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Resumo 

 

A pesquisa busca propor uma metodologia para aumentar a capacidade de 
transporte de cargas pelas linhas ferroviárias da Rumo Logística, 
aumentando assim o seu faturamento mensal com os mesmos ativos. 

Conteúdo 

 

 

 

A logística no Brasil vem passando por uma grande transformação e o 
transporte ferroviário tem uma importância grande nessa transformação. 
Apesar de não termos uma malha tão grande quanto deveríamos, aquilo que 
já temos e os novos projetos que vem surgindo, tem sido importante para o 
crescimento dos transportes nesse Brasil de dimensões tão grandes.  

Durante esse período de Pandemia, o agronegócio tem sustentado a nossa 
balança comercial e a ferrovia é um dos pilares desse negócio tão importante 
para o Brasil. 

Modal com custos baixos de operação, mas de custos de implementação 
bem elevados, o que faz com que os investimentos tenham um tempo de 
retorno muito grande, por isso que as renovações e novas concessões devem 
acontecer com maior regularidade dando respaldo para o crescimento cada 
vez maior desse modal de transporte. 

Esse estudo será realizado através de uma análise das capacidades atuais do 
sistema e seus tempos de trânsito, o trabalho será realizado em 3 momentos 
distintos, o primeiro analisando a origem e a melhor formação de trens, o 
segundo  momento o transito dos vagões da origem até o porto de destino, 
considerando as transições em dois pontos da malha, o terceiro tempo a 
chegada e descarga no porto , esses tempos já são monitorados em tempo 
real e geram relatórios diários na ferrovia estudada, vamos utilizar os dados 
do ano de 2019 como base de dados para a análise.  

Será desenhado e implementado um modelo matemático que represente a 
melhor forma de montagem de um trem, baseado na demanda de descarga 
gerada pelos terminais de destino. 

Com o auxílio do modelo matemático vamos propor uma alternativa que 
tenha ganho de volume transportado com o mesmo número de ativos da 
companhia estudada 

 


