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Motivação do Projeto
MRS possuia diversas fontes de dados para manutenção de Via Permanente. Entretanto, as análises
demandavam muito tempo e não abrangiam por completo os modelos de previsão de falhas.
Apenas 20% dos dados de diagnóstico eram utilizados no plano de manutenção. Desta forma, existia

oportunidade de melhoria e otimização das ações estratégicas para tomada de decisão em relação ao
plano de manutenção de Via Permanente.
Desde 2015 foi traçado um plano de ação com o objetivo de colocar MRS em condições de aplicar o
modelo de manutenção preditiva em ativos de Via Permanente.
Durante esse período foi necessário amadurecimento do processo Via Permanente em termos
estratégicos e operacionais para que assim pudesse ser aplicado o conceito de predição para os ativos.
Em 2020 foi dado o passo seguinte para integração dos dados em informações úteis, com agilidade e
precisão ao plano de manutenção de Via Permanente.
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A MRS Logística e seus desafios
•

•

Localizada na região mais industrializada e
populosa do Brasil: cerca de 60 milhões de
pessoas;
Conecta os principais portos: Santos, Rio e
Sepetiba;

•

>170 MTBT nos últimos 12 meses;

•

>70% Heavy Haul (minério de ferro e carvão);

•

1.650 km de vias;

•

Trem tipo: 3 locomotivas e 136 vagões;

•

+18.000 vagões e +800 locos.

631
Pontes
Ferroviárias

1.000
Passagens
de nível

141
Túneis

4.200
Bueiros

Principais desafios
• Aumentar a carga por eixo: 32,5 para 36 toneladas;
•

Duplicar o tamanho do trem para 272 vagões;

•

Aumentar a velocidade de 55 para 70 km/h;

•

Renovação de 600 km de vias (túneis e pontes 100 km);

•

Limpeza do lastro e restauração da drenagem;

•

Substituir mais de 1 milhão de dormentes (2022-2026).

5.814
Cortes e Aterros
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ROADMAP

Manutenção
direcionada à
corretivas

Manutenção
direcionada à
preventivas

Primeiros modelos
preditivos aplicados
à manutenção

Início do
projeto Big
Data

Implementação do modelo
de gestão de dados

2011

2014

2016

2018

2020

Aumento dos custos
de manutenção e
falhas em Via
Permanente

Início dos projetos de
remediação para
manutenção de
segurança e
operação

Desenvolvimento
de estudos para
avaliação de
degradação de VP

Definição de modelos
de manutenção
apropriados a cada
corredor e projeto de
renovação

Redução
significativa de
falhas e melhoria
das condições
operacionais
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Roadmap e principais marcos de evolução
GPR/Lidar

Sistema de Gestão

MRail

Instrumentação P2-05

Avaliação da Rigidez da Via e seus

- Interface gráfica amigável com

-Avaliação precisa das condições da

carregamento para diferentes

efeitos

facilidade de acesso para multiplos

subestrutura com detalhamento em

tipos

esforços e degradação do Sistema .

usuários com capacidade de criação

nuvem de pontos.

Suporte

de

e
-

comportamento mecânico dos
components do sistema

plano

de

2018

também fazer previsão e avaliação
de comportamento.

conhecimento

contaminação do lastro da MRS.

Via Permanente (terrapleno e

modelo

de

Infraestrutura)

preditiva junto Dr. Zarembski.

Veículo-Via

e

validação de modelos

aplicação

-Validação

e

correlação

dados

oriundos

4

•
•
•

entre veículo e via com alta
periodicidade.

de
-

dos

Equipamento

base

para

medições na ZAS

equipamentos de medição MRS;

2

Sistema autônomo instalado em

de medir interação dinâmica

para

6

em

com alta periodicidade

manutenção

interno

instalado

medir parâmetros de geometria de via

VTI
-

autônomo

Locomotiva AC44 com o objetivo de

de

impacto dinâmico no Sistema

Simulações

-Sistema

Locomotiva AC44 com o objetivo

suporte das camadas e nível de

-

ATGMS

para

além da geração gatilhos, mas

Pesq. Uni. Delaware
-Desenvolver

rapidez

de

priorizar planos de manutenção. Ir

Avaliação das condições de

com

análises

Validação dos modelos de impacto.

2016
-

e

tendência

Est. Impacto Dinâmico

- Avaliação das condições de

relatórios

desguarnecimento e ronovação.

2017

1° Estudo Subestrutura

2015

2014

-

ao

de

2021

dormentes

transferência

2020

de

para

2020

-

- Avaliação das condições de

8

Eddy Current
Railvision
…

POSICIONE SUA
CÂMERA AQUI

Benchmarking modelos de manutenção
Manutenção
pró-ativa

Usamos os dados
devidamente?
Não totalmente.
Podemos fazer muito mais com
os dados existentes!

Demanda
dos dados

Manutenção
baseada em
condição
Manutenção
baseada no
tempo

Reparo da
Falha

baixa

Demanda do conhecimento

•

Gigabytes de informações
são geradas a cada mês.

•

Apenas 20% é processado
em tempo hábil (maioria
corretivos).

•

Tendência de triplicar a
quantidade de dados já em
2021 (VTI e ATGMS).

alta
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Ciência de dados Ferroviários
“Correlacionar
tudo com
qualquer coisa”

Conhecimento
•

•

•

A era da digitalização é uma grande
oportunidade para a Ferrovia aumentar
suas vantagens competitivas sobre os
demais modos de transporte.
Entretanto, para explorar esse potencial,
precisamos olhar além de nossa própria
experiência de domínio e ter a capacidade
de entender os limites de demais áreas de
conhecimento, para que assim ocorra a
evolução.

Ferroviário
Zona
perigosa

Pesquisa

Ciência de
dados
Ferroviários

Matemática
Em breve iremos medir a evolução dos
parâmetros não apenas em relação à base
de defeitos, mas sim em relação à
eficiência econômica de apropriação do
recurso.

Estatística

Machine
Learning

Ciência da
computação
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Tomada de decisão por direcionamento de dados
PROCESSAMENTO

ANÁLISE
VISÃO E CONHECIMENTO

DADOS

AÇÃO

INFORMAÇÃO

CORRELAÇÕES
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Evolução da gestão de dados de Via Permanente MRS

Modelo gestão dos dados
Até 2018

Sistema de Gestão + Modelo de correlações

POSICIONE SUA
CÂMERA AQUI

Desenvolvimento e aplicação de correlações
Projeto desenvolvido junto a Universidade de Delaware (Dr. Zarembski)
Objetivos:

•

Validação e correlação de dados oriundos dos equipamentos de
medição MRS.

•

Desenvolver conhecimento interno para aplicação de dados em
qualquer sistema de gestão.

•

Identificar o plano de manutenção mais adequado para reduzir as
falhas.
Antes

Antes
Antes

Depois

Depois
Depois
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Adoção Sistema de Gestão
Projeto desenvolvido junto à empresa Visiostack
•

Objetivo de integrar a base de dados dos equipamentos de diagnóstico com agilidade.

•

O sistema oferece uma abordagem moderna para configurar, editar, manter e visualizar ativos ferroviários. Também
fornece ferramentas para complementar e preencher os atributos dos ativos.
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Resultados obtidos
• Aumento da vida útil média dos trilhos em 25% nos últimos 5 anos.
• Redução de 38% em quantidade de fraturas nos últimos 5 anos.
• Quantidade de defeitos em geometria foi reduzida para 1/3 quando se compara a 2016.
• Apenas 2 vagões descarrilhados entre abril de 2017 e novembro de 2020 em linhas
principais, em toda malha.

• Velocidade operacional média aumentou em 5 km/h desde 2014.
• Suporte ao modelo operacional de eficiência energética.
• Estimativa de redução de 5% em custo de manutenção em dormentes em 2022.
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“A maioria das falhas de Via Permanente pode ser identificada
previamente, desde que tenhamos os equipamentos corretos e a
capacidade de correlacionar as informações em tempo hábil.”
Antonio Merheb

Obrigado!

