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RESUMO 

O setor de transportes representa um dos principais pilares da economia mundial. Nesse 

contexto, o modal ferroviário se torna extremamente importante devido ao seu potencial de 

transporte de carga eficiente e de baixo custo e, em um cenário de crescente participação das 

ferrovias na matriz de transporte brasileiro e de maior competitividade no modal ferroviário, 

um bom planejamento da circulação de trens se torna fundamental para possibilitar ganhos 

operacionais, redução de custos e melhor atendimento ao cliente. Na circulação, a resolução 

de conflitos de trens em linhas singelas pode ser considerada um dos maiores desafios na 

ferrovia. Por isso, a gestão do tráfego ferroviário deve ser realizada de forma eficiente, com 

suporte de ferramentas que otimizem os resultados e que viabilizem análises complexas sem 

demandar longos períodos de tempo. No presente estudo, pretende-se mostrar a utilização de 

métodos computacionais para definição de sequenciamento de trens através da aplicação de 

programação linear inteira na teoria de job shop scheduling, evidenciando a complexidade 

desse tipo de análise quando feita manualmente. Para desenvolvimento do modelo 

matemático, considerou-se as principais características e regras da circulação de trens na MRS 

Logística S.A., ainda que esse cenário seja significativamente mais simples do que o real em 

relação ao número de variáveis envolvidas nas decisões estratégicas da empresa. Os 

resultados obtidos com o modelo foram validados e comprovaram a eficácia do mesmo para 

as premissas utilizadas. 

 

Palavras-chave: Transporte, otimização, scheduling. 



 

ABSTRACT 

The transport sector is one of the main pillar of the world economy. In this context, the 

railroad becomes extremely important because of its potential for efficient and low cost 

method of transport. With a scenario of increasing participation of railroads in the Brazilian 

transportation matrix and greater competitiveness in the railroad, a good planning movement 

of trains is fundamental to enable operational gains, reduced costs and improved customer 

service. In the circulation, the resolution of conflicts of trains on single lines can be 

considered one of the greatest challenges in the railway. Therefore, the rail traffic 

management should be performed efficiently, supporting tools that optimize results and 

enable complex analyzes without requiring long periods of time. The present study aims to 

show the use of computational methods for defining sequencing of trains by applying integer 

linear programming acourding to job shop scheduling theory, highlighting the complexity of 

this type of analysis when made manually. To develop the mathematical model, it was 

considered the main characteristics and rules of movement of trains in MRS Logistica SA, 

although this scenario is significantly simpler than the real in relation to the number of 

variables involved in the strategic decisions of the company. The results obtained with the 

model were valid and proven the effectiveness of it for the assumptions used. 

 

Keywords: Transport, optimization, scheduling. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF, 2012), os 

bons resultados dos últimos quinze anos de concessões ferroviárias ratificam a importância 

das ferrovias para o desenvolvimento do Brasil. Houve crescimento na movimentação de 

cargas, expansão e modernização da frota de locomotivas e vagões, redução no consumo de 

combustíveis, investimentos aplicados na recuperação da malha, adoção de novas tecnologias, 

capacitação profissional e aumento da segurança nas operações ferroviárias, características 

essas que revelam um cenário geral em que há crescimento na representatividade do 

transporte ferroviário. Segundo MACHADO (2006), “o setor de transportes representa um 

dos principais pilares da economia mundial e o modal ferroviário se torna essencial devido ao 

seu potencial de transporte de carga eficiente e de baixo custo”.  

Esse aumento da demanda por transporte de cargas na ferrovia e o aumento da 

competitividade fazem com que, atualmente, sejam “exigidos altos níveis de serviço por parte 

dos clientes e as ferrovias são desafiadas a melhorar o planejamento e a programação de seus 

recursos para proporcionarem transportes mais rápidos e confiáveis a preços competitivos”. 

(MACHADO, 2006). Ao mesmo tempo em que os recursos precisam ser utilizados de forma 

otimizada, é fundamental que haja um bom planejamento da circulação e uma boa 

programação dos trens a serem formados, considerando a tendência do aumento de 

composições circulando na malha ferroviária. Para o alto nível de atendimento requisitado, é 

preciso identificar a possível existência de gargalos no sistema, as características das 

composições, as particularidades da malha e as regras de circulação e, a partir disso, traçar as 

estratégias de atendimento, principalmente nos casos de necessidade de trade off, de forma 

que o gerenciamento do tráfego ferroviário seja feito de forma satisfatória e adequada. 

Na circulação de trens, a resolução de conflitos de trens em linhas singelas pode ser 

considerada um dos maiores desafios na ferrovia. Se tratando de uma linha única entre dois 

pátios adjacentes e que atende a circulação de trens em ambos os sentidos, é necessário que 

decisões sobre a circulação sejam tomadas, impactando diretamente no atendimento ao cliente. 

Muitas vezes, essas decisões são complexas e envolvem um grande número de variáveis e, 

sendo decididas pela experiência profissional ou por raciocínio humano normal em um curto 

período de tempo para análises mais completas, nem sempre será obtida a melhor solução do 
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ponto de vista da eficiência operacional (LEAL et al., 2004). Dessa forma, acredita-se que a 

aplicação de métodos computacionais possa, dado o objetivo ou resultado que se queira 

alcançar, fornecer uma solução ótima, evitando que as decisões sejam suportadas pela 

subjetividade do controlador de tráfego. 

A programação de trens pode ser definida como um problema sequenciamento (ou 

scheduling), cujo objetivo é definir, entre várias alternativas possíveis, uma programação 

ótima dos trens (NOGUEIRA, 2006). No presente trabalho, pretende-se avaliar os resultados 

obtidos no software LINGO®, utilizando programação inteira e modelando o sequenciamento 

de trens como um problema de job shop, em que os trens são tratados como “tarefas” e os 

trechos (seções) de circulação são tratados como “estações de trabalho”. Esse resultados 

deverão otimizar o objetivo proposto. 

O estudo de caso será realizado na MRS Logística S.A., concessionária que interliga 

os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, para o transporte de cargas pesadas 

(denominadas de Heavy Haul), representadas por um volume expressivo de minério de ferro, 

carvão e o coque. O trecho analisado será parte da região do Paraopeba, considerando as 

características e regras de circulação atuais.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

Segundo relatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2012), 

pode-se verificar a evolução do transporte ferroviário brasileiro nos últimos anos, inclusive 

em 2012 (*primeiro semestre). 

 

 

Figura 1 - Carga transportada em milhares de TU nos últimos anos 

Fonte: ANTT, 2012 
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A MRS Logística S.A. é umas das principais concessionárias em participação de 

volume transportado no Brasil. Com o evidente crescimento da demanda por transporte de 

carga, consequentemente há um aumento no número de trens circulando na malha e cada vez 

mais será exigido que se obtenha uma melhoria no planejamento e programação de trens para 

que os níveis de serviço prestados sejam aperfeiçoados, preparando a empresa para absorver o 

aumento de carga.  

Esse cenário caracteriza a necessidade de utilizar métodos computacionais eficientes 

para que a circulação seja otimizada. Por mais que o movimento das composições possa ser 

monitorado e projetado, qualquer perturbação no tráfego pode causar instabilidade e queda no 

nível de serviço (LEAL et al., 2004), já que as decisões precisam ser tomadas rapidamente e, 

muitas vezes, ocorrendo de forma subjetiva. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho consiste em, de forma simplificada, analisar as características e problemas 

existentes na circulação de trens de Heavy Haul, com foco nos conflitos em linhas singelas, e 

verificar os resultados obtidos através da resolução de um problema de conflito de circulação 

modelado como um problema de job shop scheduling, aplicando conceitos de pesquisa 

operacional. Nele, os trens são representados como “jobs” e os trechos entre pátios (seções) 

como “máquinas”. As características da circulação foram modeladas através de programação 

linear inteira no software LINGO® e os resultados indicados foram consequência dos 

objetivos modelados no programa. Esses objetivos puderam ser definidos em função de 

parâmetros que foram priorizados para estabelecer o sequenciamento de trens e, a partir deles, 

foi possível analisar os resultados obtidos, fazendo a análise crítica das propostas. É 

importante ressaltar que a fidelidade da representação à realidade depende do nível de 

abrangência que o modelo consegue obter e que nem todas as variáveis reais de decisão 

fizeram parte desse modelo, tendo em vista a variedade das mesmas e o nível de 

complexidade que o programa deveria adquirir, não sendo o foco abordado nesse trabalho. 

Entre elas estão a prioridade de passagem devido ao tipo de carga e à condição da composição, 

o comprimento dos trens, a ultrapassagem entre eles no mesmo sentido e a datas de liberação 

dos trens em diferentes momentos. A quantidade de trens no modelo foi definida em função 

do tempo de processamento demandado para geração dos resultados e os transit times por 
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seção foram arbitrários, já que esses normalmente não variam em função do tipo de trem que 

está circulando. Para cada trecho existe um tempo de trânsito esperado, determinístico.  

A empresa sob foco de estudo foi a MRS Logística S.A. e área analisada foi o 

Paraopeba, trecho crítico onde se localiza o quadrilátero ferrífero, compreendido no estado de 

Minas Gerais e caracterizado por linha singela e circulação nos dois sentidos, diferentemente 

de grande parte da malha da empresa. Todo o levantamento de informações sobre 

características e regras referentes à empresa foram obtidas através dos sistemas de informação 

acessíveis ou através do CCO (Centro de Controle Operacional), relativas ao primeiro 

semestre de 2013, cenário atual da empresa. 

1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

Pretende-se comprovar com a realização deste trabalho a eficiência das ferramentas 

computacionais na obtenção de soluções ótimas na ferrovia com base na teoria científica de 

programação linear e job shop scheduling, ainda que possa haver limitações na modelagem de 

todas as regras atuais de circulação e que, nesse momento, a representação da realidade seja 

simplificada. 

1.5 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O principal objetivo do trabalho é demonstrar a aplicação de ferramentas 

computacionais no cenário ferroviário, evidenciando como o uso de técnicas racionais e 

embasadas cientificamente pode substituir eficientemente o empirismo. 

1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O processo de desenvolvimento do trabalho foi definido de acordo com o objetivo do 

estudo. Conforme o esquema de metodologia de pesquisa apresentado na figura abaixo, o 

tema abordado é de natureza aplicada, com objetivos exploratórios e abordagem quantitativa, 

tendo em vista a utilização de um software para obtenção de resultados a serem analisados, 

relativos a uma situação definida. 
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Figura 2 - Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

No entanto, é fundamental, antes de qualquer fase, um entendimento completo acerca 

da teoria em que se baseia o estudo, presente na etapa de revisão da literatura. 

Após a realização dessa pesquisa e tendo um objetivo bem definido, propôs-se 

desenvolver o trabalho através das seguintes etapas: 

a) Avaliação das regras e características da circulação na MRS Logística S.A.; 

b) Entendimento do processo atual de decisão de sequenciamento de trens; 

c) Definição das características e do cenário a ser simulado; 

d) Solução do problema através da programação no software LINGO®; 

e) Avaliação dos resultados; 

f) Conclusão e considerações. 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho é composto por cinco capítulos, sendo que o primeiro deles aborda todas 

as informações inicias relativas ao contexto em que o estudo está sendo desenvolvido, à 

justificativa e objetivo do mesmo, assim como a formulação da hipótese em análise e 

metodologia de elaboração. 

O segundo capítulo se refere à revisão da literatura, ou seja, ao levantamento 

bibliográfico sobre o assunto em estudo, capaz de auxiliar e esclarecer pontos importantes na 
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pesquisa, fornecer uma visão crítica já existente e proporcionar uma base teórica de conceitos 

de forma clara e objetiva.  

O terceiro capítulo é composto pela parte de desenvolvimento do trabalho. Descreve 

o ambiente de aplicação do estudo, as premissas adotadas para o trabalho e todo o método de 

resolução do problema em estudo, para obtenção dos resultados esperados. 

No quarto capítulo tem-se a apresentação dos resultados obtidos, assim como 

avaliação dos mesmos. 

No quinto capítulo são feitas as considerações finais do trabalho, analisando de 

forma crítica os resultados obtidos e a aplicabilidade do sistema.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

O transporte pode ser considerado como um dos elementos mais importantes do 

custo logístico das empresas e tem um importante papel na prestação de serviços. A escolha 

do modal de transporte pode ser considerada como forma de criação de vantagem 

competitiva, já que sua escolha traz impactos nos resultados de uma organização, e deve ser 

definida a partir dos parâmetros e características de um sistema (RIBEIRO et al. apud 

BALLOU, 2002). No modal ferroviário, de acordo com a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, o transporte pode ser caracterizado pela capacidade de transportar grandes 

volumes em deslocamentos de média à longa distância, com elevada eficiência energética e 

maior segurança em relação ao transporte rodoviário, apresentando menor índice de acidentes, 

furtos e roubos. São cargas típicas os produtos siderúrgicos, grãos, minério de ferro, cimento, 

cal, adubos e fertilizantes, derivados de petróleo, calcário, carvão mineral, clinquer e 

contêineres. Em relação aos seus custos, apresenta altos custos fixos em ativos, equipamentos, 

terminais e vias. No entanto, seu custo variável é relativamente baixo, sendo inferior ao 

rodoviário (FERREIRA et al., 2002), apesar de sua representatividade ainda se apresentar 

menor. Sua utilização no Brasil vem crescendo nos últimos anos e seu potencial de 

crescimento, devido às suas características, é extremamente grande, comprovado pelos 

investimentos realizados nos últimos anos e pelos dados da ANTT. 

De acordo com ELMOR (2011) apud BUSTAMANTE (2005), o sistema ferroviário 

é formado pelos seguintes elementos: 

a) Via Permanente: composta pela Infraestrutura, cujo objetivo é oferecer 

capacidade de suporte como pontes, túneis e viadutos, e pela Superestrutura, cuja função é 

garantir rolamento dos veículos e distribuição das cargas, compreendendo o lastro, dormentes 

e trilhos. 

b) Material Rodante: são os veículos ferroviários, compreendendo o material 

rodante de tração, que são as locomotivas e automotrizes, e o material rodante rebocado, que 

são os vagões de carga e passageiros. 

c) Terminais: são os pontos de acessibilidade de extremidade ou intermediários, 

onde os trens podem ser carregados ou descarregados, manobrados, formados ou estacionados 

para fins de cruzamento e espera.  
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O estudo em questão está relacionado, principalmente, às características dos 

terminais intermediários para fins de cruzamento e espera. Esses terminais também recebem a 

denominação de “pátios”, possuindo um conjunto de vias fundamentais para proporcionar a 

circulação de trens em linhas singelas. Segundo LANGONI et al. (2006), a necessidade de se 

utilizar pátios é uma característica inerente ao transporte ferroviário, que é a combinação de 

veículos provindos de diversas origens com diversos destinos. Essa operação dos pátios de 

forma eficiente é fundamental para que não haja congestionamentos e, consequentemente, 

atrasos na circulação de trens e imobilização desnecessária de ativos, causando prejuízos à 

empresa. 

Um pátio, usualmente, é composto pela área de recebimento de trens, onde os trens 

são desviados da linha principal e aguardam até serem desmembrados ou classificados, 

podendo ainda ser inspecionados nesse intervalo de tempo. É composto ainda pela área de 

classificação, onde são separados e alocados em blocos de acordo com um destino comum, e a 

área de formação, onde os trens são formados até que possam partir e ocupar a linha principal, 

dependendo de inspeção de partida em alguns casos, liberação de documentação e licença do 

Centro de Controle da Circulação (LANGONI et al., 2006). Seu layout deve ser função das 

dimensões dos ativos que o ocuparão, assim como volume de carga destinado a ele, tamanho 

dos trens e atividades previstas. 

Considerando todas as funções de um pátio, é extremamente importante que sua 

infraestrutura atenda a demanda prevista e que exista um número de linhas suficiente para que 

suas atividades sejam realizadas e para que possa haver o recebimento de composições, 

evitando a obstrução da linha principal (LANGONI et al., 2006) , onde ocorre a circulação de 

composições em ambos os sentidos. No entanto, se essas condições não são satisfeitas, aliadas 

aos diversos imprevistos e condições adversas, é provável que haja queda no desempenho dos 

pátios e, consequentemente, na liberação/ recebimento de vagões, na realização de manobras, 

na formação de trens nos horários previstos e, por fim, na circulação, gerando conflitos não 

programados e congestionamento. Considerando que, de acordo com LEAL et al. (2004), o 

nível de serviço na operação ferroviária pode ser medido através do tempo total de viagem e 

pontualidade na chegada de trens, uma boa circulação de trens está diretamente relacionada à 

satisfação do cliente, de forma que os conflitos devam ser solucionados da melhor maneira 

possível, sempre respeitando as regras vigentes. 

De acordo com LANGONI et al. (2006) apud EDWARDS (1992), a tendência no 

meio ferroviário é operar com uma quantidade menor de pátios maiores e mais bem equipados 



18 

 

(os chamados hubs, pátios concentradores de carga). Embora essa possa ser considerada uma 

alternativa para melhorias na forma de operar e atender os clientes com mais qualidade, 

enquanto não existem grandes alterações no modelo da ferrovia é relevante que se garanta 

uma operação otimizada que agregue valor às partes. Uma das formas é o planejamento e 

controle de capacidade e operação, aliado às ferramentas de otimização. 

2.2 CIRCULAÇÃO DE TRENS 

O transporte de cargas em diversas rotas faz com que, na operação ferroviária, o 

gerenciamento do tráfego seja fundamental. As decisões relacionadas ao despacho e ao 

tráfego dos trens são responsáveis pelos resultados da operação e devem solucionar os 

conflitos existentes na busca de um bom desempenho e de regularidade na circulação, já que 

os trens disputam a passagem em uma mesma, e única, linha de movimento e que existem 

pontos específicos para o cruzamento desses trens. Esse processo é baseado em diversas 

regras operacionais que, quando combinadas, tornam-se complexas e de difícil análise se 

realizada sem o auxílio de ferramentas computacionais que encontrem uma solução 

otimizada. Deve-se considerar ainda o fato de que o cenário é bastante dinâmico e que 

qualquer alteração ou mudança de estratégia pode gerar impactos em toda malha. 

Os conflitos de circulação são caracterizados quando um ou mais trens estão prestes 

a ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, podendo estar circulando no mesmo sentindo ou 

em sentidos contrários. Como uma das principais características da malha é a de que enquanto 

um trem ocupa um trecho nenhum outro poderá ocupá-lo, deve-se avaliar quais serão os 

pontos de cruzamentos e ultrapassagens e decidir qual trem irá passar primeiro. Essas 

escolhas fazem parte do conjunto de decisões da operação (NUNES, 2004).  

Para garantir a segurança da operação, os trechos da malha da MRS Logística são 

divididos por seções de bloqueio e seus limites são definidos por sinais e circuitos de via que 

detectam a passagem de trens. Uma seção só pode ser ocupada por um trem a partir do 

momento que estiver livre e o acompanhamento em tempo real é feito continuamente pelo 

despachador de tráfego, que é a pessoa responsável pelo planejamento, programação e 

execução da circulação de trens (NUNES, 2004). Para isso existem sinais que indicam ao 

maquinista a condição da seção seguinte, estando “vermelho” quando a seção a frente está 

ocupada, “amarelo” quando a segunda seção a frente está ocupada e a seguinte está livre, e 

“verde” quando o trecho pode ser ocupado normalmente. O respeito a esses sinais, atualmente 
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ainda dependente da ação humana durante a condução do trem, é a principal regra a ser 

considerada ao modelar esse cenário. 

Ainda que o objetivo geral seja a minimização dos transit times, existem diversas 

variáveis estratégicas que precisam ser consideradas nas decisões de programação de trens. As 

atuais decisões de circulação se baseiam em: 

a) Condição da composição (carregada ou vazia); 

b) Condições dos terminais de destino dos trens (ocupação); 

c) Condição dos pátios (principalmente dos críticos); 

d) Tipo de carga; 

e) Comprimento dos trens; 

f) Região (se sujeita a vandalismo); 

g) Fluxo na linha da região de circulação e na rota do trem; 

h) Tempo de jornada dos maquinistas; 

i) Possibilidade de redução de consumo de combustível; 

j) Horário de grade e situação do trem (on time ou off time). 

 

Todas essas variáveis devem ser avaliadas de forma que o nível de serviço seja o 

mais elevado possível e que o atendimento ao cliente seja realizado com qualidade. No 

entanto, sempre será necessário avaliar a estratégia que se deseja adotar no momento. 

Operacionalmente, as definições sobre circulação devem considerar o comprimento e 

a localização dos pontos de cruzamentos, o comprimento dos trens e tempo de viagem do 

trem, havendo um intervalo mínimo entre os trens para que não haja colisões. É possível, 

então, visualizar a complexidade existente no processo decisório de sequenciamento de trens. 

Atualmente na MRS Logística ocorre a utilização de um software capaz de combinar 

essas regras e projetar a melhor forma de circulação de trens. O resultado obtido é um gráfico 

(espaço x tempo) que orienta as decisões dos despachadores, mostrando como a 

movimentação dos trens deve ocorrer, em que pontos haverá cruzamento e quais composições 

terão prioridade sobre as outras, de forma que os transit times sejam cumpridos. 
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2.3 SEQUENCIAMENTO DA PRODUÇÃO 

A programação das ordens de produção pode ser considerada como umas das mais 

complexas atividades do gerenciamento da produção. A programação consiste em determinar 

a sequência e o momento em que as atividades serão iniciadas, com o objetivo de cumprir 

prazos, minimizar custos, minimizar tempos e maximizar o uso do maquinário, que pode ser 

considerado um recurso restrito.  

Para SLACK (2009), o sequenciamento da produção é a definição da ordem em que 

as tarefas serão executadas, de acordo com um conjunto de regras predefinidas. Alguns 

exemplos de regras são FIFO (primeira a entrar, primeiro a sair), LIFO (último a entrar, 

primeiro a sair), menor data de entrega, menor tempo de processamento, menor atraso ou 

índice de prioridade, sendo definidas com base no objetivo estabelecido pela organização. 

Para LOPES (2008), o sequenciamento é que determina o prazo e a sequência das atividades a 

serem realizadas, considerando a disponibilidade de equipamentos, matérias-primas, mão de 

obra, tempos de processamento e prazo, sendo que há disputa de recursos entre os pedidos e 

estes recursos são finitos, tornando a atividade bastante complexa. 

É importante considerar que, no planejamento com capacidade finita, a produção 

deve ser adaptada às restrições de capacidade e às características tecnológicas. Os sistemas de 

resolução, nesse caso, são mais complexos e geram resultados melhores, pois havendo 

capacidade suficiente, geram um plano exequível já tendo resolvido conflitos por alocação de 

recursos. Entretanto, nem sempre são viáveis, dependendo da existência de um modelo 

adequado e de uma gama de informações. Além disso, o número de programações possíveis 

cresce rapidamente à medida que o número de atividades aumenta, mostrando a complexidade 

do processo (LOPES, 2008; RODRIGUES, 2006). 

2.4 SCHEDULING NO AMBIENTE JOB SHOP 

Uma das técnicas utilizadas para definição da programação de atividades é o 

scheduling. Para RODRIGUES (2006), o scheduling tem por objetivo minimizar tempos e 

custos de produção, respondendo as questões de “o que” fazer, “quando” fazer e “como” 

fazer, maximizando a eficiência da operação. Para PORTILHO (2007) apud NORMAN 

(1994), trata-se da alocação de máquinas, ferramentas e mão de obra ao longo do tempo a um 

conjunto de tarefas, atendendo a uma variedade de objetivos e restrições. Para LOPES (2008), 
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scheduling é uma teoria que causa impactos na produtividade, cujo objetivo é obter “redução 

dos níveis de estoque em processo, maximização do uso de recursos, redução do esforço de 

programação, aumento da eficiência da programação, redução dos tempos médios de 

atendimento (lead time) e aumento na confiabilidade da data de entrega”. 

No ambiente job shop grande parte dos problemas de programação são aplicáveis. 

Nele, a modelagem de um problema de scheduling é determinada através da definição de jobs, 

que são as operações (tarefas) que devem ser executadas em uma certa ordem. Cada uma das 

operações é realizada por uma máquina em certo período de tempo, assumindo que cada 

máquina pode realizar apenas uma operação ao mesmo tempo, mas que é possível haver mais 

de uma máquina do mesmo tipo (PORTILHO, 2007, apud PINEDO, 2002). O problema, 

então, consiste em determinar a sequência dos jobs em cada máquina.  

De acordo com LOPES (2008), os problemas de scheduling podem ser expressos 

pela forma alfa/ beta/ gama, em que “alfa” descreve a configuração das máquinas, “beta” 

fornece as restrições adicionais e específicas de cada problema e “gama” representa a função 

objetivo. A função objetivo é variável e depende da estratégia a ser adotada em cada situação. 

A configuração de máquinas é representada pela quantidade e forma que as máquinas são 

disponibilizadas e utilizadas. No arranjo job shop existem “m” máquinas (seções) e cada job 

(trem) possui um fluxo predeterminado. Já as restrições do problema deverão representar as 

regras básicas de circulação de trens e as características de processamento dos jobs. Entre 

essas diversas características disponíveis, como as datas de liberação (release dates), 

restrições de precedência (jobs), tempos de setup e blocking, apenas uma delas terá influencia 

no modelo. O blocking pode ser descrito como o fenômeno em que um job só é liberado de 

uma máquina precedente quando iniciar seu processamento na próxima, bloqueando-a para 

iniciar outro job (buffer intermediário zero). Essa condição será fundamental para a 

modelagem de circulação de trens.  

O job shop scheduling possui um grande número de combinações, sendo um 

problema de difícil resolução. Sua modelagem pode ser feita como um problema de 

programação com determinação da função objetivo e das restrições, como é apresentado nesse 

trabalho. A resolução dos problemas modelados dessa maneira pode ocorrer de diferentes 

formas, dependendo do grau de precisão desejado para a solução do modelo e da 

disponibilidade de tempo para processamento, que pode ser bastante longo dependendo do 

grau de complexidade do mesmo. Em alguns casos, torna-se necessária a utilização de 

algoritmos heurísticos, que são projetados para fornecer boas soluções para problemas de 
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forma eficiente e aproximada, que normalmente demandariam grande tempo e memória 

computacional elevada para serem resolvidos com os métodos exatos existentes. 

Tendo em vista as simplificações no cenário a ser modelado, a resolução desse 

trabalho será feita com base no método exato. A demonstração dos resultados que podem ser 

obtidos através da aplicação de ferramentas computacionais será realizada através da 

programação linear inteira com variáveis binárias. 

2.5 PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA BINÁRIA 

A programação linear é uma técnica baseada em instrumentos matemáticos que 

permitem encontrar a solução ótima para problemas que possam ser modelados através de 

funções lineares. Basicamente refere-se à “distribuição eficiente de recursos limitados entre 

atividades competitivas, com a finalidade de atender a um determinado objetivo, por exemplo, 

maximização de lucros ou minimização de custos” (PUCCINI, 1980).  

Os modelos de programação de linear, de acordo com LISBOA (2002), possuem três 

elementos: variáveis de decisão, função objetivo e restrições. As variáveis de decisão são as 

incógnitas a serem determinadas pela solução do modelo. A função objetivo é a função 

matemática parametrizada com base nas variáveis de decisão e geralmente composta pelas 

variáveis associadas a constantes. As restrições são as condições que o modelo deve obedecer, 

representando limitações do sistema e balizando os valores possíveis para as variáveis de 

decisão.  

A Programação Linear Inteira pode ser entendida como um caso específico da 

Programação Linear em que as variáveis de decisão são representadas por valores inteiros, 

embora não necessariamente todas elas tenham que obedecer a essa condição. Em problemas 

de ordem prática, como os atribuídos a pessoas, máquinas, veículos, os valores a serem 

assumidos pelas variáveis de decisão só fazem sentido ao assumirem valores contidos em um 

domínio discreto. No caso do problema representar decisões com duas escolhas, as variáveis 

devem ser limitadas a apenas dois valores (variáveis binárias), se tratando de uma 

Programação Linear Intera Binária (HILLIER e LIEBERMAN, 2001). As variáveis binárias 

são aquelas que assumem o valor de 0 ou 1 e, em geral, indicam que se o valor atribuído à 

variável for 1, a decisão é positiva e se for 0, a decisão é negativa.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA: MRS LOGÍSTICA S.A. 

A MRS LOGÍSTICA S.A. é uma concessionária que controla, opera e monitora a 

Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal, atuando no mercado de transporte ferroviário 

desde 1996. Sua malha possui 1.643 km de extensão, ligando os estados do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e São Paulo, região de grande importância econômica no país. Possui acesso a 

importantes portos como o de Sepetiba, do Rio de Janeiro e de Santos e ainda possui operação 

nas linhas da América Latina Logística (ALL) e da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), 

aumentando sua competitividade no mercado (MRS Logística S.A., 2013). Sua malha pode 

ser divida em quatro corredores principais, sendo eles a Linha do Centro, Paraopeba, Ferrovia 

do Aço e Ramal São Paulo. 

 

Figura 3 - Cobertura da Malha Ferroviária MRS 

       Fonte: MRS LOGÍSTICA S.A., 2012 

 

As atividades da empresa estão focadas no transporte de cargas gerais como minérios, 

produtos siderúrgicos, cimento, bauxita, produtos agrícolas e conteineres, sendo divididos em 
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dois grupos: o Heavy Haul e Carga Geral. O grupo Heavy Haul, que representa cerca de 75% 

do volume total transportado, é composto pelo minério de ferro, carvão e coque e é 

caracterizado por grandes volumes, transporte em trens unitários, sem grade horária fixa e 

dependência do modal ferroviário. O grupo Carga Geral, representado pelas demais cargas, é 

caracterizado por menores volumes, circulação em trens com grade horária fixa e com blocos 

de vagões de diferentes clientes, pontos de carga e descarga ao longo de todo o trecho da 

malha, serviços intermodais e concorrência com modal rodoviário, tornando a operação bem 

mais complexa. 

O objetivo da empresa nos próximos anos é alcançar o topo da eficiência operacional. 

Para fazer da MRS a melhor operadora logística ferroviária do país estão em foco diferenciais 

competitivos, reestruturação de processos para conquista de novos clientes, investimento em 

pessoal e ampliação no mercado de carga geral. 

3.2 O PARAOPEBA 

Um dos principais corredores da malha ferroviária da MRS Logística S.A. é o 

Paraopeba, região de Minas Gerais, que interliga regiões que vão de Joaquim Murtinho até o 

Barreiro, situado próximo a Belo Horizonte. A região em vermelho no mapa esquemático 

abaixo mostra o trecho: 

 

Figura 4 - Paraopeba 

Fonte: MRS Logística S.A., 2013 (Adaptado) 
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A região representada na figura 4 apresenta um tráfego intenso de trens, 

principalmente devido à quantidade de terminais de carga de minério de ferro existentes, 

sendo oito pontos no total: terminal Olhos D´Água, Sarzedo, Sarzedo Novo, Souza Noschese, 

Córrego do Feijão, Alberto Flores, Vigas e Casa de Pedra. Pela representatividade dessa carga, 

o transporte do minério caracteriza-se por circulação prioritária e pela busca constante de 

minimização de interferências no atendimento, de forma a não causar ociosidade além do 

tempo planejado nos terminais dos clientes. Em função disso, há grande circulação de trens 

unitários na região, que atendem a um único cliente e sem horários fixos, partindo após a 

finalização das etapas de carga ou descarga.  

As rotas do minério estão representadas abaixo, onde identificamos a principal 

característica dessa região, onde se encontra o quadrilátero ferrífero: 

 

    Figura 5 - Rotas dos trens de minério 
Fonte: Nogueira, 2006 (Adaptado) 

 

Com menor intensidade, na região também ocorre o transporte de cargas gerais 

originadas e destinadas à Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e ao Barreiro (FBO), atendidos 

atualmente por um único trem que percorre todo o Paraopeba. Já entre Joaquim Murtinho 

(FDM) e Jeceaba (FJR), outros dois trens circulam atendendo rotas MG-SP e MG-RJ e 

circulando com vagões com origem na Linha do Centro (ver figura 5) devido à relevante 

característica do transporte na empresa: em grande parte do trecho de Minas Gerais o 

Ferrovia do Aço 

Linha do Centro 
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transporte é realizado em um único sentido, o chamado “carrossel”. As composições, em geral, 

circulam no sentido Rio-Minas Gerais pela Linha do Centro e sentido Minas-Rio pela 

Ferrovia do Aço (conforme esquema na figura 5), evitando cruzamento de trens em vias 

singelas em grande parte do trecho. O transporte de carga geral é caracterizado por horários 

fixos e definidos em grade horária e por não ter prioridade sobre cargas pesadas, como o 

minério. 

Com base em todos os atendimentos realizados na região, verifica-se que entre FJR e 

FBO existem fluxos nos dois sentidos, ocorrendo, consequentemente, uma grande quantidade 

de cruzamentos, principalmente entre composições carregadas e vazias. Já na região entre 

FDM e FJR, ainda havendo circulação nos dois sentidos devido ao atendimento de alguns 

clientes no contra fluxo, a maior característica é o volume de composições que circulam no 

mesmo sentido. Em ambos os casos, apesar de haver diferenças de complexidade no 

gerenciamento do tráfego, é necessária uma programação eficiente para que a regularidade do 

transporte seja mantida. Independentemente do tipo de carga, as fases do transporte 

ferroviário compreendem, de forma geral e simplificada, as etapas de carga, circulação do 

trem carregado, descarga e circulação do trem vazio. A soma dessas etapas define o ciclo dos 

vagões, que é o tempo para concluir todas essas etapas e disponibilizar os vagões novamente 

para o cliente. Considerando que quanto menor o ciclo, maior a capacidade de transporte com 

a mesma quantidade de ativos, justifica-se a importância de se programar corretamente a 

circulação e cruzamento de trens a fim de se obter o melhor cenário de atendimento possível. 

Para fins de análise da modelagem da circulação de trens como job shop scheduling, 

priorizou-se a circulação de trens de Heavy Haul para aplicação do estudo e uma parte do 

trecho do Paraopeba foi selecionada. O trecho entre Jeceaba (FJR) e o Arrojado Lisboa (FAL), 

comportando grande circulação de trens, possui dois desvios para casos de cruzamento. Os 

comprimentos das linhas dos pátios de desvio serão considerados suficientes para comportar 

as maiores formações de trens, sendo elas as composições de 134 vagões. 

 

Figura 6 - Esquema trecho Paraopeba com seções de bloqueio 

Fonte: MRS Logística S.A., 2013 (Adaptado) 
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Na figura 6, nota-se a existência de 11 seções de bloqueio que orientam as decisões 

sobre a circulação dos trens, conforme regras descritas no item 1.10. Assim, foi considerado 

nesse estudo que trens que circulam sentido FJR podem ser desviados nas linhas superiores e 

trens que circulam sentido FAL podem ser desviados nas linhas inferiores. Caso deseje-se 

deixar livre a escolha das seções de desvio das rotas (inferiores ou superiores), será necessário 

alterar o código de forma que as opções sejam avaliadas, e não determinísticas. 

3.3 MODELAGEM DO PROBLEMA  

De acordo com NUNES (2004), o processo para solução de conflitos de trens pode 

ser entendido de forma generalizada como: 

 

Figura 7 - Esquema para solução de conflito de trens 

Fonte: Nunes, 2004 

 

Assim é possível compreender de forma genérica alguns passos para que se obtenha 

uma solução otimizada para problemas de circulação de trens quando utilizadas ferramentas 

computacionais. Cada programa possuirá algoritmos e parâmetros específicos para resolução 

desses problemas, variando o nível de complexidade e detalhamentos dos dados de entrada. A 

modelagem de problemas de job shop scheduling como programação linear inteira binária 

pode ser realizada através da formulação de uma função objetivo, da definição das variáveis 

de decisão e das restrições que caracterizam o problema. 
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A função objetivo, no contexto em que a exigência por nível de serviço é grande e 

que o atendimento aos clientes deve ser realizado de forma aderente aos transit times 

programados, será descrita nesse momento como a minimização da soma dos tempos de 

complementação dos trens, ou seja, a soma total dos tempos de finalização de cada job (trem), 

a fim de se obter um cenário global ótimo. Não haverá priorização entre clientes e de entregas 

e não haverá diferença nos horários de liberação (release dates). Em geral, a programação das 

datas de entrega no transporte de Heavy Haul é realizada com base no tempo de circulação 

previsto a partir do momento em que a carga foi concluída e que os vagões foram 

disponibilizados para a MRS, não havendo especificação dos horários de partida de cada trem. 

Assim, objetiva-se o melhor aproveitamento da malha ferroviária de forma que a programação 

possa ser feita considerando a minimização dos impactos globais no tempo de circulação 

devido a cruzamentos. 

As variáveis de decisão serão representadas pelas variáveis binárias. A partir dos 

valores assumidos por estas é que serão ativadas as restrições do problema e, 

consequentemente, serão definidos os momentos em que cada trem irá ocupar cada uma das 

seções. Esses tempos em conjunto definirão o transit time total de cada trem, cuja 

minimização é o objeto do estudo. 

A modelagem das restrições quem envolvem esse tipo de problema deve englobar os 

seguintes fatores: 

a) Restrições de precedência entre máquinas: são as restrições que definem a 

sequência cronológica dos acontecimentos, de forma que um job só possa ocupar 

uma máquina sucessora a partir do momento que o tempo de processamento na 

máquina precedente for concluído. 

b)  Restrições disjuntivas: são as restrições do tipo “ou”, as quais possibilitam que o 

sistema avalie qual a melhor decisão a ser tomada. Essas restrições são 

viabilizadas através das variáveis binárias, de forma que a ativação de uma delas 

implica na desativação da outra. No estudo, serão importantes para que o sistema 

entenda as condições de circulação dos trens (regras de espaçamento e 

cruzamento entre eles e blocking) junto com as possibilidades de 

sequenciamento. 

c) Restrições não negativas: são aquelas que, logicamente, impedem que as 

variáveis assumam valores negativos.  

 



29 

 

Matematicamente, o modelo pode ser descrito como: 

Minimizar ∑ XFrj + ∑YFrt  (1) 

Sujeito a:  

Restrições cronológicas de ocupação:  

Xkj – Xij ≥ TTij                                            tal que (i,j) precede (k,j); (2) 

Ykt – Yit ≥ TTit                                            tal que (i,t) precede (k,t);   (3) 

   

Restrições disjuntivas de espaçamento (trens no mesmo sentido):  

Xij  ≥ X(i+2)l – M * BX(i,l,k)                                                                     (4) 

Xil ≥ X(i+2)j – M * (1- BX(i,l,k))                    tal que l#j e i+2 ≤ r;            (5) 

   

Yit  ≥ Y(i+2)h – M * BY(i,h,k)                                                                    (6) 

Yih ≥ Y(i+2)t – M * (1- BY(i,h,k))                  tal que t#h e i+2 ≤ r;            (7) 

 

 

Restrições disjuntivas de cruzamento (intermediárias):  

X(r-i)j  ≥ YF(i+2)t – M * C(j,t,r-i)                                                               (8) 

Y(r-i)t ≥ XF(i+2)j – M * (1- C(j,t,r-i))              tal que r-i # seções de 

cruzamento e  1 < r-i < r-1;                                                    
(9) 

 

Restrições disjuntivas de cruzamento (extremidades):  

X1j  ≥ YFrt – M * C(j,t,1) + D  (10) 

Yrt ≥ XF(1+1)j – M * (1- C(j,t,1)) + D             (11) 

   

Xrj  ≥ YF(1+1)t – M * C(j,t,1) + D  (12) 

Y1t ≥ XFrj – M * (1- C(j,t,1)) + D  (13) 

 

Sendo que: 

XF: representa o tempo final dos trens com sentido para a direita nas seções; 

X: representa o tempo inicial dos trens com sentido para a direita nas seções; 

YF: representa o tempo final dos trens com sentido para a esquerda nas seções; 

Y: representa o tempo inicial dos trens com sentido para a esquerda nas seções; 

r: representa a última seção do percurso do trem; 

k, i: representam as posições das seções (máquinas); 

j, l, t, h: representam os trens (jobs); 
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TT: representa o transit time (tempo de trânsito) de cada trem em cada seção; 

M: representa um número de grande valor; 

D: representa o intervalo entre o encerramento de um trem e a partida de outro trem; 

BX, BY, C: representam variáveis binárias. 

 

É importante considerar que o tamanho das rotas no modelo acima é igual para trens 

em ambos os sentidos. Outro ponto importante é relativo ao fato de que a função objetivo 

pode ser elaborada de diversas maneiras, de acordo com o que se pretenda otimizar. 

Nesse modelo, o funcionamento das restrições de forma clara pode ser 

esquematizado da seguinte forma: 

a) Precedência de máquinas: 

Um trem A possui a rota 1, 2, 3, 4, 5 e existe uma restrição de precedência de 

máquinas tal que Xkj – Xij >= TTij, sendo que (i,j) precede (k,j). 

Se X2A - X1A >= TT1A, então X2A >= TT1A+X1A.  

Conclui-se então que a operação do trem A na seção 2 só pode ser iniciada após o 

início da operação do trem A na seção 1 somado a, no mínimo, o transit time do 

trem A na seção 1. O sinal de “≥” possibilita que o tempo mínimo necessário na 

seção precedente seja cumprido e permite que haja espera na seção, caso não 

possa prosseguir. 

 

Figura 8 - Esquema de funcionamento - restrição de precedência de máquinas 

    Fonte: O Autor, 2013 
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b) Disjuntivas: 

a. Mesmo sentido: 

Dois trens A e B possuem a rota 1, 2, 3, 4, 5 e existe uma restrição de 

espaçamento entre eles devido a procedimentos de segurança operacional, tal 

que (1) XiA ≥ X(i+2)B – M*Bx e (2) XiB  ≥ X(i+2)A – M*(1-Bx). 

Sendo Bx uma variável binária e M um valor grande, o valor assumido por 

ela irá determinar qual das restrições será ativada e, consequentemente, qual 

trem circulará primeiro. Por exemplo:  

- se Bx=1, a restrição (1) acima será desativada, pois XiA será sempre maior 

que o valor da parcela à esquerda do sinal de desigualdade. Já a restrição (2) 

será ativada, já que XiB  sempre deverá ser maior que X(i+2)A. 

- se Bx=0, a restrição (2) será desativada e XiA sempre deverá ser maior que 

X(i+2)B. 

Supondo Bx=1, nota-se que o trem A deve circular primeiro e que o trem B 

só poderá iniciar sua circulação (ocupar seção 1) a partir do momento em que 

o trem A iniciar a ocupação de pelo menos 2 seções a frente (no caso, seção 

3). Essa restrição garante um intervalo mínimo entre os trens por todo o 

trecho. 

 

Figura 9 - Esquema de funcionamento - restrição disjuntiva para trens no mesmo sentido 
    Fonte: O Autor, 2013 
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b. Sentidos opostos (cruzamentos): 

Dois trens A e B possuem as rotas 1, 2, 3, 4, 5 e 5, 4, 6, 2, 1, respectivamente. 

Para esses casos em que ocorrem cruzamentos, deve haver restrição tal que os 

trens em sentidos opostos cruzem somente nas seções permitidas. Essas 

restrições podem ser geradas por X(5-i)A  ≥ YF(i+2)B – M * C e  Y(5-i)B ≥ 

XF(i+2)A – M * (1- C). C é uma variável binária, que irá ativar uma das 

restrições, como no exemplo anterior. 

Teríamos então: 

 

Figura 10 - Esquema de funcionamento - restrição disjuntiva para trens em sentidos opostos 
    Fonte: O Autor, 2013 

O esquema mostra as restrições geradas para as seções 2 e 4. Para o resultado 

apresentado, as restrições em verde foram ativadas e, portanto, obedecidas. Já 

as restrições em vermelho foram desativadas. O cruzamento dos trens ocorreu 

exatamente onde poderia ocorrer, como era desejado demonstrar. 

Entende-se então que o modelo acima sempre deverá satisfazer as premissas 

modeladas para a circulação de trens de Heavy Haul em ambos os sentidos por via singela. O 

cenário a ser simulado deverá contemplar 11 seções de bloqueio contidas no trecho 

selecionado (conforme figura 6) e essas seções terão transit times determinados 

arbitrariamente. Deverá ocorrer a ocupação de um único trem por seção por vez e as regras 

deverão ser cumpridas conforme descrição do item 1.10 deste trabalho. Será importante 

considerar que o comprimento de cada subtrecho não terá interferência no modelo. Além 

disso, as seções de cruzamento serão modeladas de forma que funcionem como sendo 

paralelas às estações principais, possibilitando que os trens sejam desviados quando 

necessário para que o objetivo seja alcançado. Caso haja mudanças significativas no cenário 

modelado, as restrições e o modelo deverão ser reavaliados, como por exemplo, no caso de 

um único trem ocupar mais de uma seção ao mesmo tempo. 
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3.4 PARÂMETROS E CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO 

Com base no modelo geral desenvolvido para o cenário do problema descrito neste 

trabalho e considerando todas as premissas descritas, utilizou-se o software LINGO® para 

resolução do conflito de circulação de trens. O código anexo foi elaborado de forma que a 

função objetivo, quantidade de trens em cada sentido, as rotas dos trens e os transit times 

fossem dados de entrada do problema e, a partir desses dados, todas as restrições do modelo 

fossem geradas por iterações, tornando prática a criação de diferentes cenários.  

Para verificação dos resultados obtidos e validação do modelo, foram criados em um 

primeiro momento três cenários, sendo eles com dois trens em cada sentido, três trens em 

cada sentido e quatro trens em cada sentido, respectivamente. A definição da quantidade de 

trens em cada cenário foi feita com base no tempo de processamento demandado para geração 

dos resultados de cada um deles e na percepção de que essa quantidade seria suficiente para 

demonstrar o funcionamento do modelo. Em relação à função objetivo, manteve-se a que foi 

elaborada na modelagem do item 3.3 para os três primeiros cenários, variando primeiramente 

o número de trens.  

Para fins de análise de resultados, optou-se ainda nesse trabalho por comparar os 

cenários variando a função objetivo de forma a demonstrar que essa definição terá grande 

responsabilidade sobre o resultado global do problema, ratificando a importância de se defini-

la corretamente. Essa segunda função objetivo foi definida como a minimização do makespan, 

que é o tempo de conclusão do último job,e pode ser representado por Min Cmax (Cmax é a 

variável que representa o makespan). Essa função objetivo tende a reduzir tempos ociosos nas 

máquinas, o que representaria um melhor aproveitamento da malha ferroviária. Para efeito de 

código, as modificações necessárias são relativamente simples, variando a função objetivo e 

acrescentando outras duas restrições que definem e designam Cmax como o tempo final de 

cada trem, conforme comentado no Anexo 1. 
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A tabela abaixo consolida as características de cada um dos cenários elaborados: 

 

Tabela 1 - Cenários de simulação. 

Cenários Trens (FJR-FAL) Trens (FAL-FJR) Função Objetivo 

1 2 2 Min∑ XFrj + ∑YFrt 

2 3 3 Min∑ XFrj + ∑YFrt 

3 4 4 Min∑ XFrj + ∑YFrt 

4 2 2 Min Cmax 

5 3 3 Min Cmax 

6 4 4 Min Cmax 

        Fonte: O autor, 2013 

 

A quantidade de seções do modelo, em um total de 11, contempla duas seções de 

cruzamento, suficientes para mostrar a dinâmica do processo de circulação em linha singela. 

De acordo com a numeração das seções definida na figura 6, foram definidas as seguintes 

rotas: 

 

Tabela 2 - Rotas dos trens por sentido 

Sentido Rotas (Sequencial das seções) 

FJR FAL 1 11 3 4 5 6 7 8 9 

FJR FAL 9 8 10 6 5 4 3 2 1 

        Fonte: O autor, 2013 
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Os transit times em cada seção foram definidos considerando que os trens possuam a 

mesma velocidade média por trecho, ou seja, não haverá diferença de velocidade por seção 

entre trens. Os valores foram determinados de forma arbitrária, sem qualquer relação com 

tempos reais ou com comprimento das seções. Optou-se apenas pela praticidade na decisão 

desses valores, tendo em vista que a solução deverá ser a melhor possível independentemente 

dos tempos de circulação. Abaixo segue a tabela de transit times por seção: 

 

Tabela 3 - Transit times por seção 

Seção Transit time 

1 15 

2 10 

3 10 

4 20 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

11 10 

    Fonte: O autor, 2013 
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4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

Para verificação dos resultados, os inputs do código do modelo desenvolvido no 

software LINGO® foram ajustados para cada um dos cenários. Anexo segue exemplo dos 

resultados obtidos para o cenário 1.  

No cenário 1, com dois trens e cada sentido, o sequenciamento de ocupação das 

seções ao longo do tempo poderia ser esquematizada da seguinte forma: 

 

 

Figura 11 - Esquema de ocupação das seções (Cenário 1) 

Fonte: O autor, 2013 

 

A região hachurada no esquema representa o tempo de espera em cada seção. Os 

tempos de espera são gerados pela regra de espaçamento entre trens no mesmo sentido ou 

para fins de cruzamento, devido às regras de segurança operacional. Essas regras reduzem a 

capacidade de circulação de trens, mas ainda são necessárias por não haver um sistema 

totalmente operacional que controle a distância mínima entre trens de modo seguro sem a 

dependência da ação humana. 

Nota-se que todas as restrições descritas no modelo foram obedecidas e que os 

cruzamentos ocorreram exatamente nas seções onde deveriam ocorrer. O espaçamento entre a 

chegada e partida de trens nos pontos extremos também está conforme indicação no código, 

necessidade essa gerada devido ao fato de que essas atividades não devem ocorrer no mesmo 

instante de tempo por questões operacionais dos pátios.  
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Se tratando de circulação de trens, a representação em um gráfico tempo x espaço 

(GHT), mais comum nesse tipo de operação, seria: 

 

Figura 12 - Esquema de circulação de trens (GHT Cenário 1) 

Fonte: O autor, 2013 

No gráfico da figura 12 é possível visualizar claramente a dinâmica de circulação dos 

trens ao longo do tempo, obtendo-se o resultado através da utilização de uma ferramenta 

utilizada continuamente pelo Centro de Controle Operacional. Através dessa ferramenta é 

possível verificar o desempenho planejado para os trens na malha e acompanhar a execução 

do plano elaborado. 

Para efeito de validação do modelo dentro das regras e premissas adotadas, as 

simulações de outros cenários foram realizadas. No cenário 2, com três trens em cada sentido, 

o sequenciamento de ocupação das seções ao longo do tempo poderia ser esquematizado da 

seguinte forma: 

 

Figura 13 - Esquema de ocupação das seções (Cenário 2) – Parte 1 

Fonte: O autor, 2013 
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Figura 14 - Esquema de ocupação das seções (Cenário 2) – Parte 2 
Fonte: O autor, 2013 

 

O respectivo GHT fica: 

 

Figura 15 - Esquema de circulação de trens (GHT Cenário 2) 

Fonte: O autor, 2013 
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No cenário 3, com quatro trens e cada sentido, o sequenciamento de ocupação das 

seções seria: 

 

Figura 16 - Esquema de ocupação das seções (Cenário 3) – Parte 1 

Fonte: O autor, 2013 

 

Figura 17 - Esquema de ocupação das seções (Cenário 3) – Parte 2 

Fonte: O autor, 2013 
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O GHT esquematizado segue abaixo: 

 

Figura 18 - Esquema de circulação de trens (GHT Cenário 3) 

Fonte: O autor, 2013 

 

Nos três cenários acima, as soluções obtidas demonstraram semelhanças no que diz 

respeito à ordem de sequenciamento de trens. Isso se deve, em partes, ao fato de que as seções 

de cruzamento estão localizadas próximas às extremidades. Assim, quando um trem é 

liberado, ele consegue cruzar somente no início ou no fim do trecho, fazendo com que um 

trem só consiga partir praticamente quando outro trem for encerrado. Com maiores intervalos 

de passagem entre os trens em algumas seções, é possível identificar nos resultados obtidos 

oportunidades de realização de blackouts, que são intervalos concedidos geralmente para a 

área de manutenção da via.  

Outro fato a ser considerado é o de que a função objetivo é a mesma em todos eles. 

Torna-se válido, então, avaliar a influencia da função objetivo nos resultados do modelo. 

Alterando a função objetivo conforme indicação na tabela 1 para o cenário 4, o 

esquema de ocupação das seções fica: 

 

 

Figura 19 - Esquema de ocupação das seções (Cenário 4) 

Fonte: O autor, 2013 
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O GHT pode ser esquematizado abaixo: 

 

Figura 20 - Esquema de circulação de trens (GHT Cenário 4) 

Fonte: O autor, 2013 

 

Nota-se que, ao alterar a função objetivo, não houve mudanças significativas quanto 

à forma de sequenciar os trens e quanto ao tempo para conclusão do último job. De fato, a 

localização dos pontos de cruzamento possui uma interferência significativa para otimização 

dos atendimentos, permitindo ou não que mais trens possam circular em menos tempo. No 

entanto, pode-se perceber inicialmente a diferença na ordem de liberação dos trens em cada 

resultado, considerando que no estudo não foram designadas prioridades de circulação entre 

eles. Além disso, as mudanças ocorridas na forma de circulação dos trens intermediários 

mostram que os mesmos poderiam ter seus transit times aumentados sem que o objetivo 

proposto fosse prejudicado. Na prática, isso significaria que o atendimento global poderia ser 

realizado no menor tempo possível sem que todos os clientes também fossem atendidos com 

menores transit times. Torna-se necessário ressaltar aqui a importância da interpretação da 

equipe de trabalho sobre os resultados apresentados e da avaliação das estratégias de 

atendimento. A forma como um problema é modelado é fundamental para que as soluções 

sejam otimizadas e, de fato, proporcionem os ganhos esperados. Essa análise pode ser 

ratificada nos dois últimos cenários simulados abaixo quando comparados aos anteriores. 
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Os resultados do cenário 5 são: 

 

Figura 21 - Esquema de ocupação das seções (Cenário 5) - Parte 1 

Fonte: O autor, 2013 

 

Figura 22 – Esquema de ocupação das seções (Cenário 5) - Parte 2 

Fonte: O autor, 2013 

 

Figura 23 - Esquema de circulação de trens (GHT Cenário 5) 

Fonte: O autor, 2013 
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Os resultados do cenário 6, com 8 trens no total, são: 

 

 

Figu ra 24 - Esquema de ocupação das seções (Cenário 6) - Parte 1 

Fonte: O autor, 2013 

 

Figura 25 - Esquema de ocupação das seções (Cenário 6) – Parte 2 

Fonte: O autor, 2013 

 

Figura 26 - Esquema de circulação de trens (GHT Cenário 6) 

Fonte: O autor, 2013 
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Segue abaixo a tabela comparativa de resultados: 

 
Tabela 4 - Resumo de resultados 

Cenários 
Trens 

(FJR-FAL) 

Trens 

(FAL-FJR) 
Sequência de trens Makespan 

∑ XFrj + 

∑YFrt 

1 2 2 
FAL-FJR: 2, 1 

FJR-FAL: 1, 2 
270 750 

2 3 3 
FAL-FJR: 2, 3, 1 

FJR-FAL: 1, 3, 2 
330 1305 

3 4 4 
FAL-FJR: 4, 3, 1, 2 

FJR-FAL: 2, 4, 3, 1 
390 1980 

4 2 2 
FAL-FJR: 1, 2 

FJR-FAL: 1, 2 
270 780 

5 3 3 
FAL-FJR: 2, 1, 3 

FJR-FAL: 2, 3, 1 
330 1355 

6 4 4 
FAL-FJR: 1, 2, 3, 4 

FJR-FAL: 4, 3, 2, 1 
390 1980 

Fonte: O autor, 2013 

 

É importante observar que os resultados obtidos acima através de programação linear 

são os melhores resultados possíveis, em todos os cenários modelados. Obtidos dessa forma e 

modelados corretamente, o tempo de processamento viabiliza processos decisórios 

relativamente rápidos. Realizar análises de sequenciamento sem suporte de ferramentas seria 

extremamente complicado e demandaria um esforço grande e demorado, se tornando grande 

parte das vezes inviável. Conclui-se então que o modelo é válido no que se refere à aplicação 

no processo de planejamento da circulação ferroviária, apesar das limitações aqui 

apresentadas. O modelo atende as restrições simuladas neste estudo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No estudo realizado, o principal objetivo do trabalho foi demonstrar a aplicação de 

ferramentas computacionais no cenário ferroviário como base para a tomada de decisão. 

Partindo de premissas básicas de circulação de trens, elaborou-se um modelo matemático que 

representasse algumas das diversas restrições e características reais envolvidas no processo de 

planejamento do tráfego da MRS Logística S.A. e, a partir disso, criou-se um código no 

software LINGO® que solucionasse cenários fictícios de conflitos de circulação em linha 

singela. Obteve-se, então, o sequenciamento de trens através do uso de técnicas embasadas na 

programação linear inteira e no ambiente job shop scheduling, evidenciando a aplicabilidade 

de teoria científica na ferrovia para obtenção de soluções otimizadas. Para diferentes situações 

foram obtidas soluções ótimas, todas esquematizadas nas análises de resultados, onde se 

mostraram coerentes e em linha com todas as restrições modeladas. 

O modelo elaborado atingiu o objetivo aqui proposto, de que é possível utilizar esses 

tipos de ferramentas para melhorar o ambiente de trabalho, sendo suporte para equipes 

envolvidas em temas tão complexos como o de sequenciamento. No entanto, no que diz 

respeito a uma gama de fatores que interferem nas decisões de atendimento, é importante 

considerar aspectos que nem sempre um modelo poderá avaliar. Nesse momento entram a 

experiência e a visão de quem está no processo de planejamento junto ao nível de detalhe que 

o modelo consegue abranger. Para esse estudo, por exemplo, a modelagem da circulação de 

trens contou com muitas simplificações: não houve diferenciação de prioridade de trens e de 

cargas e não houve avaliação do cenário global da ferrovia, que na prática são fatores 

extremamente importantes, como os descritos no item 2.2 deste relatório. 

O software utilizado, o LINGO®, atendeu ao objetivo desse estudo de forma 

satisfatória, ainda que para um cenário simplificado e com reduzido número de seções e de 

trens, a exemplo do cenário 3,  o tempo de processamento tenha sido significativo. Além 

disso, vale citar que a versão livre utilizada possui restrições quanto ao tamanho do modelo 

desejado, o que na prática implicaria na aquisição de licença para utilização do mesmo. 

A aplicabilidade do modelo desenvolvido é grande, desde que alguns fatores sejam 

englobados nele de forma que variáveis de decisão importantes estrategicamente possam ser 

avaliadas e que uma quantidade maior de trechos possa ser contemplada. Em muitos casos, 

alguns trens percorrem grandes trechos da malha e uma boa performance precisa ser 

alcançada de forma geral em todo seu percurso. Atualmente, já existem softwares complexos, 
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capazes de abranger grande número de fatores relevantes para o sequenciamento de trens. A 

aquisição de um desses softwares dependerá das condições e objetivos de cada empresa. Aqui 

se mostra que o próprio capital intelectual de uma empresa pode fazer parte do processo de 

melhoria contínua das ferramentas de trabalho. 

Trabalhos futuros nessa área podem abordar outros pontos. Entre eles: 

- pode ser analisada outra metodologia para desenvolvimento do modelo matemático 

para resolução de problemas de sequenciamento e conflitos de circulação de trens; 

- podem ser englobadas no código outras características reais que interferem no 

sequenciamento de trens, aumentando a aplicabilidade do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ANTF – Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (2012). Balanço do 

Transporte Ferroviário de Cargas  – 1997‐2011 –. Disponível em <http://www.antf.org.br> 

Acesso em Novembro/2012. 

 

ANTT – Agência Nacional do Transporte Terrestre (2012). Disponível em 

<http://www.antt.gov.br> Acesso em Novembro/2012. 

 

BNDES. Disponível em <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/ 

default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/liv_perspectivas/08.pdf> Acesso em 

Novembro/2012. 

 

ELMOR, Lucas Fernandes. Modelo operacional de descarga de minério de ferro através de 

simulação de eventos discretos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

de Produção)- Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2011. 

 

FERREIRA, Aline Martins. Otimização da programação de trens de minério: problema de 

scheduling utilizando algoritmo Branch and Bound. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Engenharia de Produção)- Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas 

Gerais, 2010. 

 

HILLIER, F.S; LIEBERMAN, G. J., 2001, Introduction to Operations Research. Seventh 

Edition. McGraw Hill. 

LANGONI, R. Metodologia para análise operacional de pátios ferroviários de classificação. 

Especialização, IME, Rio de Janeiro, Brasil, 2006. 

 

LEAL, J.E.; SOARES. A.C.; NUNES, L.S.N., Uma abordagem heurística para o problema 

de programação de trens em linhas singelas. XVIII Congresso de Pesquisa e Ensino em 

Transportes, 2004, Florianópolis, Brasil. Anais do XVIII Congresso de Pesquisa e Ensino em 

Transportes, 2004. Disponível em <http://www.cbtu.gov.br/estudos/pesquisa/ 

anpet_xviiiCongrpesqens/ac/index.html> Acesso em Novembro/ 2012. 

 

LISBOA, Erico, Apostila de Pesquisa Operacional, 2002. Disponível em: 

<http://ericolisboa.eng.br/cursos/apostilas/po/index.htm >. Acesso em Abril/2013. 

 

LOPES, Juliana dos Santos. Análise e otimização do sequenciamento de produção de uma 

empresa de médio porte de embalagens plásticas. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Engenharia de Produção)- Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas 

Gerais, 2008. 

 

MACHADO, Marcelo Neder. Pesquisa Operacional Aplicada ao Processo de Planejamento 

e Programação da Operação do Transporte Ferroviário de Carga. Tese (Especialização em 

Transporte Ferroviário de Cargas) – Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2006. 

 

http://www.antf.org.br/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/%20default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/liv_perspectivas/08.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/%20default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/liv_perspectivas/08.pdf
http://ericolisboa.eng.br/cursos/apostilas/po/index.htm


48 

 

NOGUEIRA, Fernando Marques de Almeida et al., Análise da dinâmica do transporte de 

minério visando a eficiência da programação de trens: o caso da MRS Logística S.A..XXVI 

ENEGEP, 2006, Fortaleza, Brasil. Anais do XXVI ENEGEP, 2006. Disponível em < 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR450301_8565.pdf>. Acesso em 

Novembro/ 2012. 

 

NUNES, Luciana Silveira Netto. Sistema de apoio à decisão ao centro de controle 

operacional no gerenciamento do tráfego ferroviário. Dissertação de Mestrado – Pontifícia 

Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2004. 

 

PORTILHO, Leonardo Macedo Pinheiro. Aplicação do problema de job-shop scheduling em 

aciarias. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção)- 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2007. 

 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Introdução à programação linear. Rio de Janeiro: livros 

técnicos e científicos editora S.A, 1980. 

 

RIBEIRO, P.C.C; FERREIRA, K.A.. Logística e transportes: uma discussão sobre os modais 

de transporte e o panorama brasileiro. XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 

Curitiba, Brasil, 2002 

 

RODRIGUES, Diogo Antonio. Otimização do sequenciamento de produção em uma ferrovia 

através de técnicas de scheduling. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Engenharia de Produção)- Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2006. 

 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; HARLAND, C.; HARRISON, A.; JOHNSTON, R.. 

Administração da Produção. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SOBRAPO. Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Disponível em 

<http://www.sobrapo.org.br>. Acesso em Outubro/ 2012. 

 

SZPIGEL, B.. Sequenciamento de trens. Dissertação de mestrado do Departamento de 

Engenharia Elétrica. Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 1972. 

 

 

 

 

 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR450301_8565.pdf
http://www.sobrapo.org.br/


49 

 

7. ANEXO 1 –  CÓDIGO NO LINGO® 

MODEL: 

 

SETS: 

MAQ /1..11/:SECAO; 

JOB1 /1..4/:TREM1; 

JOB2 /1..4/:TREM2; 

ROTA /1..9/:ROTA1,ROTA2; 

LINKX(MAQ,JOB1):X,TT1,XF; 

LINKY(MAQ,JOB2):Y,TT2,YF; 

LINKBX(JOB1,JOB1,MAQ):BX; 

LINKBY(JOB2,JOB2,MAQ):BY; 

CROSS(JOB1,JOB2,ROTA):C; 

ENDSETS 

 

DATA: 

TT1 = 15 15 15 15 

      0 0 0 0  

      10 10 10 10 

      20 20 20 20 

      10 10 10 10 

      10 10 10 10 

      10 10 10 10 

      10 10 10 10 

      10 10 10 10 

      0 0 0 0 

      10 10 10 10; 

 

TT2 = 15 15 15 15 

      10 10 10 10 

      10 10 10 10 

      20 20 20 20 

      10 10 10 10 

      10 10 10 10 

      0 0 0 0  

      10 10 10 10  

      10 10 10 10 

      10 10 10 10 

      0 0 0 0; 

 

ROTA1 = 1 11 3 4 5 6 7 8 9; 

ROTA2 = 9 8 10 6 5 4 3 2 1; 

 

ENDDATA 

 

! Função objetivo original; 

 

MIN = @SUM(JOB1(J): XF(ROTA1(@SIZE(ROTA)),J)) + @SUM(JOB2(J): 

YF(ROTA2(@SIZE(ROTA)),J)) ; 
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! Função objetivo para minimização do makespan: 

 

Min = Cmax; 

 

M=100000; 

D=10; 

 

!Restrições cronológicas de ocupação de seção; 

 

@FOR(JOB1(J): 

  @FOR(ROTA(I) | I #LT#  @SIZE(ROTA):  

    X(ROTA1(I+1),J)-X(ROTA1(I),J)>=TT1(ROTA1(I),J))); 

 

@FOR(JOB2(J): 

  @FOR(ROTA(I) | I #LT#  @SIZE(ROTA):  

    Y(ROTA2(I+1),J)-Y(ROTA2(I),J)>=TT2(ROTA2(I),J))); 

 

!Indicação do tempo final de ocupação dos trens por seção intermediária; 

 

@FOR(JOB1(J): 

  @FOR(ROTA(I) | I #LT#  @SIZE(ROTA):  

    X(ROTA1(I+1),J)= XF(ROTA1(I),J))); 

 

! Indicação do tempo final de ocupação dos trens por seção final; 

 

@FOR(JOB1(J): 

  @FOR(ROTA(I) | I #EQ#  @SIZE(ROTA):  

    X(ROTA1(I),J)+ TT1(ROTA1(I),J)= XF(ROTA1(I),J))); 

! Restrição a ser acrescentada para minimizar o makespan: 

Cmax>XF(ROTA1(I),J))); 

 

!Indicação do tempo final de ocupação dos trens por seção intermediária; 

 

@FOR(JOB2(J): 

  @FOR(ROTA(I)| I #LT#  @SIZE(ROTA):   

    Y(ROTA2(I+1),J)= YF(ROTA2(I),J))); 

 

! Indicação do tempo final de ocupação dos trens por seção final; 

 

@FOR(JOB2(J): 

  @FOR(ROTA(I)| I #EQ#  @SIZE(ROTA):   

    Y(ROTA2(I),J) + TT2(ROTA2(I),J)= YF(ROTA2(I),J))); 

! Restrição a se acrescentada para minimizar o makespan: 

Cmax>YF(ROTA1(I),J))); 

 

!Restrições disjuntivas de espaçamento entre trens (segurança operacional); 

 

@FOR(JOB1(J)| J #LT# @SIZE(JOB1): 

  @FOR(JOB1(K)| K #LT# @SIZE(JOB1) #AND# K #NE#(J+1): 

    @FOR(ROTA(I) | I #LT# @SIZE(ROTA)-1:  
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      @BIN(BX((J+1),K,ROTA1(I+2))); 

        X(ROTA1(I),(J+1))>= X(ROTA1(I+2),K) -M*BX((J+1),K,ROTA1(I+2))))); 

 

@FOR(JOB1(J)| J #LT# @SIZE(JOB1): 

  @FOR(JOB1(K)| K #LT# @SIZE(JOB1) #AND# K #NE#(J+1): 

    @FOR(ROTA(I) | I #LT# @SIZE(ROTA)-1:        

      X(ROTA1(I),K)>= X(ROTA1(I+2),(J+1)) -M*(1-BX((J+1),K,ROTA1(I+2)))))); 

 

@FOR(JOB2(J)| J #LT# @SIZE(JOB2): 

  @FOR(JOB2(K)| K #LT# @SIZE(JOB2) #AND# K #NE#(J+1): 

    @FOR(ROTA(I) | I #LT# @SIZE(ROTA)-1: 

      @BIN(BY((J+1),K,ROTA2(I+2)));       

        Y(ROTA2(I),(J+1))>= Y(ROTA2(I+2),K) -M*BY((J+1),K,ROTA2(I+2))))); 

 

@FOR(JOB2(J)| J #LT# @SIZE(JOB2): 

  @FOR(JOB2(K)| K #LT# @SIZE(JOB2) #AND# K #NE#(J+1): 

    @FOR(ROTA(I) | I #LT# @SIZE(ROTA)-1:     

      Y(ROTA2(I),K)>= Y(ROTA2(I+2),(J+1)) -M*(1-BY((J+1),K,ROTA2(I+2)))))); 

 

!Restrições disjuntivas de cruzamento entre trens para seções intermediárias; 

 

@FOR(JOB2(J)| J #LE# @SIZE(JOB2): 

  @FOR(JOB1(L)| L #LE# @SIZE(JOB1): 

    @FOR(ROTA(I) | I #LT# @SIZE(ROTA)-1 #AND# I#NE# 1 #AND# I#NE# 6:   

       @BIN(C(L,J,ROTA1(I+1)));         

         Y(ROTA2(@SIZE(ROTA)-I),J)>=XF(ROTA1(I+2),L)-M*C(L,J,ROTA1(I+1))))); 

 

@FOR(JOB1(J)| J #LE# @SIZE(JOB1): 

  @FOR(JOB2(L)| L #LE# @SIZE(JOB2): 

    @FOR(ROTA(I) | I #LT# @SIZE(ROTA)-1 #AND# I#NE# 7 #AND# I#NE# 2:     

       X(ROTA1(@SIZE(ROTA)-I),J)>=YF(ROTA2(I+2),L)-M*(1-

C(J,L,ROTA1((@SIZE(ROTA)-I))))))); 

 

! Restrições disjuntivas de cruzamento entre trens para seções da extremidade; 

! Primeira; 

 

@FOR(JOB2(J)| J #LE# @SIZE(JOB2): 

  @FOR(JOB1(L)| L #LE# @SIZE(JOB1): 

    @FOR(ROTA(I) | I #EQ# 1:   

       @BIN(C(L,J,ROTA1(I)));         

       Y(ROTA2(@SIZE(ROTA)),J)>=XF(ROTA1(I+1),L)-M*C(L,J,ROTA1(I))))); 

 

@FOR(JOB1(J)| J #LE# @SIZE(JOB1): 

  @FOR(JOB2(L)| L #LE# @SIZE(JOB2): 

    @FOR(ROTA(I) | I #EQ# 1:       

       X(ROTA1(I),J)>=YF(ROTA2(@SIZE(ROTA)),L)+D-M*(1-C(J,L,ROTA1(I)))))); 

 

! Última; 

@FOR(JOB2(J)| J #LE# @SIZE(JOB2): 

  @FOR(JOB1(L)| L #LE# @SIZE(JOB1): 
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    @FOR(ROTA(I) | I #EQ# @SIZE(ROTA):   

       @BIN(C(L,J,ROTA1(I)));         

       Y(ROTA2(1),J)>=XF(ROTA1(I),L)+D-M*C(L,J,ROTA1(I))))); 

 

@FOR(JOB1(J)| J #LE# @SIZE(JOB1): 

  @FOR(JOB2(L)| L #LE# @SIZE(JOB2): 

    @FOR(ROTA(I) | I #EQ# @SIZE(ROTA):       

       X(ROTA1(I),J)>=YF(ROTA2(2),L)-M*(1-C(J,L,ROTA1(I)))))); 
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8. ANEXO 2 –  RESULTADOS PARA O CENÁRIO 2X2 TRENS 

Global optimal solution found. 

Objective value:                              750.0000 

Objective bound:                              750.0000 

Infeasibilities:                              0.000000 

Extended solver steps:                             194 

Total solver iterations:                         18396 

Elapsed runtime seconds:                          0.99 

 

Model Class:                                      MILP 

Total variables:                    271 

Nonlinear variables:                  0 

Integer variables:                   42 

Total constraints:                  153 

Nonlinear constraints:                0 

Total nonzeros:                     392 

 Nonlinear nonzeros:                   0 

 

Variable           Value        Reduced Cost 

M        100000.0            0.000000 

D        10.00000            0.000000 

X( 1, 1)        115.0000            0.000000 

X( 1, 2)        165.0000            0.000000 

X( 3, 1)        140.0000            0.000000 

X( 3, 2)        190.0000            0.000000 

X( 4, 1)        150.0000            0.000000 

X( 4, 2)        200.0000            0.000000 

X( 5, 1)        170.0000            0.000000 

X( 5, 2)        220.0000            0.000000 

X( 6, 1)        180.0000            0.000000 

X( 6, 2)        230.0000            0.000000 

X( 7, 1)        190.0000            0.000000 
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X( 7, 2)        240.0000            0.000000 

X( 8, 1)        200.0000            0.000000 

X( 8, 2)        250.0000            0.000000 

X( 9, 1)        210.0000            0.000000 

X( 9, 2)        260.0000            0.000000 

X( 11, 1)        130.0000            0.000000 

X( 11, 2)        180.0000            0.000000 

 

Y( 1, 1)        140.0000            0.000000 

Y( 1, 2)        90.00000            0.000000 

Y( 2, 1)        130.0000            0.000000 

Y( 2, 2)        80.00000            0.000000 

Y( 3, 1)        120.0000            0.000000 

Y( 3, 2)        70.00000            0.000000 

Y( 4, 1)        100.0000            0.000000 

Y( 4, 2)        50.00000            0.000000 

Y( 5, 1)        90.00000            0.000000 

Y( 5, 2)        40.00000            0.000000 

Y( 6, 1)        50.00000            0.000000 

Y( 6, 2)        30.00000            0.000000 

Y( 8, 1)        30.00000            0.000000 

Y( 8, 2)        10.00000            0.000000 

Y( 9, 1)        20.00000            0.000000 

Y( 9, 2)        0.000000            4.000000 

Y( 10, 1)        40.00000            0.000000 

Y( 10, 2)        20.00000            0.000000 
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9. ANEXO 3 – TERMO DE AUTENTICIDADE 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ENGENHARIA 
 
 
 
 

Termo de Declaração de Autenticidade de Autoria 
  
Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, junto à Universidade Federal de Juiz de 
Fora, que meu Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Engenharia de 
Produção é original, de minha única e exclusiva autoria. E não se trata de cópia integral ou 
parcial de textos e trabalhos de autoria de outrem, seja em formato de papel, eletrônico, 
digital, áudio-visual ou qualquer outro meio. 
Declaro ainda ter total conhecimento e compreensão do que é considerado plágio, não 
apenas a cópia integral do trabalho, mas também de parte dele, inclusive de artigos e/ou 
parágrafos, sem citação do autor ou de sua fonte.  
Declaro, por fim, ter total conhecimento e compreensão das punições decorrentes da 
prática de plágio, através das sanções civis previstas na lei do direito autoral1 e criminais 
previstas no Código Penal 2 , além das cominações administrativas e acadêmicas que 
poderão resultar em reprovação no Trabalho de Conclusão de Curso.  
 
 
Juiz de Fora, _____ de _______________ de 20____. 
   
 
 
 
 

_______________________________________       ________________________ 

                NOME LEGÍVEL DO ALUNO (A)        Matrícula 
 
 

_______________________________________       ________________________ 

                           ASSINATURA      CPF 
 

 

                                                 
1
 LEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e 

dá outras providências. 
2
 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 

ou multa.  
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10. ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DA EMPRESA 

 

Declaro para os devidos fins que Izabela Aparecida Moreira, funcionário da empresa,            

possui autorização para divulgar o nome da empresa MRS Logística S.A. bem como dados 

não confidenciais na elaboração de seu trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Engenheiro de Produção.   

 

 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 13 de Agosto de 2013.   

  

  

  

  

__________________________________   

Rafael de Souza Hipólito 

 

 


