Acordo de Cooperação Técnico Científico
CEPEFER ( Brasil ) e TRANSURB TECHNIRAIL ( Bélgica )

 Simulação de Manutenção de Material Rodante e Via Permanente
 Simulação de CCO e Condução de Trens e Locomotivas

Acordo de Cooperação Técnico Científico
 O CEPEFER é um centro de estudos e pesquisas atuando nas modalidades de
ensino, pesquisa aplicada, seleção de pessoal sob demanda das
concessionárias de transporte de cargas e passageiros (Peoplerail©) e
formação de profissionais para a indústria ferroviária em nível de pósgraduação (MBRail® - Master Business Rail). O CEPEFER atende desde 2005
clientes como ALL - América Latina Logística SA, VALE, Amsted Maxion SA,
SIEMENS e MRS Logística SA.
 Transurb Technirail é uma empresa belga orientada para serviços
especializados de transporte ferroviário, tecnologias do trem de alta
velocidade, gerenciamento de infra-estrutura, construção da via permanente
e retrofit de material rodante. A empresa compartilha a infra-estrutura e o
know-how dos seus acionistas, the Belgian Railways Group of Companies e
the Brussels’ Mass Transport Company, contando com um corpo técnico de
mais de 2.000 engenheiros e técnicos especializados em ferrovia.
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Novo Conceito em Educação Ferroviária
 O uso de modelos reais, extraídos e gerados a partir da própria realidade da
concessionária e a possibilidade de simulação de diversas condições
operacionais ligadas a sinalização, tração, transbordo e regras de
segurança, permite:
 uma redução dos custos operacionais envoltos em formação, avaliação e
homologação de condutores e profissionais de assistência técnica e cco.
 introdução no Brasil um novo conceito em formação e avaliação de condutores
de locomotivas e trens de passageiros e profissionais de assistência técnica e
cco.
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Ambiente de Simulação

Manutenção e Assistência Técnica
 Plataforma de educação atualizada, adaptando as
equipes técnicas e de manutenção aos rápidos
avanços tecnológicos da indústria em material
rodante e via permanente:
 atualização dos sistemas de pneumática e
eletrônica de acordo com a configuração do
material rodante.

 simulação de manutenção em sistemas de freio
e motor de tração.
 ‘troubleshoot mode’: testando as habilidades
dos técnicos de vagões diante do lançamento de
falhas randômicas lançadas aleatoriamente no
truque e em seus componentes.
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Ambiente de Simulação

Manutenção e Assistência Técnica
 A técnica, o cumprimento do
RO e dos procedimentos de
segurança sendo aprimorada:

reparo e upgrade em
situações simuladas na
superestrutura e na
infraestrutura de via.
 imersão simulada no
ambiente de inspeção de
trilhos, fixações e juntas.
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Ambiente de Simulação

Condução de Trens e Locomotivas
 Na versão full do DRIVING SIMULATOR, o condutor de locomotivas e
trens de passageiros fica totalmente imerso em uma atmosfera de
condução muito próxima da realidade. O simulador atua em uma
plataforma dinâmica que:

 reproduz os movimentos do
veículo e as interações com a via
no contexto do contato roda vs
trilho.
 o interior e o exterior da cabine
do simulador seguem as
especificações do veículo
original e as características do
trecho da via sob a responsabilidade
da concessionária.
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Ambiente de Simulação

Condução de Trens e Locomotivas
 Mais de 60 simuladores da Transurb na Europa, incluindo o RATP (Metro
de Paris), e a experiência do CEPEFER em implantação de Universidades
Corporativas Ferroviárias, podem prover:
 diferentes parametrizações no
simulador.
 diferentes técnicas de avaliação
no condutor.
 diferentes especificações de
material rodante.
 transferência de tecnologia e
operação assistida ao longo da
utilização do simulador.
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Ambiente de Simulação

Condução de Trens e Locomotivas
▌ Diferentes níveis de
dificuldades e eventos
inesperados podem ser
parametrizados no
simulador
(descarrilamento na via,
quebra de AMVs,
sinalização defeituosa,
tempestades, tabelas de
formações com defeito,
etc.). O Sistema programa
e insere diversos eventos
críticos de segurança nas
passagens de nível,
cruzamentos, etc.
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▌ A introdução simulada
de falhas mecânicas na
locomotiva ou carro de
passageiros pode ser feita
a qualquer tempo,
permitindo ao instrutor
avaliar a tomada de
decisão do condutor e
registrar o
comportamento, a
técnica, o cumprimento
do RO e dos
procedimentos de
segurança por parte do
usuário que esteja sendo
treinado ou avaliado com
o simulador.

▌ O mesmo
simulador pode
ser utilizado para
diferentes
especificações de
locomotivas, trens
de passageiros,
trechos, postos de
movimentação,
linhas, terminais e
pátios.

Ambiente de Simulação
CCO

 Plataforma de educação atualizada, adaptando
as equipes de Centro de Controle Operacional
(CCO):

 treinamento da identificação do controle da
posição da frota.
 critérios operacionais diversos para simulação
de cruzamento em pátios.
 simulação dos sistemas de intervalos e
avaliação de performance operacional via
parâmetros de
headway.
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Ambiente de Simulação

Do Carro Controle para o Simulador...
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Ambiente de Simulação
Solução Tailor Made

 Full replica » Fornece a experiência de condução mais intensa e
precisa para os condutores. Esta versão inclui uma réplica de
cabine locomotiva completa, uma tela exibindo uma
representação 3D de uma malha existente e uma plataforma
dinâmica para imitar os movimentos do veículo.

 Partial scale » Fornece todos os cenários de uma malha existente
com uma interface idêntica a que os condutores irão encontrar
em campo.

 Compact training unit » Simulador econômico, facilmente
instalado em qualquer PC padrão. Esta configuração é a
ferramenta ideal para módulos específicos de formação no
currículo do condutor e dos técnicos em manutenção.
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Ao Dispor!
www.cepefer.com.br
cepefer@cepefer.com.br

CEPEFER – Paraíba do Sul
Rua Visconde de Paraíba, 26
Centro - CEP 25850-970
Paraíba do Sul - Rio de Janeiro
(0xx24) 2263-3155
CEPEFER – Curitiba
Edifício Batel Office Tower
Av. Sete de Setembro, 4698 - 19.º andar
Sala 1905 - Batel - CEP 80320-040
Curitiba - Paraná
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