceber pela figura 11 que existe uma concentração 

maior de dados na metade esquerda da distribuição, evidenciando a ausência de simetria. 

O que acontece é que existe uma grande variação nos tempos de atendimento o que 

seria característico de uma distribuição exponencial, entretanto esta distribuição não poderia 

ser usada, pois dificilmente o tempo de atendimento será igual ou próximo (positivo) a zero 

(marca da distribuição exponencial). 

A distribuição exponencial é uma das mais utilizadas em modelos de simulação e foi 

aqui empregada na distribuição dos tempos de chegada. É justamente este o fenômeno mais 

característico representado por este tipo de distribuição sendo também comum seu emprego 
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para a simulação de tempo entre falhas. No entanto para a representação dos tempos de 

atendimento esta distribuição não se mostrou a mais adequada. 

 

 

 

Tabela 5 - Cenários 

  Tempo de atendimento 

Cenários Inspeção + Condicional Condicional Curinga 

Cenário 1 1 + LOGN(29.1, 34.6) LOGN(17.2, 38.2) LOGN(27.3, 48.3) 

Cenário 2 1 + LOGN(27.1, 32.5) LOGN(16, 35.5) LOGN(25.4, 44.9) 

Cenário 3 1 + LOGN(26.2, 31.6) LOGN(15.4, 34.4) LOGN(24.6, 43.5) 

Cenário 4 1 + LOGN(24.8, 30.1) LOGN(14.6, 32.5) LOGN(23.2, 41) 

Fonte: Autor, 2011 

3.4.4 RESULTADO 

Após as 32 rodadas de simulação alguns dados considerados pelo autor mais 

relevantes foram compilados na planilha abaixo. Esta planilha permite que se analisem os 

impactos das configurações propostas na produtividade da instalação estudada. 

Tabela 6 - Resultados 
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Preventiva Corretiva Médio Máximo Preventiva Corretiva Coringa Mínimo Máximo

Cenário 1 10,16 - 28,15 137,41 99% - - 22,01 935,23 1875

Cenário 2 8,03 - 22,75 92,09 97% - - 21,95 856,67 1095

Cenário 3 7,62 - 21,58 124,86 96,74% - - 21,93 942,72 989

Cenário 4 6,48 - 18,28 100,15 95,25% - - 21,51 888,24 731

Cenário 1 0,02 12,99 36,07 432,65 25,55% 100% - 9,84 806,44 4762

Cenário 2 0 12,46 35,78 619,51 26,34% 100% - 10,28 761,27 4014

Cenário 3 0 12,48 35,3 442,23 28,00% 100% - 10,55 839,67 3942

Cenário 4 0 12 34,17 322,56 28,48% 100% - 10,51 544,7 3507

Cenário 1 12,39 0,11 35,4 467,83 100% 42,30% - 12,93 930,03 3307

Cenário 2 12,45 0,1 35,75 443,65 100% 40,68% - 12,69 863,92 3124

Cenário 3 11,96 0,1 34,07 426,2 100% 43,09% - 12,99 839,67 2779

Cenário 4 11,85 0,04 33,97 411,29 100% 38,74% - 12,37 544,7 2721

Cenário 1 0,78 7 21,87 211,86 68,67% 93,71% - 18,28 819,48 1258

Cenário 2 1,3 5,8 19,75 180,54 70,64% 91,33% - 18,08 1038,07 1040

Cenário 3 1,5 4,84 17,8 177,37 72,16% 85,85% - 17,77 839,67 858

Cenário 4 0,57 4,12 13,32 140,21 65,46% 84,98% - 17,08 705,29 463

Cenário 1 2,28 7,68 28,24 527,27 84,65% 97,58% 80,61% 19,46 1047,06 1880

Cenário 2 2,79 5,62 23,88 528,15 85,83% 94% 78,77% 19,33 863,92 1259

Cenário 3 1,68 4,69 18,4 390,47 83,02% 90,70% 76,49% 18,87 727,81 841

Cenário 4 1,67 5,46 20,19 479,29 81,94% 92,24% 76,31% 18,43 952,61 1046

Cenário 1 1,58 6,65 23,54 280,19 80,23% 94,11% 82,84% 19,71 930,03 1222

Cenário 2 1,17 5,47 18,64 263,03 76,17% 91% 78,48% 18,64 1038,73 870

Cenário 3 1,5 5,82 20,49 239,58 77,57% 93,24% 80,64% 18,88 850,09 1019

Cenário 4 0,89 4,38 15,11 150,33 73,40% 87,93% 76,28% 18,25 792,7 451

Cenário 1 0,15 11,56 32,87 570,55 47,53% 99,50% 71,20% 14,96 930 3251

Cenário 2 0,17 10,1 29,41 297,94 51,87% 98,64% 76,32% 15,96 599,11 2171

Cenário 3 0,22 9,56 27,93 320,64 55,06% 98,10% 76,27% 16,35 727,81 1980

Cenário 4 0,18 8,79 25,32 345,51 51,33% 97,08% 74,73% 15,43 555,06 1881

Cenário 1 1,59 8,55 28,46 463,15 97,86% 76,33% 77,18% 18,6 930 1599

Cenário 2 1,57 6,15 21,76 547,18 95,29% 76,90% 77,02% 18,53 605,73 835

Cenário 3 1,26 6,37 21,41 310,58 96,52% 77,23% 77,93% 18,58 839,67 737

Cenário 4 1,98 4,54 18,04 276,95 90,38% 77,17% 75,18% 17,77 792,07 704

Politica 8

Número de locos 

não atendidas

Indicadores

Utilização/Ociosidade dos servidores Tempo de atendimento

Politica 1

Politica 2

Comprimento da fila 

(médio)
Tempo de espera

Politicas Cenário

Politica 3

Politica 4

Politica 5

Politica 6

Politica 7

 
Fonte: Autor, 2011 

Nesta planilha é possível identificar a política atual (Política 01) como uma das 

melhores do ponto de vista do número de locos (clientes) não atendidos com os tempos 

atualmente performados (Cenário 01). Este fato era esperado e decorre da situação de que 

neste cenário há apenas uma fila. 

O indicador tomado como o mais relevante é o número de ativos não atendidos, ou 

seja, o número de vezes em que a oficina, por estar em seu limite de capacidade, se recusou a 

atender outros ativos. O motivo que leva o autor a dar tamanha importância a este dado é o 

fato de que o não atendimento dos ativos no tempo correto pode causar impactos para o 

processo de transporte de cargas da MRS através da ocorrência de falhas. No caso do não 

atendimento de uma manutenção corretiva o ativo precisa ser transferido para outra oficina. 

Esta transferência leva tempo e demanda recursos como combustível além de manter o ativo 

mais tempo inoperante. 
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Ainda sob esta ótica segue abaixo uma gráfico comparativo entre os cenários 

simulados.

 
Gráfico 1 – Gráfico Comparativo entre Políticas 

Fonte: Autor, 2011 

 

Fica nítido que as políticas de distribuição 2, 3 e 7 são as políticas que apresentaram 

os piores resultados. Já as políticas 1, 4, 5, 6 e 8 apresentam um número de ativos não 

atendidos significativamente menor. 

Estes cenários são os cenários onde o número de valas dedicadas ao atendimento de 

corretivas e preventivas se iguala (1, 4, 5, 6) ou o número de valas para atendimento corretivo 

é superior (8). 

Podemos identificar que para cada cenário uma política pode ser mais adequada. 

Caso os tempos de atendimento não sofram nenhuma alteração a configuração mais indicada 

seria a proposta pela política 06 que sugere 03 valas para inspeção, 03 valas para corretivas e 

02 valas curingas. Quando entramos na hipótese de uma redução de 7% nos tempos de 

atendimento (cenário 2) a política 08 mostra-se mais adequada com um número de 

locomotivas não atendidas em 853, para o cenário 03 o modelo também sugere a política 08 e 

finalmente caso seja realmente possível uma redução de 15% nos tempos atualmente 

performados a política 06 será a mais interessante. 

O estudo aqui apresentado evidencia através da simulação os potenciais ganhos 

decorrentes de uma reorganização da oficina atrelado às premissas de melhora no 
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atendimento. O cenário 04 associado com a politica 06 sinaliza uma redução de 415% no 

número de locomotivas não atendidas, ou seja, ao operar com uma redução de 15% no tempo 

de atendimento atualmente realizado e adequar a oficina para a operação com 03 valas para 

inspeção + condicional, 03 valas para condicional e 02 valas curingas o numero de ativos não 

atendidos pode cair de 1875 para 451. Este tipo de análise fornece a empresa um alerta, 

permitindo que a mesma estime os ganhos decorrentes dos investimentos necessários para a 

adequação de atendimento e os possíveis ganhos decorrentes deste projeto. 

Existe no entanto uma consideração pertinente quanto a ordem de grandeza do ganho 

apresentado: 415%. Este resultado teórico certamente foi potencializado pelas simplificações 

feitas no modelo onde nem todos os processos foram representados. A intenção do autor ao 

apresentar este resultado não é afirmar que este resultado seja de fato possível mas apenas 

ilustrar a possibilidade de ganhos potencias com as alterações no processo estudado. 

Outro ponto merece ser analisado, além de evidenciar para a organização 

possibilidades de ganho a simulação aqui apresentada sinaliza para companhia quais politicas 

são indesejadas, bloqueando quaisquer iniciativas que levem a estes resultados. Por exemplo, 

pelos resultados apresentados no Gráfico 01 um rearranjo da instalação de atendimento no 

sentido de alocar 06 valas para inspeção + condicional e apenas 02 para condicional (política 

02) representaria um aumento de 1632 ativos não atendidos mesmo considerando uma 

redução de 15% nos tempo de atendimento. Assim como podemos fornecer uma forma de 

mensurar os ganhos de um projeto podemos identificar que os recursos investidos para 

readequar a oficina a politica 02 mesmo que associados a melhora nos tempos de atendimento 

estariam piorando a performance do sistema. 
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4. CONCLUSÕES 

A realização de manutenções preventivas de acordo com a necessidade do ativo e o 

atendimento de manutenções corretivas quando necessário é essencial para o adequado 

funcionamento de um ativo complexo como uma locomotiva. 

Assim sendo e entendendo a oficina de manutenção de locomotivas como uma 

unidade produtiva é de suma importância o planejamento da produção e da capacidade da 

mesma. No caso de uma oficina de locomotivas, devido as suas restrições internas de 

movimentação, a distribuição de valas para o atendimento especifico de um determinado 

escopo de manutenção ou a presença de valas para atender discriminadamente interfere 

diretamente na produtividade da instalação. 

É neste ponto que a simulação se apresenta como uma importante ferramenta. A 

simulação permite estudar diversas possibilidades de arranjo das valas bem como permite que 

sejam testadas hipóteses de funcionamento e através dos indicadores gerados no tempo 

simulado é possível identificar para qual situação cada arranjo é mais adequado. 

Através dos cenários simulados ficou bastante claro que a instalação estudada possui 

uma demanda superior a sua capacidade de operação e com os tempos atualmente realizados a 

formação de filas é inevitável. Entretanto com um rearranjo das valas é possível ter um 

considerável ganho de produtividade da instalação. 

Tendo a empresa premissas de melhora no tempo de atendimento a simulações 

apresentadas indicam quais soluções devem ser adotadas para maximizar os ganhos advindos 

das respectivas melhoras. 

A simulação é uma ferramenta essencial para um estudo como este certamente não 

seria viável testar em um ambiente real todas as situações aqui apresentadas, a quantidade de 

recursos necessários e o tempo para chegar aos mesmos resultados aqui apresentados 

inviabilizariam o projeto. 
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