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RESUMO 
O presente trabalho apresenta um estudo do desempenho operacional de um terminal 
ferroviário de carga, utilizando a técnica de simulação por meio do software ARENA. São 
descritas as principais características dos terminais ferroviários em relação à estrutura física 
(layout e dimensões), assim como, os recursos envolvidos (equipamentos, instalações e 
pessoal) e os procedimentos (manobras e cargas e descargas de produtos) normalmente 
adotados que influenciam na operação de carga e descarga de vagões.  São analisados 
diferentes cenários de simulação. O primeiro cenário apresenta uma simulação do terminal 
com suas condições físicas e operacionais originais, o segundo cenário apresenta uma 
melhoria no tempo de descarregamento e carregamento dos trens e no terceiro cenário ocorre 
um acréscimo de um ramal com equipamentos especializados no descarregamento e 
carregamento de vagões.  
 
Palavras-Chaves:Terminal Ferroviário de Carga, Simulação, Operação Ferroviária 
 

ABSTRACT 
This paper presents a study of operational performance of a freight rail road terminal using 
simulation technique with ARENA® software. It is describe the main characteristics related 
of physics structure (layout and dimensions) as well the resources involved (equipments, 
installations and personal) and operational procedure (maneuver, load and unload products) 
usually adopted that affect load and unload wagons operation. It was analyzed different 
simulation sceneries. The first scenery presents the terminal rail operation in its real physical 
and operational condition; the second scenery presents a better time for train load and unload 
and in the third scenery happen an increment of one lane with special equipments for unload 
and load wagons.  
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1. Introdução 

O modal ferroviário tem como características importantes a alta competitividade de transporte 
para grandes volumes e a longas distâncias (acima de 500km), além de ser seguro, econômico 
e pouco poluente (CNT, 2006). Porém, o sistema de ferroviário é extremamente complexo, 
pois envolve uma série de variáveis que interagem com o objetivo principal de servir ao 
transporte de carga e passageiros (FONSECA NETO, 1986; NICO, 2002). 

O aumento da produtividade do sistema ferroviário, requer principalmente, do ponto de vista 
operacional, uma análise minuciosa dos parâmetros e serviços que afetam a circulação e o 
movimento dos trens (FONSECA NETO, 1986). Nesse aspecto, os terminais ferroviários são 
de grande importância, pois os efeitos causados pela sua baixa produtividade operacional são 
sentidos em toda a ferrovia (ROSA, 2007). 

Como instrumentos para análise de um sistema destacam-se a teoria das filas e os processos 
de simulação que envolve, em sua maioria, eventos seqüenciais, como o processo operacional 
de um pátio ferroviário. A teoria das filas é baseada numa metodologia analítica, enquanto a 
simulação é um método experimental, onde as características a serem esperadas de um 
sistema real são averiguadas através de um modelo estatístico do mesmo. (GOMES, 1982) 

 

2. Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo descrever as principais características que influenciam no 
desempenho operacional de um terminal ferroviário de granito e toretes. Foi utilizada a 
técnica de simulação, por meio do software ARENA, para avaliar o desempenho do terminal. 

O layout do terminal e as informações a respeito da chegada dos trens e dos tempos de 
processamento no terminal, utilizados neste artigo são hipotéticos. 

 

3. Terminal ferroviário de cargas 

Define-se pátio ferroviário como sendo uma área com um conjunto de vias e instalações civis 
que permitem: (ROSA, 2007; TANCREDO, 2005) 

- o cruzamento de trens; 
- a recepção, expedição, manobras e formação de trens; 
- o estacionamento e classificações de vagões; 
- as operações de carregamento, descarga e transferência de  cargas; 
- o estacionamento dos trens de serviços e demais equipamentos de manutenção de vias; 
- o estacionamento de material rodante para manutenção; 
- o estacionamento dos trens para revista, abastecimento, troca de equipagem e troca de 

tração; dentre outros. 
 
Os terminais ferroviários são pátios onde predominam as operações de carregamento, 
descarga e transferência de produtos, utilizando para tais uma série de instalações e 
equipamentos apropriados (TANCREDO, 2005). 

 

3.1. Características dos Terminais Ferroviários 

Segundo Rosa (2007), o terminal ferroviário é composto de: 



 
a) Linhas ferroviárias: As linhas ferroviárias são delimitadas na largura pelos trilhos, que 

definem a bitola da via e no comprimento pela extensão disponível de linha até o pára-
choque de final de linha. Para as operações de carregamento e descarga, os vagões são 
deslocados para desvios ferroviários onde as operações ocorrem. Os desvios possuem um 
comprimento útil que é a extensão na qual os vagões podem ficar estacionados, que pode 
ser expresso em metros ou em números de vagões de certo tipo que o desvio comporta; 

 
b) Sinalização: A sinalização ferroviária é dividida em ótica e acústica. A sinalização ótica é 

composta por placas, bandeiras, e sinais luminosos. As placas são importantes, pois elas 
têm a função de ordenar o tráfego dentro dos pátios não sinalizados, que são a maioria dos 
pátios no Brasil. As bandeiras são usadas principalmente nos AMVs. Os sinais luminosos 
podem ser anões e sinais altos e possuem sempre a cor vermelha e verde, vermelha indica 
parada imediata e verde dá permissão para prosseguir na linha; 

 
c) Aparelhos de mudança de via: Durante as manobras de pátio, muitas vezes, faz-se 

necessária a troca de linhas pelos trens que estão sendo manobrados. Para que estas trocas 
possam ocorrer, existem aparelhos de mudança de via (AMV). Os AMV’s são compostos 
de: jacaré, contra-trilhos, trilhos de ligação e agulhas. De maneira sintética, o AMV 
funciona pelo deslocamento das agulhas, que encaminha o trem para a outra linha. Uma 
parte importante do AMV é a máquina de chave que tem por função a mudança da posição 
da agulha, sendo que esta pode ter seu acionamento dos seguintes tipos: manual, elétrico e 
de mola; 

 
d) Material rodante usado nas manobras: O material rodante, no caso de operação de 

terminais, é composto por locomotivas de manobra, que são máquinas próprias para este 
fim ou locomotivas antigas que por não serem economicamente viáveis para serem 
utilizadas em viagens, ficam atendendo as manobras de terminal. Em alguns terminais, 
devido ao tamanho, são usadas as próprias locomotivas de viagem ou pás mecânicas para 
manobrar os vagões a serem carregados/descarregados; 

 
e) Instalações e áreas de carregamento e descarga de produtos: Os muros de carregamento são 

construções que servem para suportar um aterro mais alto que a linha férrea e que fica na 
altura aproximada da borda dos vagões. Os silos de carregamento fazem o mesmo papel 
dos muros, no entanto, eles são automatizados, carregando o vagão, sempre com peso 
padrão e com melhor arrumação da carga. As áreas abertas para carregamento são 
posicionadas ao longo de um trecho da linha férrea. Os armazéns para carregamento 
ferroviário são áreas que operam similarmente às áreas abertas, no entanto, são voltados 
para cargas mais sensíveis ao meio ambiente. Os viradores de vagões são usados para 
descarga de produtos a granel carregado em vagões gôndolas. Nestes viradores, 
literalmente os vagões são girados completamente e carga cai por gravidade em 
transportadores de esteira e são conduzidos até as áreas de estocagem. As moegas 
ferroviárias podem variar sua forma em função da carga a ser descarregada. As duas 
formas mais usuais são:  

1) Ponte para descarga e  
2) Moegas com esteira; 

 
f) Equipamentos de carregamento e descarga: Os equipamentos usados podem ser diversos, 

destacando-se as empilhadeiras de garfo, empilhadeiras especializadas em contêiner, 
pórticos e pontes rolantes, pás mecânicas, dentre outros; 

 
g) Pessoal treinado para inspecionar as operações de carga e descarga e para conduzir as 

manobras: Os inspetores de carga são responsáveis em inspecionar os vagões, seja 
carregado ou descarregado, para verificar as condições do mesmo e da disposição da carga 
no vagão. Os oficiais de operação ferroviária (OF’s) são os responsáveis em auxiliar as 



 
manobras da composição no terminal. Os maquinistas são os responsáveis pela condução 
do trem. O controlador de pátio (CPT) é quem gerencia a chegada/saída das composições, 
como também todas as situações que ocorrem no terminal. 

 
Segundo Rosa (2007), para se dimensionar de modo correto um terminal ferroviário é 
fundamental o conhecimento da programação de viagens na malha ferroviária que se destinam 
ao terminal, contendo os seguintes dados: 

- número de trens que chegam por dia; 
- número e tipo de vagões por trem; 
- cargas transportadas; 
- clientes; 
- tempo estimado de carregamento/descarga; 
- tempo máximo de permanência dos vagões no terminal. 
 
 
3.2. Descrição do terminal simulado 

O terminal simulado neste artigo tem as seguintes características: 

a) Estrutura física: o terminal está estruturado com um setor de recepção, um pátio de 
estacionamento para vagões carregados, aguardando a descarga, um pátio de 
estacionamento para vagões vazios, aguardando a carga, um pátio de formação onde são 
formados trens de vazios, de granito, de toretes e mistos de granito e torete para viagem. 
Além disso, possui 3 ramais para descarga e 2 ramais de carga. Esses ramais têm 
capacidade de lotes com até 30 vagões plataforma; 

 
b) Tipos de carga: o terminal atende vagões do tipo plataforma para transporte de granitos e 

toretes; 
 
c) Equipamentos para carga/descarga: para descarga de granito estão disponíveis 2 pórticos, 

um no Ramal 1 e outro no Ramal 2, e para descarga de torete 2 guindastes, sendo um no 
Ramal 2 e um no Ramal 3. 

 
As características operacionais do terminal são: 

a) Manobras: as manobras são realizadas pelas próprias locomotivas de viagem que trazem os 
trens. Os tempos de manobra entre os pátios de recepção e estacionamento para espera de 
descarga, entre os pátios de descarga e estacionamento de vagões vazios, entre os pátios de 
descarga e estacionamento de vagões para espera de carga, e entre o pátio de carga e 
formação de trens seguem uma distribuição Normal (0,5; 0,05) horas;  

 
b) Descarregamento:  

• o Ramal 1 possui equipamentos especializados para a descarga de vagões de 
granito, enquanto o Ramal 3 possui equipamentos especializados para a descarga de 
vagões toretes.  

• O Ramal 2 possui equipamentos que podem ser usados tanto para o 
descarregamento de vagões de granito como para o de toretes.  

• Desta forma, para descarregamento o lote de vagões de granito deve aguardar a 
desocupação dos Ramais 1 e 2, enquanto o lote de vagões de toretes deve aguardar 
a desocupação dos Ramais 2 e 3.  

• O tempo para descarga de um vagão de granito segue uma distribuição Normal 
(0,5; 0,01).  

• O tempo para descarga de um vagão de torete segue uma distribuição Normal (0,4; 
0,01).  



 
• O tempo total de descarga será calculado como o tempo de descarga de um vagão 

vezes a quantidade de vagões no lote; 
 
c) Carregamento:  

• para descarregamento de vagões de granito o lote deve aguardar a desocupação dos 
Ramais 2 e 3, sendo que o Ramal 2 também está disponível para a descarga de vagões 
de torete.  

• O tempo para descarga do vagão de granito segue uma distribuição Normal (0,5; 
0,01).  

• O tempo para descarga do vagão de torete segue uma distribuição Normal (0,4; 0,01).  
• O tempo total de descarga será calculado como o tempo de descarga de um vagão 

vezes a quantidade de vagões no lote; 
d) Inspeção: todos os vagões, seja de granito ou de torete, são inspecionados após o 

carregamento e descarregamento.  
• O tempo gasto para inspeção, tanto no carregamento quanto no descarregamento de 

qualquer uma das cargas, segue uma distribuição Normal (0,1; 0,01) horas; 
 
Os tempos de chegada dos trens, tanto de granito quanto de toretes, seguem uma distribuição 
Exponencial com média de 12 horas, para o de granito, e 18 horas, para o de toretes.  
O número de vagões por trem que no terminal é de 20 vagões. 
 
4. Simulação 
Os processos utilizados para montagem do modelo de simulação no ARENA ® versão 
acadêmica 10.0 envolveram três templates: 

- Basic Process: Para a criação e fim das entidades, tomadas de decisão, agrupamento de 
entidades, atribuição de variáveis e atributos e processos de carga, descarga e inspeção. 

- Advanced Process: Para ocupação e desocupação dos recursos (ramais e pátios). 
- Advanced Transfer: Para locomoção (manobras) dos trens entre os setores dentro do 

terminal.  
 
Mantendo-se o tempo de chegada e o número de vagões por trem conforme especificado, 
foram simulados três cenários para este terminal:  

a) Cenário 1: Simulação do terminal com suas condições físicas e operacionais originais; 

 
b) Cenário 2: Simulação de uma melhoria no tempo de descarregamento e carregamento dos 

trens.  
• Os tempos para descarga de um vagão de granito e torete seguem, respectivamente, 

uma distribuição Normal (0,4; 0,01) e (0,3; 0,01).  
• Os tempos para carga do vagão de granito e torete seguem, respectivamente, uma 

distribuição Normal (0,4; 0,01) e (0,3; 0,01); 
 

c) Cenário 3: Simulação de acréscimo de um ramal com equipamentos especializados no 
descarregamento de granitos e um ramal com equipamentos para carregamento de vagões 
de granitos. De tal forma que os Ramais 1 e 4 atenderiam exclusivamente a descarga de 
trens de granitos e os Ramais 2 e 3 atenderiam exclusivamente a descarga de trens de 
toretes. Os tempos de descarregamento e carregamento seriam mantidos conforme Cenário 
1. 

 
Foram simuladas 720 horas de operação do terminal, o que corresponde a 1 mês de operação, 
com 3 replicações.  
As variáveis de controle utilizadas para avaliar o desempenho operacional do terminal foram: 



 
• Tempo de processamento completo: tempo entre a entrada do trem, seja de granito 

(TPGR) ou torete (TPTR), até a sua saída passando por todo o processo de descarga e 
carga. 

• Tempo em fila no pátio de estacionamento para carregamento: tempo de espera do lote 
de vagões, seja de granito (TFCGR) ou torete (TFCTR), para carregamento. 

• Tempo em fila no pátio de estacionamento para descarregamento: tempo de espera do 
lote de vagões, seja de granito (TFDGR) ou torete (TFDTR), para descarregamento. 

• Tempo entre carregamento: tempo entre carregamentos de trens, seja granito (TCGR) 
ou torete (TCTR). 

• Tempo entre descarregamento: tempo entre descarregamentos de trens, seja granito 
(TDGR) ou torete (TDTR). 

 
Sendo que a variável de maior relevância para avaliação do desempenho operacional do 
terminal ferroviário em estudo é o tempo de processamento completo, tanto do trem de 
granito quanto do de torete. As demais variáveis serão usadas como suporte para a análise do 
TPGR e TPTR. 

 

5. Resultados encontrados na simulação 

Os resultados encontrados para a Simulação em todos os Cenários estão representados na 
tabela 1 e na figura 1. 

 

 
Variável de 

controle 
Cenário 1  

Tempo (horas) 
Cenário 2  

Tempo (horas) 
Cenário 3  

Tempo (horas) 
TPGR 396,88 344,9 409,90 
TPTR 363,38 407,35 309,82 

TFCGR 4,17 2,58 0,00 
TFCTR 2,74 0,92 41,30 
TFDGR 83,43 51,03 74,00 
TFDTR 18,66 13,01 8,51 
TCGR 26,06 23,04 30,92 
TCTR 33,70 34,14 30,61 
TDGR 15,74 13,49 16,85 
TDTR 17,70 17,84 17,49 

Tabela 1: Resultados das Simulações em todos os Cenários 
 
 

Como pode ser verificado na tabela 1, em relação aos trens de granitos, o Cenário 2 
apresentou uma melhora no tempo total de processo, tendo em vista que com redução do 
tempo de operação de carga e descarga, os tempos em filas reduziram e os próprios tempos de 
carga e descarga reduziram. Quanto ao Cenário 3, o tempo total de processo aumentou, tendo 
em vista que apesar da criação de mais um ramal exclusivo de descarga de granito, o tempo 
em fila aumentou já que o trem de torete tinha uma freqüência menor que o de granito, o que 
permitia um menor tempo de espera do granito. 
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Figura 1: Gráfico dos resultados das simulações em todos os Cenários para o trem de granito 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Gráfico dos resultados das simulações em todos os Cenários para o trem de torete 

 

Na figura 2, o Cenário 2 para os  trens de toretes, apresentou uma piora no tempo total de 
processo, tendo em vista que com redução do tempo de operação de carga e descarga, os 
tempos em filas aumentaram. Quanto ao Cenário 3, o tempo total de processo diminuiu, tendo 
em vista que com a criação de mais um ramal exclusivo de descarga de granito, o tempo de 
carga e descarga diminui, já que o trem de torete não sofreu mais influência do trem de 
granito. 
 
 
5. Conclusões e comentários 
 



 
O modelo de simulação apresentou uma alternativa para estudos estratégicos que podem ser 
utilizados em operações de terminais ferroviários. Neste sentido, o uso da simulação permite 
que algumas alternativas operacionais sejam testadas antes de sua implementação operacional, 
reduzindo custos e verificando possíveis dificuldades operacionais. 

Como futuros aprimoramentos do modelo, destaca-se a possibilidade de inserir nas 
simulações paradas imprevistas de funcionamento de algum ramal ferroviário ou de um 
conjunto de ramais e verificar seu comportamento em relação à geração de filas para 
utilização do trecho, ou ainda, analisar o seu comportamento mediante interrupção do tráfego 
por um elemento do trecho devido a manutenções.  
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