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Resumo
O transporte ferroviário é um segmento que vem cada dia mais, sendo visto como uma das saídas para
os congestionamentos de rodovias e otimização do transporte de cargas. Com o aumento do consumo
de combustíveis fosseis em todos os setores, principalmente no transporte de cargas e a sua escassez,
com o mercado competitivo e a globalização, as empresas buscam incessantemente a redução de custo
de seus processos. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo implementar melhorias para
reduzir o consumo de combustível no processo de transporte ferroviário de minério de ferro. Este
trabalho é um estudo de caso caraterizado como exploratório e documental, e com tratamento de dados
qualitativo e quantitativo. Para o estudo, foi realizado o levantamento sobre consumo de combustível,
velocidade, distância percorrida e a melhor forma de transportes de cargas. O trabalho foi direcionado
a comparação de consumo de combustível de várias configurações de trens em um trecho de 77 km.
Como resultado foi proposto mudanças dos locais de paradas dos trens para trocas de maquinistas e ou
cruzamento; e também a priorização da formação de trens locotoco, com 2 locomotivas na cabeça do
trem e 1 na cauda.
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Rail transport of iron mineral:
A case for the fuel’s reduction
Abstract
Rail transport is a segment that has being seen as one of the solutions to congestion of roads and
optimization of freight transportation. With the increased consumption of fossil fuels in all sectors,
especially in the transportation of freight and its scarcity, with the competitive market and
globalization, the companies constantly seek to reduce the cost of its processes. In this context, this
labor aims to implement improvements to reduce fuel consumption in the railway process iron
mineral. This labor is a case characterized as exploratory and documental, and treatment of qualitative
and quantitative data. For the lead up, was performed a study on fuel consumption, speed, distance and

the best way of freight transportation. The lead up was directed to compare fuel consumption of
several trains settings in a stretch of 77 km. As a result of proposed changes in local stops of trains for
exchanges of drivers and or crossing; and also to prioritize training locotoco trains, with two
locomotives on the train head and one tail.
Key-words: Fuel, Consumption, Train

1 Introdução
O desenvolvimento da sociedade traz consigo a imensa necessidade de buscar por maneiras
cada vez mais eficaz a movimentação de cargas e pessoas. A logística é a área que busca
proporcionar isso nas empresas.
Nas organizações, a busca por vantagem competitiva sustentável e defensável tem sido a
preocupação devido as realidades do mercado. Dessa maneira, as empresas que são bem
sucedidas têm vantagem de custo. (CHRISTOPHER, 2007).
Para Ballou (2011), um dos custos mais impactantes na produção é o de combustível, que teve
em seu preço um acréscimo de 300% em 1973, estabilização na década de 1980 e deve
crescer a longo prazo a taxas maiores que a inflação americana.
Em relação ao transporte, Ballou (2011) ressalta que a ferrovia é um dos modais de transporte
mais eficiente, como por exemplo pode-se citar a vantagem de custo de combustível de 3:1
em comparação com o transporte rodoviário e de 94:1 com o transporte aéreo. Para esse autor,
as ferrovias nas próximas duas décadas irão testemunhar um grande avanço no que tange as
facilidades e aplicações de novos equipamentos para atenderem o mercado.
O maior sistema ferroviário da América Latina encontra-se no Brasil, com cerca de 15
operadoras de ferrovias e um total de 28.692 km de extensão em malha ferroviária
distribuídos em 22 estados e o Distrito Federal, segundo Conselho Nacional de Transporte.
(CNT, 2013, apud ALVES, 2014).
Com essa estimativa de aumento de preço de combustível e o pensamento de baixo custo de
produção e os crescentes avanços tecnológicos impostos ao modal ferroviário, este trabalho
tem como objetivo apresentar melhorias para reduzir o consumo de combustível no processo
de transporte ferroviário de minério de ferro.
2 Logística
O termo logística é tema recente de estudos, apesar de sua prática existir desde o início da
civilização. Vários títulos vêm sendo utilizados para seus estudos: logística empresarial,
distribuição física, administração de materiais, logística de distribuição, dentre outros.
(BOWERSOX E CLOSS, 2009).
Christopher (2007) defende a antiga origem da ideia de logística que tem os princípios
fundamentais de eficiência de fluxo de materiais que muito pouco mudou no decorrer dos
tempos. Ele exemplifica com a construção das pirâmides e de guerras que foram vencidas ou
perdidas principalmente por suas forças e capacidades logísticas.
Esse último autor ainda ressalta que logística é essencialmente a orientação e a estrutura de
planejamento para o fluxo de produtos de um negócio. E que há muito pouco tempo as
organizações reconheceram o impacto que a logística pode proporcionar na competitividade
das mesmas.

2.1 Transporte de cargas
O transporte normalmente representa o mais importante elemento para as organizações
empresariais em termos logísticos. A movimentação de cargas representa de um a dois terços
dos custos totais da logística. (BALLOU, 2006).
Alvarenga e Novaes (2008) reforçam que embora a logística incorpore outros fatores além do
transporte como o estoque, marketing e comercialização, o transporte é o subsistema mais
importante em razão ao impacto nos custos no nível de serviço da logística.
O custo do transporte é basicamente a taxa de linha de transporte dos produtos mais as
despesas cobradas por serviços adicionais. Os custos relevantes são basicamente combustível,
salários, manutenção, depreciação do equipamento e custos administrativos. (BALLOU
2006). O autor ainda apresenta que no caso das ferrovias, quanto maior o volume por trem
interfere diretamente na redução de custos dos terminais de transporte.
As ferrovias disponibilizam uma gama de possibilidades, desde o transporte de granéis como
carvão, minério de ferro e cereais, até vagões especiais para produtos refrigerados e
automóveis novos, que exigem cuidados especiais. (BALLOU, 2006).
Na mesma visão de Ballou (2006), Alvarenga e Novaes (2008) ressaltam que as ferrovias
foram implantadas para escoar a produção agrícola Brasileira e as importações para o centro
do país em fins do século passado. Com a expansão da agricultura e não sendo mais
necessário a ligação dos produtores com os consumidores devido sua aproximação, o
transporte ferroviário tornou praticamente exclusivo para o deslocamento de grandes massas
de produtos homogêneos em longas distâncias como: minério de ferro, manganês, carvão
mineral, derivados do petróleo e cereais em grão.
Bowersox e Closs (2009) explicam que a capacidade de transportar de maneira eficiente uma
enorme quantidade de cargas por distâncias bem elevadas é a principal razão para que o
modal continue se destacando no setor de transporte de cargas.
Segundo Ballou (2006), cerca de 86% do tempo gasto no transporte de cargas por ferrovias é
empregado em operações de carga e descarga classificação e formação de vagões nas
composições dos trens, sendo efetivamente baixo o tempo de deslocamento da origem até o
destino.
Alvarenga e Novaes (2008) apontam em seus estudos que quando se transportam grandes
produtos a granel pode-se uniformizar o material rodante e as operações, permitindo
formações de trens maiores com mais vagões tendo sua capacidade elevada e os custos
minimizados quando as distâncias são maiores.
3 Metodologia
Este trabalho é um estudo de caso caracterizado como exploratório e documental, com
tratamento de dados qualitativo e quantitativo.
O estudo de caso ocorreu em uma empresa que foi denominada neste artigo como Empresa X,
nome fictício usado para preservar a imagem da empresa. Essa organização é uma empresa da
área de minério de ferro, que utiliza o transporte ferroviário para escoar seus produtos.
Como exploratória, esta pesquisa buscou analisar o percurso de aproximadamente 77 km de
linha férrea na região do Médio Piracicaba a fim de apresentar melhorias para reduzir o
consumo de combustível no processo de transporte ferroviário de minério de ferro. A escolha
do trecho deu-se pelo critério de acessibilidade, que, segundo Vergara (2000), se diferencia de
qualquer procedimento estatístico por selecionar elementos com base na facilidade de acesso.

O acesso deu-se devido um dos autores trabalhar na empresa que administra a ferrovia.
A pesquisa foi caracterizada como documental, pois foram utilizados de documentos como
relatórios e procedimentos para obter dados sobre consumo de combustível, velocidade e
distância percorrida.
O trem escolhido para este estudo é formado por 3 locomotivas do tipo Dash-9 fabricada pela
General Eletric que tem a potência de 3990 HP e capacidade de armazenamento de 15000
litros de combustível, projeto que foi alterado do original que comportavam apenas 9000
litros. A escolha do trem ocorreu pelo método de julgamento
Foram utilizados observação dos autores, sistema eletrônico, relatórios e periódicos para
coletar os dados da pesquisa e com isso atingir os objetivos propostos.
Os dados da observação dos autores e do sistema eletrônico Registro de Operação de Trens
(ROT) foram utilizados para realizar a descrição das características do trajeto de 77 km e local
de paradas dos trens. Esses dados possuem natureza qualitativa e foram tratados por meio de
análise de conteúdo.
Sistema eletrônico denominado de Registro de Operação de Trens (ROT), foi utilizado para
obter dados de toda operação realizada pelos maquinistas e o sistema eletrônico União da
Logística (UNILOG) foi utilizado, esse último para mostrar os dados de circulação dos trens.
No ROT foi possível analisar o consumo de combustível em cada arrancada dos trens da
inércia até alcançar a velocidade de 10km/h. Essa velocidade foi estabelecida por se entender
que o maior esforço de tração é exercido para se colocar o trem em movimentação tirando-o
da inércia.
O ROT tem um segmento onde se pode verificar o tempo gasto em cada ponto de aceleração
que vai de 0 a 8, (na linguagem ferroviária os pontos de aceleração têm a nomenclatura de T1
até o T8, o T indica que é Tração), que quanto mais alto o ponto de aceleração maior é o
consumo. No Sistema de Padronização, existe uma tabela de consumo de combustível que
descreve o modelo da locomotiva e qual o consumo em litros de combustível por hora para
cada ponto de aceleração que é empregado na locomotiva. Como foi necessário precisão nas
análises foi realizada a conversão da medida do tempo de trabalho da locomotiva de horas
para segundos, já que no ROT o tempo era medido em segundos.
O UNILOG é um programa que reúne informações de manobras, formações, documentação,
ligação com outros sistemas logísticos, etc. Do UNILOG, foram coletados dados de
quantidades de trens e quantidade de paradas nas locações do período de março, abril e maio
de 2015.
4 Apresentação do estudo de caso
No trecho de 77 km da Região do Médio Piracicaba, onde foi desenvolvido este estudo,
circulam variados tipos de cargas como: minério de ferro, graneis, combustíveis, madeira para
celulose, aço, fertilizante dentre outros. As cargas mais transportadas são basicamente aço e
minério de ferro sendo esses dois últimos de maior volume.
O trecho é composto por linha singela, ou seja, linha única com pátios de cruzamento (trecho
com duas linhas para cruzamento), e com um perfil de serras. A circulação de trens é
controlada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) situado Porto de Tubarão no Espírito
Santo. Essa dinâmica basicamente se limita a circular os trens de minério vazios sentido
porto\mina e os trens carregados mina\porto. O trem tipo da região é formado com 3
locomotivas e 168 vagões gôndolas carregados de minério.

O CCO licencia a circulação conforme demanda do programa diário de carregamentos de
minério nas minas. O licenciamento é realizado por meio de comandos remotos que
movimentam os Aparelhos de Mudança de Via (AMV’s), que definem em que linha os trens
irão circular. Isso é acompanhado por um painel óptico que mostra as rotas (permissões de
circulação) dos trem.
Devido à grande quantidade de trens circulando, existe a necessidade de parada dos trens nos
pátios de cruzamento, ou devido troca de equipagem e ou cruzamento de trens. Essas paradas
são controladas pelo CCO que determina o local de acordo com a prioridade e ou
conveniência de circulação.
Nas paradas para trocas de equipagem, é necessário que ocorra a parada de um dos trens no
pátio de cruzamento para aguardar a chegada do segundo. Esse fato ocorre devido o trecho ser
constituído de linhas singelas. Após a troca de equipagem e circulação do segundo trem, o
primeiro trem que se encontrava parado recebe rota para continuar sua circulação.
4.1 Consumo de combustível
A formação dos trens que foram estudados é constituída por 3 locomotivas e 168 vagões. A
locomotiva é operada por meio de alavancas de comando de aceleração com posições de
parada, aceleração e frenagem. A aceleração varia de T1 a T8 assim como a frenagem de D1 a
D4 e parada em marcha lenta (Higt Idle), parada em marcha alta (Low Idle). Essas operações
ficam registradas no ROT onde é possível realizar suas leituras. A Tabela 2 apresenta o
consumo de combustível da locomotiva Dash 9 utilizada pela empresa X.
Tabela 1 – Consumo de combustível da locomotiva dash 9
Item

Dash 9

Ponto 8

719,57

Ponto 7

607,28

Ponto 6

497,02

Ponto 5

387,19

Ponto 4

271,56

Ponto 3

191,80

Ponto 2

87,82

Ponto 1

42,51

Idle
High Idle

14,71

Low Idle

10,63

Dinâmico
D1

14,71

D2

22,17

D3

34,89

D4

50,89

Potência

3990

Motor

7 FDL 16

Fonte: Dados primários (2015)

A tabela 1 de combustível mostra o consumo de combustível em litros\hora da locomotiva de
modelo Dash9, objeto de estudo deste trabalho. O consumo de combustível varia de acordo
com os pontos de aceleração, frenagem dinâmica, empregados na locomotiva e até mesmo

quando ligadas e paradas. Quanto maior o ponto de aceleração maior é a rotação do motor
diesel e consequentemente maior o consumo. Todas as análises do trabalho em relação ao
consumo são baseadas de acordo com esses dados.
Para identificar o consumo de combustível dos trens, foram realizadas leituras do ROT da
viagem de 3 trens aleatórios dos meses de março, abril e maio de 2015. Em cada situação
estudada, foi calculada as médias para servir como base de referência.
O ROT é uma ferramenta utilizada nas apurações de acidentes, auditorias de operações dos
maquinistas e busca por melhorias operacionais, já que nele ficam registradas as
configurações e operações efetuadas nas locomotivas de todas suas viagens. E uma de suas
funções é mostrar o consumo de combustível da locomotiva em um determinado tempo e
distância. A figura 1 apresenta a tela do leitor de ROT, que mostra o consumo de combustível.
Figura 1 – Tela do leitor de ROT - Consumo de Combustível.

Fonte: Dados primários (2015)

A figura 1 apresenta uma tela do programa de ROT, que mostra o tempo, distância
percorrida e volume de combustível consumido em cada um dos pontos de aceleração. Com
esses dados, é possível calcular a quantidade de combustível gasto por locomotiva.
O trecho, onde foi realizado o estudo, possui linhas singelas e pátio de cruzamentos, conforme
pode ser verificado na figura 2 a seguir.
Figura 2 – Painel gráfico óptico do CCO – trecho estudado

Fonte: Dados primários (2015)

A figura 2 é uma imagem do painel Óptico do CCO que mostra o trecho que foi estudado. Os
números de 11 a 19 são as locações ou pátios de cruzamento (trecho de linhas duplas para
cruzamento).
A estação 1 está localizada entre as locações 11 e 12, a estação 2 está localizada na locação
18I e as duas peras de carregamento da Mina 3 estão localizadas na locação 19I e 19V (pera
de carregamento é um ponto onde é efetuado o carregamento de minério que tem um formato
parecido com de uma pera).
As paradas para cruzamento e\ou trocas de equipes é um fator relevante para o elevado
consumo de combustível, efetuado na mina 3, já que a cada parada é utilizada uma grande
quantidade de diesel para se realizar as arrancadas.
No mês de março de 2015, houve 233 paradas na mina 3, em abril de 2015 esse número foi de
207, e em maio de 2015, ocorreram 130 paradas. Esses dados podem ser verificados na tabela
2.
Tabela 2 – Quantidade de paradas nas locações do trajeto da estação 1 a minas 3
Locações

Março\2015

Abril\2015

Maio\2015

Total

Locação 14

74

56

42

172

Locação 15

64

61

23

148

Locação 16

42

42

35

119

Locação 17

53

48

30

131

233

207

130

570

Total
Fonte: Dados primários (2015)

Na tabela 2, onde encontra-se os números de paradas nas locações da Mina 3, nota-se que não
existe um único local para parada dos trens que irão realizar cruzamentos e\ou troca de
equipagem. Os lugares com maior frequência de paradas são as locações 14 e 15, com 172 e
148 paradas respectivamente. Juntas representam 56,14% do total de paradas.
Vale ressaltar, que as locações 15, 16 e 17 possuem locais de rampa, assim é consumido pelas
locomotivas um maior volume de combustível na arrancada, pois é necessário maior esforço
para colocar o trem em movimento e alcançar a velocidade de 10 km/h.. Pode-se observar o
relevo nas locações 15, 16 e 17 na figura 3.
Figura 3 – Perfil altimétrico

Fonte: Dados primários (2015)

Na figura 3, observa-se o quanto é sinuoso o percurso da Estação 1 a Mina 3, com trajetos
com declive e aclive, até a estação 1.
O consumo de combustível nas arrancadas de trens em cada uma das locações foi medido. Na
locação 14, sentido mina\porto – declive –, o consumo de combustível foi de 4,76 litros por
locomotiva para arrancar o trem e chegar a 10 km/h. Esse valor deve ser multiplicado por 3,
uma vez que os trens são formados por 3 locomotivas. Importante destaca que o maquinista só
acelera as locomotivas para colocar o trem em movimento, pois utiliza a força da gravidade
como meio de aceleração e com isso movimentar o trem. Já na locação 15, sentido mina\porto
– aclive –, o consumo de combustível da locomotivo foi de 121,62 de litros para atingir a
velocidade de 10 km/h.
Os dados dos testes realizados para calcular o tempo e o consumo de combustível dos trens
nas arrancadas em todas as locações do trecho que foi estudado podem ser verificados na
tabela 3 a seguir.
Tabela 3 – Tempo e consumo de combustível nas arrancadas por locação
Ponto de
Aceleração

Consumo RH17

Consumo RH 16

Consumo RH15

Consumo RH14

Tempo
(segundo)

Consumo
(litros)

Tempo
(segundo)

Consumo
(litros)

Tempo
(segundo)

Consumo
(litros)

Tempo Consumo
(segundo) (litros)

FD

-

-

-

-

-

-

103

0,42

T1

9

0,11

32

0,38

6

0,07

61

0,72

T2

5

0,12

15

0,37

4

0,10

124

3,02

T3

13

0,69

10

0,53

5

0,27

19

1,01

T4

18

1,36

26

1,96

11

0,83

-

-

T5

312

33,56

90

12,43

129

13,87

-

-

T6

-

-

-

-

184

25,40

-

-

T7

-

-

-

-

-

-

-

-

T8

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

357

35,84

173

15,66

339

40,54

307

4,76

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Por meio da tabela 3, verifica-se que as locações que os trens mais consome combustível para
arrancar e atingir a velocidade de 10 10 km/h é nas 17 e 15. Percebe-se ainda que o consumo
na locação h14 equivale a 11,74% do volume de combustível utilizado na locação 15. Por
tanto, pode-se afirmar que se as paradas realizadas na locação 15 for transferida para a 14
haverá uma economia de 88,25% de combustível.

Em relação a locação 17, o consumo chega a 107,52 litros de combustível por trem. Já na
locação 16, o consumo é de 46,98 litros por trem, o que equivale a 43,69% do consumo da 17.
4.2 Formações dos trens
O método de formação de trens também afeta o consumo de combustível. Os trens tipo da
região são os trens com três locomotivas e 168 vagões. A formação de tração (conjunto de
locomotivas) pode ser feita de dois modos: por meio de cabo jumper (comando transmitido
por cabeamento), ou por meio do locotrol (controle remoto). Das duas formas, um único
maquinista controla todas as locomotivas.
O padrão de formação dos trens usado do trecho da Estação 1 até a Mina 3 era constituído de
três locomotivas na frente do trem puxando 168 vagões. Em simulações por meio do software
(simulador de trens), verificou-se que com distribuição das locomotivas na composição podese obter algum ganho na economia de combustível.
O software utilizado nos testes deste estudo é um simulador de trens onde é possível
configurar a quantidade e modelo de vagões, locomotivas e o trecho ao qual deseja simular a
viagem, com todos os parâmetros que podem ser considerados parasse ter a maior
aproximação da realidade.
As simulações foram realizadas em três formações conforme mostra o quadro 1.
Quadro 1 – Modelos de formações de trem
Formação 1

Trens com três
locomotivas na cabeça do
trem e 168 vagões
convencional:

Formação 2

Trens com três
locomotivas na cabeça,
convencional linkadas
(operadas por controle
remoto):

Formação 3

Trens com duas
locomotivas na cabeça e
uma na cauda (Locotrol):

Fonte: Dados primários (2015)

Foi medido o consumo de combustível de viagem do trem com a formação 1, que
compreendia 3 locomotivas na cabeça do trem ligadas por cabo Jumper (cabos elétricos) e
168 vagões carregados com 16.500 toneladas brutas de minério de ferro no trecho dos 77 km
Estação 1 a Mina 3. Neste teste, foi obtido o consumo de 1.653 litros de combustível do trem.
A segunda medição foi realizada com um trem com 3 locomotivas na cabeça e ligadas entre si
por controle remoto. O trem também era composto por 168 vagões. Nesta formação 2, o
resultado foi um consumo de 1.540 litros de combustível.
Por último, foi realizada a medição de consumo da formação com 2 locomotivas na cabeça do
trem e 1 locomotiva posicionada na cauda. O trem também era composto por 168 vagões. O
resultado desse teste foi o consumo de 1.518 litros de combustível.
Na tabela 4, pode-se verificar o resultado dos testes realizado conforme formação dos trens.

Tabela 4 – Velocidade média e consumo de combustível de cada formação de trem
Trem

Velocidade Média

Consumo

% de economia

Convencional

45,76

1653

0

Convencional Linkado

43,43

1540

6,8

Locotrol

41,35

1518

8,1

Fonte: Dados primários (2015)

Observa-se, por meio da tabela 4, a diferença de consumo de combustível conforme formação
dos trens. Percebe-se que a formação locotrol é mais viável que as outras em relação ao
consumo de combustível.
Ao comparar a formação 1 com a formação 2, que se diferenciam do modo como as
locomotivas se comunicam, isto é, uma por meio de comando elétrico e a através de controle
remoto, obter-se uma economia de cerca de 6,8% de econômica com combustível. Isso se
deve pela possibilidade de o maquinista realizar uma operação diferenciada entre as três
locomotivas do trem, o que é impossibilitado na formação 1 que toda operação realizada na
primeira locomotiva é repetida nas outras 2.
Em relação à formação 1 com a formação 3, obtém uma economia a favor da formação 3 de
8,1% sobre a primeira.
5 Conclusões
Ao final da pesquisa, foi possível concluir que o estudo possibilitou conhecer melhor a
dinâmica do trecho da Estação 1 a Mina 3.
O estudo realizado chegou a resultados que mostram o quanto ainda pode ser otimizado o
transporte ferroviário. O resultado das comparações das arrancadas nas diferentes locações,
que foi constatada a economia de 7.862,88 de litros de combustível por mês somente
mudando os locais de parada. Essa economia traz uma redução do custo de cerca de R$
246.265,41 por ano. A tabela 5 a seguir apresenta esses valores.
Tabela 5 – Ganho efetivo na economia de combustível
Proposta

Litros

Economia\mês

Mudança das paradas da RH17 para
RH16

60,54 por trem

R$ 6794,40

Mudança das paradas da RH15 para
RH14

107,34 por trem

R$ 13727,71

Total

7862,88 por
mês

R$ 20.522,17

Fonte: Dados primários (2015)

Economia\ano

R$ 246.265,41

Ainda foi constatado a economia de 8,1% de combustível somente mudando as formações dos
trens, com o posicionamento da locomotiva de modo a dividir as forças exercidas na
composição dos trens.
Desta forma, as melhorias implementadas a partir do trabalho foram:
- Realizadas as mudanças dos locais de paradas dos trens para trocas de maquinistas e ou
cruzamento da locação 17 para 16; e as paradas da locação 15 para a 14, o que
proporcionará uma economia de cerca de R$246.265,41, conforme dados de 2015;
- Priorização da formação de trens locotoco, com 2 locomotivas na cabeça do trem e 1 na
cauda, o que gerará uma economia de 8,1% de combustível.
Vale ressalta, que foi necessário realizar treinamento com os maquinistas para capacitação
orientação sobre as mudanças propostas.
Como continuidade do trabalho, sugere-se a reaplicação deste trabalho em toda a ferrovia,
pois o assunto é pertinente para todo segmento de transporte ferroviário para o qual pode-se
agregar de maneira impressionante.
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