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Resumo: O presente projeto irá elaborar uma ferramenta computacional para apoiar o controlador do 
terminal ferroviário a tomar a decisão de quais recursos ele deve reservar para fazer o carregamento 
e/ou descarregamento de vagões em terminais ferroviários a partir do tipo do vagão e da carga 
transportada. Para tanto, serão visitados os terminais ferroviários de Porto Velho, Piraqueaçu, 
Colatina e Centro Norte visando levantar os equipamentos necessários para a operação de 
carregamento e descarga para cada vagão e para cada carga que ele transporta. Estes dados serão 
cadastrados na ferramenta computacional. Para elaborar a ferramenta, será desenvolvido um sistema 
computacional e um banco de dados. Em face do prazo do projeto, sem excluir a generalidade da 
ferramenta, o mesmo se limitará às cargas: mármore/granito, gusa, bobinas de aço, toretes e 
contêiner.  
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INTRODUÇÃO 
Os terminais ferroviários são elementos 
importantes dentro da ferrovia, pois caso eles 
não operem a contento, pode ser gerada uma 
retenção de vagões no terminal, ocasionando 
uma diminuição do fluxo de cargas em toda a 
ferrovia. Apesar da importância dos terminais 
ferroviários dentro do contexto do transporte 
ferroviário, poucos estudos e ferramentas 
computacionais têm sido desenvolvidos com 
foco na programação diária das atividades 
destes terminais.  
Nos terminais existem diversos recursos 
(linhas, AMV, chaves, guindastes, silos, 
balanças, equipamentos diversos entre outros) 
que têm por função atender à demanda de 
chegada de vagões para carrega e 
descarregar. Para ambas existem 
procedimentos operacionais e características 
das cargas que devem ser respeitadas em 
função da segurança de pessoas, da 
manutenção do meio ambiente, da integridade 
da carga e da manutenção dos recursos. 
Cabe ao coordenador do terminal ferroviário 
programar todas as atividades do terminal em 
função da oferta de vagões para o terminal, 
isto é, a quantidade de vagões carregados e 
suas cargas e a quantidade de vagões vazios 
a serem carregados.  
Assim, espera-se levantar todos os dados 
para popular o banco de dados da figura a 
seguir e construir uma ferramenta 
computacional para acessá-los. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para execução do projeto, a pesquisa foi 
dividida em nove etapas que são listadas a 
seguir: 1. Visitar os terminais ferroviários 
propostos no projeto; 2. Levantar os tipos de 
cargas que serão estudados no projeto; 3. 
Levantar os tipos de vagões que serão 
estudados no projeto; 4. Levantar os tipos de 
equipamentos que são utilizados nas 
operações dos vagões e das cargas 
levantadas nas etapas 2 e 3; 5. Levantar as 
relações entre tipos de carga, equipamentos e 
vagões; 6. Levantar o tempo de operação das 
relações enumeradas na etapa 5; 7. 
Elaboração do banco de dados para 
cadastramento dos dados levantados nas 
etapas 2, 3, 4, 5 e 6; 8. Elaboração do sistema 
de informação para cadastramento de dados 
da base de dados da etapa 7; 9. 
Cadastramento dos dados na base de dados 
da etapa 6 por meio do sistema de informação 
elaborado na etapa 8. 
Na etapa 1 foram feitas visitas aos pátios. 
Assim, foram visitados os seguintes terminais: 
Piraqueaçu; Colatina; Centronorte; Terminal 
de Porto Velho; TVV (Terminal de Vila Velha); 
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TPD (Terminal de Produtos Diversos); 
Tubarão (minério e carvão); TPS (Terminal de 
Produtos Diversos); Terminal de blocos de 
granito da Granasa; Aracruz (Portocel); Pátio 
de Aroaba. Foram feitas visitas a outros 
terminais do que o inicialmente previsto. Isto 
se deveu a oportunidade de visita aos pátios 
das ferrovias MRS e da EFC, no entanto, os 
dados apurados não foram utilizados nesta 
pesquisa. 
Na etapa 2 foram levantados os tipos de 
cargas estudadas, que são: Algodão (fardo); 
Barra de Trilho; Big Bag's; Blocos de Granitos; 
Fardo de Celulose; Cobre (Amarrados 1,5 
ton); Container; Dormente de Madeira; Soja; 
Farelo de Soja; Milho; Gusa; Minério de Ferro; 
Carvão; Toretes; Bobina (em pallete, deitada, 
com até 4 por vagão); Bobina na horizontal; 
Cantoneira; Chapas; Fio Máquinas; Placa de 
Aço; Tarugos; Vergalhões. 
Na etapa 3 foram feitos os levantamentos dos 
vagões, são eles: GDE; GFE; GTD; HAD; 
HFE; HFD; FHD; FLB; FLD; FLE;  PCD; PME; 
PEE. 
Na etapa 4 foram levantados os equipamentos 
utilizados na operação de carregamento 
(Pórtico; Transteiner; Reach stacker; Pá 
mecânica; Empilhadeiras de garfo; 
Empilhadeiras de clamp; Empilhadeiras para 
torete e Moega de carregamento) e de 
descarga (Pórtico; Transteiner; Reach stacker; 
Pá mecânica; Empilhadeiras de garfo; 
Empilhadeiras de clamp; Empilhadeiras para 
torete; Virador de vagão; Elevado; Moega de 
agrícolas). 
Na etapa 5 foram levantadas as relações entre 
os tipos de carga, os equipamentos e os 
vagões. Os resultados foram conseguidos a 
partir da visita aos terminais e por meio de 
entrevistas com os operadores dos pátios. 
Na etapa 7 foi desenvolvido um banco de 
dados usando o Microsoft Access. Foram 
desenvolvidas as seguintes tabelas no banco 
de dados: Produto; TipoVagao; Carga; 
TipoEquipamento; TipoEquipamentoNecessá-
rio; Equipamento. Em Produto são 
cadastrados todos as dados relativos aos 
produtos que são operados. Em TipoVagao 
são cadastrados todos os dados dos vagões. 
Em TipoEquipamento são cadastrados todos 
os dados relativos aos tipos de equipamentos. 
Em TipoEquipamentoNecessário são 
cadastrados todos as dados relativos aos tipos 
de equipamentos.. Em Equipamento são 
cadastrados todos os dados relativos aos 
equipamentos existentes no pátio. 
Na etapa 8 foi desenvolvido um sistema de 
informação desenvolvido no software Microsoft 
Access para cadastramento de dados da base 
de dados desenvolvida na etapa 7.  

Na etapa 9 foi realizado o cadastramento dos 
dados na base de dados da etapa 7 por meio 
do sistema de informação elaborado na etapa 
8. 
  

CONCLUSÃO 
Os dados referentes aos produtos, vagões e 
aos tempos de operação em função da 
relação de produtos, vagões e equipamentos 
foram apurados e registrados no relatório final 
do projeto. Estes dados podem ajudar aos 
operadores de terminais ferroviários a planejar 
as operações do pátio e servem como base 
para um padrão de treinamento para 
empregados das ferrovias. 
Foi elaborada uma base de dados e foi 
desenvolvido um sistema computacional para 
permitir que as informações levantadas 
pudessem ser usadas de forma organizada e 
prática. No entanto, tendo em vista as 
bolsistas não serem da área de informática, o 
sistema ainda carece de uma melhor 
apresentação visual e rotinas mais 
elaboradas. 
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