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Resumo 

 

ONO, Ricardo Terumichi.Modelagem Sistêmica e Planejamento Logístico da 
Cadeia de Suprimentos de Petróleo. 213 p. Tese (Doutorado), Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

O estudo da cadeia de suprimentos do petróleo envolve uma série de subsistemas que 

interagem entre si nos processos de exploração, transferência do petróleo para os 

terminais, armazenagem em tanques e transferência para as refinarias. Tais subsistemas 

devem ser estudados com um grau de detalhe de tal forma a elucidar todas as 

características que regem cada um dos processos, buscando identificar condições ideais, 

ótimas e principalmente as interferências que ocorrem dentro e entre cada um deles a fim 

de compor um projeto da cadeia de suprimentos. Nesse contexto, o presente trabalho 

pretende examinar as características dos principais subsistemas que compõem o 

segmento upstream, cujo escopo abrange desde o subsistema de produção das 

plataformas até o envio do petróleo para as refinarias, com destaque para o subsistema de 

transporte marítimo que é o elo vital e talvez o maior gargalo no escoamento do petróleo. 

A metodologia a ser empregada compatibiliza decisões em níveis de planejamento 

hierárquico distintos, buscando inicialmente identificar o dimensionamento dos 

principais recursos no plano estratégico e posteriormente efetuar a programação dos 

mesmos em nível tático/operacional. Os modelos computacionais foram desenvolvidos 

utilizando o software ARENA, versão 5.0. e o CPLEX, versão 10.0, para os modelos de 

simulação e otimizante, respectivamente. As ferramentas criadas permitiram efetuar 

análises de dimensionamentos dos recursos envolvidos tais como capacidades e 

subdivisões dos tanques de armazenagem das plataformas, terminais e refinarias, 

alocação dos navios e seqüências de bombeamento. Concomitantemente, foi possível 

avaliar o grau de relevância dos parâmetros de entrada, tais como o porte e a velocidade 

dos navios, o nível de tancagem das plataformas e dos terminais, os tempos de carga e 

descarga nos terminais e as políticas de bombeamento dos terminais para as refinarias, 
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bem como avaliar os impactos na modificação dos mesmos. O modelo otimizante foi 

adotado para ratificar ou aprimorar o resultado apresentado pelo modelo de simulação, 

completando a ferramenta de apoio à decisão que possibilita analisar cada cenário rodado 

e compor o projeto da cadeia de suprimentos de petróleo. 

Palavras-Chave: Cadeia de Suprimento, Petróleo, Simulação, Otimização. 
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Abstract 

 

ONO, Ricardo Terumichi. Systemic Modeling and Petroleum Supply Chain 
Logistic Planning. 213 p. Thesis (Doctoral), Escola Politécnica, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

The study of the petroleum supply chain involves several subsystems that interact among 

themselves in the whole processes, since the oil production, transportation for the 

terminals, storage in tanks and transfers for the refineries. These subsystems must be 

studied which a high detail aiming to elucidate all characteristics related to each one of 

the processes, allowing to identify the best conditions and mainly measure the 

interferences that occur inside and among these processes to compose a petroleum 

supply chain project. In this context, this thesis aims to study the main characteristics of 

these subsystems that compound the upstream segment, comprised from petroleum 

production by platforms up till the dispatch to refineries, with distinction to the 

transportation subsystem. The adopted methodology join decisions based in different 

hierarchy planning, starting with the evaluating the main resources at the strategic plan 

and afterwards, take a programming decision on tatic/operational plans. Models 

developments used two approaches: simulation and optimization. These models were 

developed in ARENA, v.5 and CPLEX, v. 10.0, for the simulation and optimization 

models, respectively. This set allowed to study several analyses of the main parameters 

and factors that bring relevant influences to the supply chain. The models application 

encloses the evaluation of the resources such as terminal and platform tank capacities, 

vessel deployment, oil pumping politics. The optimization model was adopted for 

corroborate the simulation results concluding the decision support tool and compound 

the petroleum supply chain project.  

 

Keywords: Supply Chain, Petroleum, Simulation, Optimization 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O estudo da cadeia de suprimentos do petróleo envolve uma série de subsistemas 

que interagem entre si nos processos de exploração, de transferência do petróleo para os 

terminais, de armazenagem em tanques e de transferência para as refinarias para 

finalmente iniciar o processo de refino e produção dos derivados de petróleo. Tais 

subsistemas devem ser estudados com grau de detalhe que permita elucidar as principais 

características que regem cada um dos processos, buscando identificar condições ideais, 

ótimas e, principalmente, as interferências que ocorrem dentro e entre cada um deles.  

A exploração e produção do petróleo tem sido um dos focos de maior relevância 

na área de energia, visto que o país almeja cada vez mais aumentar sua capacidade 

produtiva visando a uma condição de auto-sustentabilidade. Nesse contexto, a política de 

desenvolvimento que vem sendo adotada no setor, iniciada há duas décadas, tem buscado 

aos poucos a desestatização do setor através da abertura do mercado, estimulando a 

entrada de novos conglomerados de forma a quebrar o monopólio do setor, cuja 

conseqüência direta é o aumento dos investimentos estrangeiros.  

A lei do petróleo (9.478/97) criou o Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), cujas principais funções são de 

regulação, contratação e fiscalização das atividades inerentes à indústria do petróleo, 

bem como das atividades de distribuição e revenda dos derivados de petróleo e álcool. O 

fim do monopólio estabelecido pela lei trouxe uma série de avanços no sentido de 

estimular a concorrência e buscar sempre uma melhor produtividade dos campos 

maduros, ou seja, da utilização e aproveitamento da infra-estrutura existente.  
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Novos investimentos têm sido realizados pelas empresas vencedoras das 

licitações na exploração do petróleo, que se encontra em sua oitava rodada, com a 

licitação de diversas bacias sedimentares espalhadas pelo País. 

Desse modo, o País vem criando condições para a expansão do setor, obrigando 

as empresas e conglomerados envolvidos nestas atividades a buscar as condições ideais e 

muitas vezes ótimas em todos os processos da cadeia produtiva. A PETROBRAS, que 

manteve o monopólio do setor desde meados de 1954, quando foi instituído oficialmente 

o monopólio estatal, perdeu este “privilégio” e naturalmente busca incessantemente uma 

readequação à nova realidade através de fortes mudanças em todos os níveis e setores 

que abrangem sua área de atuação.  

A gestão da cadeia de suprimentos do petróleo tem sido um dos mais difíceis 

desafios encontrados por pesquisadores dá área de cadeia de suprimentos (SCM) no 

mundo, segundo EICHMANN (2000). A cadeia de suprimentos do petróleo explorado na 

Bacia de Campos (RJ) abrange principalmente as atividades de exploração, produção, 

transporte até o terminal e bombeamento do petróleo até as refinarias. Este trabalho 

abordará o levantamento de processos que caracterizam o suprimento dos diversos tipos 

de petróleo para as refinarias que estão na região de influência da Bacia de Campos, ou 

seja, que podem receber o petróleo extraído, sendo conjugado com o petróleo importado. 

Pretende-se obter um amplo descritivo, envolvendo concomitantemente atividades de 

exploração e prospecção, produção, transporte e refino. 

A cadeia de agregação de valores do petróleo necessita de ser constantemente 

monitorada e revista, pois ela é a chave do sucesso de todo o processo. Para se ter esse 

controle é necessário que haja ferramentas de apoio às decisões (SADs) aptas a 
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mostrarem informações para que a decisão seja tomada corretamente. As variáveis de 

decisão que influem nesse processo macro poderiam ser resumidas em: quais produtos e 

em que quantidades serão produzidas ou compradas; serão vendidos ou armazenados, 

serão transferidos ou consumidos; finalmente, quando e como tudo isso deve ocorrer. 

A combinação destas variáveis de decisão é que dará subsídios suficientes para 

um bom acompanhamento e gestão da cadeia do petróleo. Assim, uma ferramenta capaz 

de adquirir as informações, integrar os dados adequadamente e avaliar as capacidades 

dos recursos deverá ser um grande trunfo para este campo de estudo. 

Nos últimos anos, a cadeia do petróleo no seu segmento denominado upstream 

tem verificado que as empresas têm reduzido ou eliminado significativamente as 

margens operacionais no sentido de reduzir níveis de estoque e ociosidades tornando o 

sistema extremamente suscetível e vulnerável às oscilações da oferta e da demanda. 

Normas e regulamentos de preservação ao meio ambiente se intensificaram e 

tornaram-se uma causa dramática para o aumento de restrições operacionais, agravando 

ainda mais a produtividade das operações.  

A delimitação dos subsistemas a serem estudados deve ser precedida por uma 

ampla avaliação e entendimento do sistema como um todo buscando compreender a 

dinâmica do problema. Após estudar minuciosamente os subsistemas, pretende-se 

desenvolver uma ferramenta de simulação e otimização desta cadeia de suprimentos. 

 O petróleo é uma carga de commodities, tendo sua condição de existência 

extremamente sujeita à conjuntura em que está inserida. O preço do barril do petróleo 

varia e oscila de acordo com o comportamento dos fatores sócio-econômicos do mundo, 

o que faz com que pequenas turbulências no mercado possam causar enormes danos ao 
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longo dessa cadeia e, portanto, o melhor planejamento logístico deve manter a dinâmica 

e a rapidez no tempo de resposta de  forma a minimizar os efeitos nocivos à cadeia.  

 A sincronia do planejamento e da produção pressupõe que o sistema esteja 

inserido numa condição ambiental conhecida e previsível. À medida que fatores 

exógenos interferem nesse sistema, o sincronismo ora existente passa a sofrer 

perturbações que muitas vezes abalam e desestruturam todo o sistema. Por exemplo, o 

atentado terrorista ocorrido em Nova Iorque em 11 de setembro de 2001 ou as sucessivas 

crises no Oriente Médio trouxeram e ainda trazem conseqüências inimagináveis em 

todos os setores, principalmente no setor do petróleo. Todas as estimativas e previsões, 

incluindo projetos de investimentos, níveis de oferta e demanda sofreram graves 

impactos. Tal fato representa uma perturbação inesperada no sistema, e seus reflexos 

poderão ser sentidos ainda durante alguns anos, em todo o mundo. Dessa maneira, a 

cadeia de suprimentos do petróleo também é extremamente sujeito às condições do 

mercado externo, principalmente porque o Brasil e sua política energética ainda é muito 

dependente do petróleo importado.  

O campo de exploração Marlim, na Bacia de Campos representa atualmente um 

dos de maior produção. No entanto, o petróleo aí extraído possui características físico-

químicas bastante impróprias para o refino. Assim, o craqueamento deste tipo de 

petróleo fica extremamente dependente de um tipo de petróleo mais leve, que pode ser 

um tipo de petróleo importado (Árabe leve, Nigeriano, entre outros). 
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1.1.  Descrição do Problema  

O problema a ser estudado consiste na cadeia de suprimentos do petróleo, no 

segmento upstream, delimitado pelo subsistema de produção e exploração do petróleo a 

partir das plataformas, o escoamento do petróleo através de uma frota de navios, 

atendimento dos mesmos pelos terminais situados na costa e bombeamento do petróleo 

para as refinarias. O sistema de armazenagem nas refinarias não faz parte do escopo 

estudado. A figura 1 ilustra o escopo do problema abordado. 

 

Figura 1. Escopo do Problema 

 

O enfoque a ser dado ao problema pode ser dividido sob três aspectos: ambiente e 

infra-estrutura, veículos e operação e controle: 

1. Ambiente e Infra-estrutura: Consiste na especificação dos principais 

recursos envolvidos neste escopo e os condicionantes operacionais a que 

as atividades são submetidas. 

Refinarias Plataformas

Terminais
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a. Unidades Marítimas (plataformas): Localizadas em alto mar, 

realizam a exploração, produção e armazenagem do petróleo. As 

unidades marítimas podem ou não estar providas de tanques de 

armazenagem. Unidades que mantém baixa produção são 

conectadas através de dutos marítimos à plataforma mais próxima 

para armazenagem de sua produção, ou o alívio é feito apenas no 

atendimento à embarcação. A plataforma produz um único tipo de 

petróleo, determinada pelas características do solo e profundidade 

em que ela se encontra. A decisão de produção passa inicialmente 

por detalhadas avaliações de riscos e viabilidade econômico-

operacional, quando são estudadas as condições sísmicas, 

características físico-químicas dos bolsões de petróleo, 

potencialidades de produção e escoamento. Tal decisão ainda 

contempla o volume a ser produzido durante o horizonte de 

planejamento, podendo acelerar ou retardar a produção, através do 

aumento ou diminuição de poços a serem perfurados. As 

atividades inerentes à decisão de perfuração e exploração não são 

contempladas nesse estudo. Decisões posteriores, como definição 

dos volumes a serem produzidas por cada plataforma, seleções das 

plataformas candidatas, sob o critério de escoamento logístico são 

objetos desse estudo; isto é, a partir de uma configuração 

previamente estudada ou existente, será possível estudar a cadeia 

de suprimentos que contemplará o cenário a ser avaliado. O 
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principal critério e mais usual no processo de produção é o de 

evitar perdas operacionais nas plataformas, ou seja, garantir que as 

plataformas produzam o petróleo de forma contínua, sem 

interrupção. Tal premissa é adotada no desenvolvimento desse 

estudo.  

b. Terminais: Localizados na costa, representam os pontos de 

descarga do petróleo extraído nas unidades marítimas. Cada 

terminal possui a infra-estrutura de atendimento necessário para 

atendimento dos navios e bombeamento para as refinarias. 

Existem restrições quanto ao número e extensão de berços de 

atracação, que limita a classe de embarcação. Os tanques de 

armazenagem estão interligados através de dutos para descarga 

dos navios, cuja taxa de descarga é determinada e constante. Os 

tanques são dedicados por tipo de petróleo, isto é, não deve haver 

misturas, para não comprometer as características físico-quimicas 

do petróleo. O alivio dos tanques é feito através do bombeamento 

direto para as refinarias, realizadas como “seqüências de 

bateladas”, definidas pelo tipo do petróleo, o intervalo de tempo 

do bombeamento e a vazão correspondente. De forma análoga ao 

critério estabelecido para as plataformas, a indisponibilidade do 

petróleo na condição da batelada implica em perda operacional e 

necessidade de interrupção do bombeamento, devendo ser evitada 

em qualquer nível de planejamento.  
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c. Refinarias: Localizadas próximas aos terminais e estão 

interligadas à estas por meio de dutos terrestres. Representam as 

plantas industriais para processamento do petróleo recebido pelos 

terminais. O escopo do presente trabalho é limitado ao 

bombeamento do petróleo até a refinaria. Não são tratados os 

sistemas de armazenagem do petróleo nas refinarias. Consideram-

se como demanda das refinarias, as disciplinas de bombeamento 

pelos terminais. 

d. Condições Meteorológicas: Fator ambiental que restringe a 

continuidade das operações de atendimento dos navios nas 

plataformas e terminais. Sobretudo nas plataformas, as condições 

meteorológicas impedem ou retardam o procedimento de 

atracação e conexão dos mangotes de alívio do navio. Dessa 

forma, as plataformas e terminais estão sujeitas em graus 

diferentes de restrições de atendimento e que serão consideradas 

no estudo. 

2. Veículos: Trata-se do principal elo da cadeia de suprimentos, atribuído 

aos navios que realizam o escoamento do petróleo entre plataformas e 

terminais. Os navios que executam essa tarefa são classificados segundo 

suas características físicas, dentre as quais destacam-se: dimensões, 

capacidade dos porões, velocidades e custos diários. O detalhamento das 

características e suas funções são tratados em BORGES (2000). O foco 

central do presente trabalho trata o dimensionamento e posterior 
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programação da frota de navios necessários para o atendimento das 

condições de demanda determinados pelas plataformas e pelos terminais. 

Busca-se atribuir as viagens dos navios da forma mais adequada, visando 

o melhor aproveitamento da frota no escoamento do petróleo. As viagens 

dos navios não se restringem às viagens entre plataformas e terminais, 

mas é possível que se realizem viagens entre plataformas e entre 

terminais. Isto é, podem existir condições em que os navios sejam 

designados a efetuar carregamentos múltiplos entre terminais, podendo 

carregar até tipos distintos de petróleos. Analogamente, podem-se efetuar 

viagens entre terminais para atendimentos fracionados ou de tipos de 

petróleos distintos. Diante de uma configuração pré-determinada de frota 

de navios, existem inúmeras possibilidades de alocação de carga e viagens 

para o cumprimento das demandas estabelecidas. Dessa forma, o estudo 

pretende explorar o conjunto de soluções viáveis para um planejamento 

adequado no dimensionamento e programação dos navios. 

3. Operação e Controle: As operações que envolvem o escoamento do 

petróleo e que serão exploradas no presente trabalho consistem nas 

atividades de produção e armazenagem do petróleo e programação de 

navios. O escoamento do petróleo é realizado primordialmente  visando 

minimizar a incidência de perdas, que podem ocorrer nos terminais e nas 

plataformas: a primeira, quando ocorre indisponibilidade do petróleo para 

o bombeamento e a segunda pelo excedente de petróleo produzido e 

indisponibilidade de armazenagem do mesmo. Para que tais situações 
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sejam  evitadas, é necessário manter uma configuração adequada no 

dimensionamento dos recursos envolvidos: plataformas, terminais e frota 

de navios de forma que os níveis dos tanques se mantenham nos limites 

superiores e inferiores aceitáveis e seguros. Define-se níveis de segurança 

nos tanques pela denominação de “TOP”, que delimita a condição 

máxima adversa de operação em segurança. Consiste nos níveis próximos 

aos da capacidade dos tanques na plataforma e aos níveis próximos aos 

mínimos dos tanques dos terminais. Com relação à operação e controle 

dos navios, o foco do problema recai sobre a programação dos mesmos, 

que visa buscar os roteiros de viagens ao menor custo, mantendo-se os 

níveis dos tanques nas condições seguras.  

 

Dessa forma, a cadeia de suprimentos do petróleo , que é foco do presente estudo 

abrange as operações envolvidas no escoamento do petróleo, a partir das plataformas, até 

o bombeamento para as refinarias, excluindo-se o sistema de armazenagem nas 

refinarias.  

 

1.2.  Objetivos 

No contexto apresentado, o presente trabalho encaixa-se no sentido de 

desenvolver metodológica e sistematicamente ferramentas hábeis para o planejamento 

logístico integrado das atividades upstream que envolvem a cadeia de suprimentos tendo 

como meta o estabelecimento do projeto da cadeia de suprimentos, composto pelo 

planejamento e programação. 
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A partir dessa visão geral dos processos envolvidos no suprimento de petróleo às 

refinarias, é possível destacar os seguintes objetivos: 

1. Com relação à avaliação em nível estratégico: 

 Análise de Capacidade de Recursos – A partir da projeção de crescimento da 

produção nos próximos anos, ou seja, dos projetos de desenvolvimento 

previstos e em andamento, avaliar a necessidade de aumento de frota, dutos 

submarinos e terrestres, terminal marítimo norte fluminense e outros; 

 Análise do Impacto de Políticas / Procedimentos Operacionais – políticas 

poderão ser avaliadas, como, por exemplo, testar a política de tolerância zero 

com respeito ao meio ambiente no tamanho requerido da frota, testar a 

manutenção de um estoque mínimo de petróleo maior nas refinarias avaliando 

o nível de serviço obtido pelo sistema logístico, verificar a mudança da 

mistura de petróleo alocada às refinarias com vistas aos desdobramentos no 

desempenho do sistema logístico, entre outros; 

 Propor e Testar Parâmetros Limitantes ou “Benchmark” – para as diversas 

operações-padrão das etapas do suprimento, determinar os parâmetros de 

produtividade sob determinadas condições, como por exemplo, a 

amarração/desamarração de navios junto às monobóias, FSO e FPSO, em 

função de condições climáticas e de mar. 

2. Com relação à avaliação em nível tático/operacional: 

 Programação Ótima da Frota – possibilitar o planejamento logístico de curto 

prazo, através da identificação da configuração ideal no atendimento das 
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demandas propostas, estabelecendo as características das viagens a serem 

executadas pela frota visando a operacionalização da solução. 

A figura esquemática 2 ilustra as atribuições dos dois níveis de planejamento e os 

respectivos objetivos. 

  

Figura 2. Objetivos. 

 

1.3.  Metodologia Utilizada 

Os métodos a serem empregados são os de análise dos subsistemas em níveis de 

planejamento hierárquico, buscando inicialmente estudar cada subsistema 

individualmente e posteriormente integrá-los em um único e grande sistema global em 

um nível estratégico. Deverão ser desenvolvidos modelos computacionais de simulação e 

matemáticos em programação linear com o intuito de testar cenários viáveis e verificar a 

otimalidade dos mesmos.  

SSiimmuullaaççããoo::  AAnnaalliissaarr  ddeettaallhheess  

ooppeerraacciioonnaaiiss  ee  tteessttaarr  ppaarrââmmeettrrooss  

eessttrraattééggiiccooss;;  

OOttiimmiizzaaççããoo::  BBuussccaarr  aa  

ccoonnffiigguurraaççããoo  óóttiimmaa  ddoo  ssiisstteemmaa..  

PPllaanneejjaammeennttoo  

PPrrooggrraammaaççããoo  

PPRROOJJEETTOO  DDAA  
CCAADDEEIIAA  DDEE  

SSUUPPRRIIMMEENNTTOOSS 
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Os modelos a serem desenvolvidos permitirão efetuar análises de 

dimensionamentos dos recursos envolvidos tais como capacidades e subdivisões dos 

tanques de armazenagem das plataformas, terminais e refinarias, alocação dos navios e 

seqüências de bombeamento.  

Será necessário avaliar detalhadamente cada um dos subsistemas e arquitetar uma 

ferramenta de apoio à decisão de fácil utilização, mas ao mesmo tempo sem perder a 

robustez para que as condições simuladas estejam ao máximo de acordo com as 

condições reais. Esta decisão deve ser tomada levando em consideração também a 

viabilidade e facilidade na integração entre os subsistemas de modo que as respostas 

obtidas em cada um dos submodelos sirvam como parâmetros de entrada do modelo 

global e estratégico. 

A construção de um modelo hierarquizado possibilita que decisões de níveis 

distintos (estratégico e tático) sejam consideradas simultaneamente, isto é, a decisão 

tomada no plano tático/operacional deverá resultar em um conjunto de soluções que 

deverão subsidiar a decisão global que deverá ser tomada no plano estratégico.  

O conjunto de modelos desenvolvidos resultará em uma ferramenta de 

planejamento e análise, cujos usuários poderão ser os setores de planejamento 

estratégico, tático e até operacional da empresa que detém os controles dos principais 

ativos envolvidos e dos campos maduros. Pretende-se que o trabalho traga uma valiosa 

contribuição também para a agência reguladora (ANP) no sentido de oferecer uma 

ferramenta de controle e análise da produtividade em quaisquer processos inseridos na 

cadeia e principalmente para planejamento futuro e estabelecimento de novas metas de 
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produção e escoamento do petróleo. A tabela 1 mostra sucintamente as características e 

atribuições de cada modelo. 

Tabela 1 . Atribuição das Técnicas 

Modelagem Simulação Otimização 

Nível Hierárquico 
de decisão Estratégico Tático/Operacional 

Horizonte de 
Planejamento 1 ano até 30 dias 

Objetivo Dimensionamento de 
Recursos Programação dos Recursos

Função Avaliação/Testes de 
Cenários Busca solução Ótima 

 

No contexto em que o País se encontra e nas condições estruturais da indústria de 

petróleo, é possível afirmar que o principal e potencial usuário da ferramenta seria a 

PETROBRAS, detentora das principais unidades de produção e exploração de petróleo 

na Bacia de Campos, além de toda a malha dutoviária, terminais marítimos, refinarias e 

também da frota de navios petroleiros que fazem a transferência entre a Bacia de 

Campos e os terminais. 

 

1.4.  Motivação do Trabalho 

A questão da indústria do petróleo tem se mostrado cada vez mais relevante ao 

longo da história contemporânea, como pôde ser observado no desencadeamento e nas 

conseqüências vividas na era pós-guerra e crises do petróleo no século passado. Pode-se 

considerar que um dos grandes fatores que medem o poderio político-econômico de um  

país é o seu produto interno bruto (PIB), principalmente com relação à quantidade e à 
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disponibilidade de recursos naturais que ele possui. Assim, os países que mantêm o 

petróleo como uma das fontes de recursos naturais figuram como nações estratégicas na 

esfera geopolítica. 

O petróleo tem sido um dos pivôs de desigualdades sociais, conflitos territoriais e 

de interesses econômicos; atualmente o mundo presencia uma conjuntura de extrema 

instabilidade e insatisfação provocada por uma guerra que novamente apresenta 

interesses econômicos e políticos sobre o petróleo do Oriente Médio. Nesse caso, é fato 

que as conseqüências diretas se refletem em todos os setores produtivos, econômicos e 

sociais de todos os países. 

Tal relevância deste produto se deve muito também às características de sua 

formação, existência e principalmente de sua dependência no desenvolvimento. Isto é, o 

petróleo não é um recurso natural renovável, e diversos estudos já demonstraram que ela 

será um recurso cada vez mais escasso e assim, mais valorizado a médio e a longo prazo.  

Sob o ponto de vista da indústria do petróleo e de energia, o avanço tecnológico 

em todos os setores tem sido norteado em duas grandes vertentes: as que procuram 

formas alternativas de geração e utilização de energia, por exemplo, através de fontes 

renováveis, que é o caso da obtenção de energia através de usinas hidrelétricas, eólicas e 

nucleares e desenvolvimento de novas máquinas e equipamentos movidas a energia 

elétrica; e as que ainda procuram e desenvolvem mecanismos tecnológicos para a 

exploração do petróleo em condições cada vez mais insólitas, como é o caso da 

exploração do petróleo e gás em bacias sedimentares em águas profundas (maiores que 

700 metros).  
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Nesse contexto, segundo a pesquisa “Panorama do Petróleo e Gás 2002” 

realizada pela empresa italiana ENI, o Brasil figurou-se como o décimo quinto país na 

produção do petróleo tendo sido atingido a marca de 1,589 milhões de barris diários em 

2001. É importante destacar que o Brasil detém o recorde mundial de exploração de 

petróleo em águas profundas, cujo know-how adquirido permite à PETROBRAS 

continuar investindo neste segmento de exploração, que vem apresentando sucessivas 

grandes potencialidades e possibilidades para aumento da produção. 

Para tal, um dos meios de se atingir o objetivo de aumento de produção consiste 

na utilização adequada dos recursos e otimização logística, de forma a aumentar a 

produtividade global e reduzir custos para que novas operações sejam viabilizadas. 

Desse modo, sabe-se que a cadeia logística do petróleo que opera no país apresenta uma 

série de oportunidades de melhoria que certamente trarão benefícios muito relevantes.  

A indústria do petróleo apresenta um histórico de uma política monopolista, cuja 

forma de trabalho não visava à eficiência, à produtividade e à otimização dos processos. 

Embora a lei do petróleo esteja em vigor há quase dez anos, é preciso considerar que 

esse período é muito pequeno para as grandes mudanças que se fazem necessárias. O 

país atravessou um período de mais de setenta anos em regime monopolista.  

As mudanças necessárias naturalmente não se resumem a formas ou a filosofias 

de trabalho. Fisicamente, com relação às instalações, é possível observar uma estrutura 

arcaica e muitas vezes inadequada para a realidade presente. Um exemplo desse fato 

consiste no terminal marítimo de São Sebastião, que hoje atende grande parte dos navios 

que descarregam o petróleo da Bacia de Campos, com destino a refinarias da Região 

Sudeste e que abastecem o maior mercado consumidor do país. O terminal movimentou 



 17

em 2005 cerca de 54.994.519 toneladas graneis líquidos através da PETROBRAS, com 

tempo médio de permanência dos grandes navios de cerca de 88 horas1. Ao analisar o 

mapa espacial da região, nota-se claramente que o terminal é circundado pela cidade e 

não apresenta possibilidades de expansão necessárias.   

O caso do terminal marítimo de São Sebastião é um típico exemplo da 

necessidade de uma revisão e reformulação da logística de escoamento do petróleo. 

Os riscos inerentes ao mau planejamento e à não-adequação das condições 

operacionais envolve uma questão de extrema importância que vem sendo alvo de 

discussão nos últimos anos: a questão ambiental. Infelizmente, a PETROBRAS tem se 

deparado ultimamente com uma certa freqüência indesejável de acidentes, falhas e 

quebras nas operações que têm causado grandes prejuízos ao ecossistema e 

principalmente ao país e à própria companhia. 

Um segundo ponto a ser ressaltado decorre das transformações vividas no cenário 

nacional, quando o Estado se tornou menos intervencionista e mais regulador do 

mercado, isto é, no passado, o Estado exercia a função de fornecedor e de produtor dos 

bens e serviços enquanto que, nos dias atuais, passou a ser regulador do mercado 

permitindo uma abertura das atividades à iniciativa privada, o que antes era sua função 

única e exclusiva. 

Desse modo, existe uma oportunidade certa e valorosa para um estudo dos 

aspectos logísticos que envolvem este setor. A quantidade de estudos, de relatórios e de 

publicações é numerosa. Entretanto, muitos deles apresentam um caráter apenas 

                                                 
1 Associação Civil para o Desenvolvimento Econômico  e Tecnológico de São Sebastião - SP 
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informativo e outros tratam o tema com a abrangência mais específica, limitando-se a um 

único problema.  

Assim, o diferencial que deve ser dado ao presente trabalho será a análise global 

de toda a cadeia de suprimentos, não só nas análises do transporte ou a exploração ou o 

bombeamento individualmente. Pretende-se analisar cada um dos processos de forma a 

apresentar condições específicas e também de forma conjugada para que sejam avaliados 

os impactos que ocorrem em toda a cadeia a partir de uma perturbação em qualquer elo. 

Na mesma medida, deverá ser relevado o teor e a visão que se pretende dar ao 

estudo. Este deve envolver uma significativa carga de trabalho no levantamento das 

informações e aprendizado do problema para então buscar um embasamento mais 

acadêmico através das pesquisas na literatura. Posteriormente, a ferramenta que tem a 

pretensão de ser utilizada na prática servirá para apoiar a decisão no dia-a-dia das 

operações. 

 

1.5.  Delineamento da Tese 

 
A descrição do problema foi apresentada no presente capítulo, buscando situar o 

problema e enumerar os principais objetivos a serem atingidos, dentro do escopo 

determinado.  

O capítulo dois apresenta a revisão bibliográfica, realizada a partir da literatura 

disponível na questão da conceituação de cadeia de suprimentos, das técnicas de 

modelagem e das informações levantadas da PETROBRAS.  

No capítulo três apresenta a descrição detalhada do problema estudado, bem 

como das premissas e limitações do escopo do problema. Buscou-se descrever e delinear 
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a aplicabilidade do problema ao complexo existente na bacia de Campos. Foram 

realizadas entrevistas com profissionais do setor de forma a entender como a empresa 

trata o problema no dia a dia, apontando as principais questões que deverão ser relevadas 

na modelagem. 

O capítulo quatro introduz a modelagem do problema através da técnica de 

simulação. 

O capítulo cinco apresenta os resultados do modelo de simulação, discorrendo a 

respeito da forma como os resultados são coletados e das possíveis análises a serem 

efetuadas. 

O capítulo seis analisa a sensibilidade mostrando resultados atingidos com a 

modificação de quatro dos principais parâmetros: tamanho da frota, capacidades de 

tanques das plataformas e dos terminais e seqüências de bombeamentos para as 

refinarias.  

A necessidade de aprofundar o estudo com a busca das condições ideais e ótimas 

no dimensionamento dos recursos suscitaram a abordagem pelo modelo de otimização, 

apresentado no capítulo sete, que discorre sobre a descrição, o desenvolvimento e os 

resultados do modelo de otimização, que são complementares ao modelo de simulação. 

A abordagem utilizada tem foco na alocação da frota de navios para escoamento do 

petróleo entre as plataformas e os terminais. O modelo apresenta a solução de 

programação dos navios e controle dos tanques otimizados.  

O capítulo oito efetua uma breve conclusão, a partir de todas as atividades 

processadas, incluindo recomendações e delineamentos das próximas atividades a serem 

desenvolvidas. Por fim, o capítulo nove traz a bibliografia utilizada. 
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O apêndice A traz um aprofundamento do setor de Petróleo e Gás, mostrando 

parcialmente o contexto em que o trabalho está inserido. Buscou-se sucintamente 

descrever o histórico, o panorama do setor e as modificações legais vivenciadas.  

O apêndice B apresenta a descrição dos módulos de programação do 

desenvolvimento do modelo de simulação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1.  Introdução 

O tema abordado no presente trabalho com o enfoque dado ao problema e à 

metodologia a ser adotada para resolução requer uma pesquisa minuciosa da literatura 

nos aspectos informativos, técnicos e teóricos no sentido de verificar, analisar e levantar 

as informações que darão subsídios ao desenvolvimento da tese. 

Em primeiro plano, é necessário adotar uma sistemática de busca e pesquisa das 

informações relacionadas a este tema, visto que existem diversos campos de estudo e 

áreas de atuação que se desdobram acerca do tema petróleo. 

De modo geral, o foco dado ao presente trabalho consiste no estudo do fluxo 

logístico do petróleo a partir da prospecção e exploração pelas plataformas até seu 

processamento nas refinarias. Limitando-se a pesquisa ao regime de controle, é 

necessário investigar os processos associados neste sistema considerando as 

características e as restrições operacionais de cada recurso envolvido no sistema. Além 

disso, um fator exógeno e determinante que interfere nessa área são as oscilações de 

preço do barril de petróleo no mercado internacional. 

Com relação à metodologia e ao encaminhamento para resolução do problema, é 

importante estudar os aspectos que envolvem a resolução de problemas complexos com 

decisões em horizontes de planejamentos distintos, bem como a própria técnica de 

programação matemática computacional para problemas deste porte. As técnicas a serem 
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estudadas consistem em modelagem matemática utilizando técnicas de simulação 

probabilísticas e programação linear. 

Dessa forma, a literatura pesquisada pode ser classificada sob três grandes e 

distintas áreas que fornecerão subsídios acadêmicos ao desenvolvimento do trabalho. 

São elas: 

 Pesquisa bibliográfica através de relatórios, anuários, publicações e 

notícias veiculadas na imprensa relacionadas ao mercado energético brasileiro, as 

políticas de desenvolvimento, a situação atual e as tendências do setor. Neste tópico, será 

feito um diagnóstico dos campos maduros da PETROBRAS, identificando as metas e 

também as principais dificuldades enfrentadas no setor. O levantamento bibliográfico, 

bem como as informações do setor, serão apresentados no capítulo posterior, em 

conjunto com o levantamento dos dados que subsidiaram o desenvolvimento dos 

modelos computacionais; 

 Pesquisa bibliográfica do tema relacionado à cadeia de suprimentos e os 

processos que regem a cadeia, tais como transporte, armazenagem e sistemas de 

informações, englobando as técnicas teóricas e práticas, aplicações e estudos de casos 

que elucidem a metodologia de resolução matemática e computacional que será utilizada 

no trabalho. Neste caso, a pesquisa não deve se restringir ao caso da logística do 

petróleo, pois o objetivo principal é apresentar as diferentes visões e enfoques dados a 

problemas de mesma natureza, mas de aplicações distintas. Serão apresentados materiais 

bibliográficos que poderão ter enfoques em apenas um ou mais subsistemas, por 

exemplo, apenas em transporte ou apenas em armazenagem, entre outros. 
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 Pesquisa bibliográfica, especificamente das diversas técnicas de 

modelagem que poderão ser empregadas, levando em consideração a viabilidade e as 

facilidades para o desenvolvimento de uma ferramenta computacional. Serão 

apresentadas as metodologias já consagradas utilizando as técnicas de simulação, de 

programação linear e de heurísticas. Buscaram-se na literatura alguns artigos cujas 

contribuições ajudaram a formatação da metodologia e o desenvolvimento dos modelos. 

Cabe ressaltar que o encaminhamento que deve ser dado ao trabalho envolverá mais de 

uma técnica, necessitando estruturar adequadamente a arquitetura do sistema. 

 

2.2.  A cadeia de suprimentos 

 

O foco principal e requerido nos estudos de cadeias de suprimentos apresenta, em 

sua grande maioria, uma visão global do sistema, buscando avaliar as conjunções e 

interferências entre os processos que estão envolvidos. O sistema a ser estudado envolve 

uma rede de atividades, cada uma com sua funcionalidade específica, eficiência e 

desempenho. Dessa forma, uma das vertentes de estudo da cadeia de suprimentos está 

relacionada à utilização e melhoria do aproveitamento dos recursos, em busca de 

melhorias no desempenho e eficiência através da identificação e contorno dos gargalos.  

Nesse sentido, o artigo de ROSS (2000) explora o tema da cadeia de suprimentos 

aplicada à indústria do petróleo no segmento downstream, mais especificamente na 

distribuição do derivado para clientes sob enfoque da otimização dos recursos 

envolvidos em uma rede (veículos, bases de distribuição). Embora o autor classifique o 

artigo como “rede de cadeia de suprimentos”, o problema ora tratado pode ser resumido 
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como uma variação do modelo de transbordo, considerando abertura/fechamento de 

centros de distribuição e caracterização do transporte como hipóteses assumidas e, 

portanto, como parâmetros de entrada do modelo. A modelagem em si será discutida na 

seção referente às técnicas de modelagem.  

O artigo técnico de EICHMANN (2000) discute a importância e a dificuldade da 

gestão da cadeia de suprimentos do petróleo, em que é preciso maximizar a cadeia de 

agregação de valores do petróleo, cujas decisões são tomadas ao longo da cadeia, tais 

como: o quê (quais subprodutos), quanto (em que quantidade), onde (em que unidade) e 

quando (em que circunstância) se deve produzir, vender, armazenar, transferir e vender. 

O autor ressalta que a gestão da cadeia de suprimentos tem sido um dos 

principais focos de estudos e desafios encontrados na área do petróleo, devido à política 

de redução de custos e minimização dos níveis de estoques das principais companhias 

petrolíferas. Por outro lado, o mercado de derivados de petróleo está sujeito a inúmeros 

fatores exógenos à cadeia tais como variabilidade da demanda, oscilação de preços, 

distribuição dos derivados e fatores político-econômicos, entre outros, que devem ser 

considerados. Assim, qualquer decisão a ser tomada ao longo da cadeia de suprimentos 

deve buscar, paralelamente à minimização dos custos, um segundo objetivo, mais difícil 

de ser mensurado: a maximização da margem em cada processo. Isso torna o sistema 

mais complexo já que as variáveis são recursivas, isto é, surge uma interdependência 

muito forte entre as “variáveis” de entrada e de saída da cadeia de suprimentos. 

Nesse sentido, o autor propõe que a indústria do petróleo deva buscar a 

vanguarda do processo de planejamento colaborativo, que consiste em estender as 

fronteiras de seu sistema buscando os demais pólos atuantes dessa indústria, que seriam 
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os concorrentes, o governo e principalmente os agentes de comercialização e distribuição 

ao mercado. O avanço tecnológico na área de sistema de informações, principalmente 

com o advento da Internet abriu novos canais e possibilidades para a troca de 

informações entre os players de maneira que a capacidade de transmissão e levantamento 

de informações deixaram de ser gargalos no processo de medição, monitoramento e 

gestão dos processos. 

O artigo de IAKOVOU (2001) apresenta uma metodologia para planejamento e 

programação de uma frota de navios dedicada à operação de transporte de petróleo sob a 

luz de um dos principais problemas e preocupações do setor que é a questão da poluição 

ambiental causada pelos incidentes e acidentes de derramamento do petróleo. O autor 

apresenta um modelo em programação linear com multiobjetivos, isto é, duas funções 

objetivas, sendo uma de minimização do custo e a segunda de minimização do custo 

associado ao risco de derramamento da carga. O modelo busca a melhor solução e 

alocação das embarcações para atendimento de demanda de petróleo de um conjunto de 

portos, cujas rotas são pré-determinadas. 

A metodologia adotada para resolução de um problema com multiobjetivos 

adotou a estrutura de atribuição de penalidades e prioridades para cada parcela das 

funções-objetivo e a execução dos sub modelos de forma interativa até que se chegue a 

um cenário convergente e aceitável segundo os critérios de prioridades pré-estabelecidos. 

Os modelos em si são bastante simples, mas a metodologia interativa torna o problema 

rico e sólido, embora o autor tenha simplificado bastante na apresentação de um exemplo 

do caso real impossibilitando uma validação mais consistente. 
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 O artigo técnico de SMITH (2003), publicado no endereço eletrônico da ASCET 

(Achieving Supply Chain Excellence through Technology), discorre a respeito da 

importância em se manter uma gestão eficaz da cadeia de suprimentos para aumentar a 

produtividade nos negócios. Seu texto mostra que, para atingir um nível satisfatório nos 

resultados operacionais, é necessário que o fluxo, a aquisição e a utilização das 

informações são fundamentais na gestão. Nas últimas décadas, os investimentos têm sido 

direcionados muito mais na automação com o propósito de aumentar a eficiência e 

reduzir os custos de produção. Entretanto, a eficácia desta estratégia é questionável. O 

autor alerta a respeito da diferença conceitual entre eficiência e eficácia em um processo 

produtivo. Reforça a idéia de que as decisões tomadas no plano estratégico devem ser 

revistas em um ciclo menor de tempo, muitas vezes em prazos próximos aos das 

decisões no nível tático. 

 O artigo de BISWAS; NARAHARI (2004) traz uma valiosa contribuição com o 

desenvolvimento de um sistema de apoio a decisão utilizando modelagem através de 

técnicas de heurísticas, programação matemática e simulação na resolução de problemas 

genéricos de uma cadeia de suprimentos. Seu sistema é composto de dois módulos: 

modelagem da infraestrutura que compreende os elementos a serem utilizados na 

modelagem e o módulo de inteligência do SAD, composto de algoritmos de buscas e 

simulação.  

 Para os autores, a cadeia de suprimentos tem se tornado um segmento cada vez 

mais complexo e mais abrangente, proporcionado pelo aumento da rede a ser 

considerada, o número de processos, a estrutura hierárquica, a variabilidade dos dados de 

entrada e as interações dinâmicas que ditam as restrições.  
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 As principais decisões, as medidas de desempenho e as técnicas de modelagem 

mais comumente presentes em uma cadeia de suprimentos são brevemente descritas a 

fim de situar e introduzir as premissas e aplicações do SAD proposto. 

 Em termos de pacotes computacionais disponíveis no mercado, os autores 

destacam: IBM SUPPLY CHAIN SIMULATOR (IBM-SCS), i2 Technologies Rhythm, 

SAP (APO) e Manugistics (Manugistics6), todas destinadas a grandes empresas no 

auxilio à tomada de decisões estratégicas no redesenho da malha logística e das 

operações da cadeia de suprimentos. Geralmente integram modelos de simulação e 

otimizantes utilizadas para problemas de localização, políticas de estoques, estratégias de 

produção, análises de tempos de processamentos, custos de processos e níveis de 

serviços, através de módulos específicos.  

 O primeiro módulo do sistema, em que as características da malha são definidas, 

é composto de bibliotecas de funções a serem utilizadas na modelagem. Tais objetos são 

estruturados em: clientes, pedidos ou requisições, fábricas ou unidades produtivas, 

fornecedores, depósitos, distribuidores, veículos e armazéns. Além disso, foi modelada 

uma biblioteca com objetos de estratégia ou políticas, a serem utilizadas por cada um dos 

recursos. As políticas modeladas foram: “Produção para Estoque”, “Produção por 

Pedido” “Montagem por Pedido”, “Formulação de Pedidos”, “Planejamento de 

Demanda”, “Planejamento de Suprimentos” e “Planejamento de Distribuição”.  

 O segundo módulo, que contém a “inteligência” do SAD, permite que o usuário 

simule cenário utilizando as diversas políticas disponíveis variando-se as características 

dos recursos. A modelagem, em programação matemática, é desenvolvida externamente 

e inserida no sistema como dados de entrada. 
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 Enfim, os autores produziram uma ferramenta, semelhante às comercialmente 

disponíveis, mas que permite uma implementação mais rápida e fácil, proporcionando ao 

mesmo tempo maior flexibilidade e menor customização. A metodologia de modelagem 

é semelhante ao que se propõe no presente trabalho, no sentido de que ambos visam 

integrar as abordagens de simulação e otimização em uma única ferramenta. 

 

2.3.  Técnicas de Modelagem 

 
Segundo SHAPIRO (2001), os subsistemas devem ser estudados isoladamente, 

estabelecendo os objetivos locais e restrições endógenas a cada subsistema. Após a 

verificação dos condicionantes, deverão ser estudadas as interfaces entre os subsistemas 

avaliando o grau de dependência entre cada uma das variáveis. Este processo deverá se 

repetir até que todo o sistema esteja integrado e as variáveis parametrizadas de forma a 

obter um modelo global, factível de ser analisado e implementado. Após a conclusão 

desse procedimento, a metodologia é finalizada através da recursão aos modelos 

primários, buscando um refino/validação dos dados. Ao final, será possível realizar uma 

análise apurada do grau de relevância e medir a magnitude do impacto e a influência de 

cada uma das variáveis sobre o sistema global. 

O artigo de FAGERHOLT (2000) apresenta um problema de “scheduling” de 

navios avaliando o trade-off existente entre a flexibilidade de atendimento na janela de 

tempo requerida pela carga e os custos de penalidade associados a esse atraso. Segundo o 

autor, existem muitos trabalhos publicados a respeito do problema de scheduling, mas a 

janela de tempo sempre representa uma forte restrição na qual, em muitos casos, uma 

melhor solução é descartada por não obedecer a uma restrição que na prática inexiste. A 
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modelagem desenvolvida leva em consideração os custos de penalidade por hora, 

confrontados com os custos globais de transporte. 

Num problema de roteamento, no qual a janela de tempo é tratada como sendo 

uma restrição flexível, com maior tolerância, o objetivo é determinar a melhor rota para 

uma frota de navios que minimize os custos de transporte inclusive os custos 

inconvenientes que englobam as penalidades. Nesse caso, se a violação da janela de 

tempo for pequena se comparada ao custo do transporte, a solução ótima tenderá a 

apresentar uma pequena quantidade de pontos não atendidos e, portanto, respeitando a 

janela de tempo; em contrapartida, apresentará um elevado custo de transporte. No caso 

oposto, se a violação da janela de tempo for elevada, os custos diminuem. 

Desta forma, o trabalho de Fagerholt analisa esse trade off baseado em dados 

reais para um problema de scheduling. O problema trata do caso de uma frota de navios 

graneleiros, do nordeste da Europa, onde o transporte é feito entre diversos portos de 

carga e descarga. Admite-se a hipótese de que a oferta e a demanda de carga nos portos 

sejam conhecidas e, associada a esses dados, foi imposta uma janela de tempo específica 

para cada porto. A frota de navios é composta por embarcações de diferentes 

características de capacidade, velocidade e estrutura de custos. Alguns dos 

carregamentos poderão ser efetuados utilizando navios spots, que seriam afretados 

respeitando sua estrutura de custo. A janela de tempo poderá seguir três padrões: 

• Linear com o tempo de violação; 

• Quadrática com o tempo de violação ou 

• Binária, independente do tempo. 
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A metodologia para solução do problema pode ser dividida em duas partes, em 

que a primeira é relacionada com a geração de todos os roteiros viáveis, através de 

heurísticas, que servirão como dados de entrada do modelo da segunda parte. A geração 

dos roteiros viáveis significa uma redução do universo de varredura do modelo, sendo 

que cada um dos roteiros gerado passará a ser candidato para a solução ótima do 

problema. O trabalho não apresenta formalmente o desenvolvimento desta primeira 

parte.  

O modelo principal consiste basicamente na minimização do custo total do 

transporte, sendo K o conjunto de navios da frota, indexado por k e N o conjunto de 

carga, indexada por i; o conjunto Rk consistindo no conjunto de roteiros viáveis para o 

navio k, indexado por r. k
r

C  é a variável de custo para a rota selecionada r pelo navio k e 

Cspoti o custo de transporte da carga i, realizado por um navio spot. k
ir

A  é a variável 

binária de escolha da rota r, pelo navio k, transportando a carga i; k
r

x  é a binária que 

aloca a rota ao navio e si , a variável binária de utilização do navio spot para a carga i. A 

modelagem é apresentada abaixo: 
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A função-objetivo é a minimização do custo, em que as parcelas se referem à 

somatória dos custos operacionais e custos alternativos para a embarcação do tipo k na 

rota r, multiplicado pela variável binária xkr, mais a parcela do custo do afretamento da 

embarcação spot multiplicada pela variável binária si e mais a parcela referente à 

penalização da janela de tempo, multiplicada pela variável binária xkr. 

A primeira equação de restrição garante que toda carga é atendida pela 

embarcação da frota ou na sua impossibilidade pela embarcação spot. A segunda 

restrição estabelece que uma rota seja servida por apenas uma embarcação de um tipo 

apenas. 

O autor apresenta os resultados gerados para dois casos: o primeiro, com 25 

carregamentos (50 pontos) distribuídos num horizonte de tempo de duas semanas; o 

segundo caso, com 26 carregamentos (52 pontos) correspondendo a três semanas de 

planejamento. A frota é composta por cinco embarcações idênticas, com capacidade de 

aproximadamente o dobro da média dos carregamentos em cada ponto. A janela de 

tempo de atendimento foi estabelecida em 24 horas podendo haver violação máxima de 

até 24 horas tanto antes quanto depois do período ideal. 

O resultado apresentado mostra que essa flexibilidade permite uma redução de 

até 12 % no custo total com um índice de violação de 8% para o caso 1 e 13% e 16% 

respectivamente para o caso 2. Dessa forma são testados diversos outros cenários que 

apresentam a relação de economia no custo total versus porcentagem de violação na 

janela de tempo. 
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O trabalho mostra que o nível de serviço oferecido pelos portos dependerá cada 

vez mais da forma como ela trata o atendimento dos navios, e os resultados mostram que 

a violação da restrição da janela de tempo não implica necessariamente em custos 

maiores. Na prática, muitos portos ainda não trabalham dessa forma, estabelecendo 

janelas de tempo para os navios, mas o aumento da demanda de transportes e a 

competitividade entre os portos farão com que haja um maior controle no tempo de 

espera em fila das embarcações permitindo um melhor nível de serviço dos portos. 

FISHER; ROSENWEIN (1989) descrevem uma metodologia para otimização de 

um problema de scheduling de uma frota de navios graneleiros, onde o fluxo de cargas é 

bem definido a partir de diversos portos de origem e outros portos de destino. Para a 

carga, o tempo de carga/descarga por tipo e a quantidade de oferta por portos são 

especificados, bem como a janela de tempo (tempo mínimo e tempo máximo). As 

características relevantes dos portos também são dados tais como calado mínimo e a 

distância entre portos. Igualmente ao problema anterior, o dimensionamento da frota 

permite inclusão de embarcações spots, que poderão ser afretadas por tempo (time-

charter). Cada uma das embarcações possui características próprias de capacidade, 

velocidade máxima, calado e tempos de disponibilidade. A estrutura de custos é 

composta por custo de afretamento, operacionais para embarcações da frota, de 

tripulação, de atracação/desatracação, manutenção, reparos e taxas portuárias. 

A decisão do modelo consiste na alocação adequada da carga e da embarcação, 

que poderá ser da frota própria ou afretada, respeitando as restrições de janela de tempo, 

procurando maximizar a ocupação da frota. Tal decisão é feita para um horizonte de 

planejamento de algumas semanas, cuja revisão é feita à proporção que novos dados 
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ficam disponíveis. O exemplo tratado nesse trabalho é o da frota de navios tanques da 

marinha americana, composta de aproximadamente 20 embarcações, transportando 

petróleo em todo o mundo. As informações coletadas referem-se ao tipo de produto, 

quantidade, local e tempo de carga/descarga. Uma viagem típica desse problema consiste 

em dois ou três carregamentos em portos distintos e próximos e também dois ou três 

descarregamentos em portos distintos e próximos. O horizonte de planejamento para esse 

problema é de três meses, sendo que novas informações são inseridas no modelo a cada 

mês. 

Conforme descrito anteriormente, a embarcação sempre carrega apenas um tipo 

de carga, e os descarregamentos deverão iniciar sempre posteriormente aos 

carregamentos, isto é, um único porto não carrega e descarrega o mesmo produto e dessa 

forma, o navio deverá passar por todos os portos de carregamento para depois iniciar o 

processo de descarregamento. Existe também a restrição de carregamento de produtos 

incompatíveis, consecutivamente. No carregamento, a embarcação alocada deverá ter 

capacidade suficiente para carga existente no porto de origem, ou seja, o lote da carga 

não deverá ser quebrado. Ainda da embarcação, sua velocidade deverá ser suficiente para 

garantir que o carregamento/descarregamento ocorra na janela de tempo pré-

determinada. 

PERAKIS; PAPADAKIS (1989) abordam o problema da otimização de uma 

frota de navios que opera em uma rota fixa, sempre entre dois portos, para um único tipo 

de carga, no qual o preço do contrato de transporte é fixo. O problema é tratado como 

sendo não linear com multivariáveis, pois tanto a variável de velocidade da embarcação 

quanto a de ocupação são independentes. O trabalho busca obter a melhor velocidade de 
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operação, a fim de minimizar os custos, sem prejudicar o atendimento. Os autores 

procuram dimensionar a frota baseando-se principalmente na velocidade dos navios, 

desconsiderando a janela de tempo. 

Outro modelo para dimensionamento de frota foi desenvolvido por 

KOENIGSBERG; MEYERS (1980). Os autores analisaram um sistema de distribuição 

de granéis líquidos em que existiam duas frotas distintas compartilhadas em uma mesma 

atividade de carregamento, transporte e descarregamento. O trabalho visou obter os 

índices de desempenho principalmente da fila cíclica que se formava nas bases 

compartilhadas. As análises resultaram em uma quantidade de embarcações por frota e 

os respectivos números de viagens por ano. 

O problema de alocação de frota, isto é, designação de uma frota a determinadas 

rotas, foi bastante explorado até então. PAPADAKIS; PERAKIS (1989) trataram um 

problema em que existe uma capacidade superdimensionada no transporte com múltiplas 

origens e múltiplos destinos. Os autores utilizaram um modelo de programação não-

linear para designar os pares de origem-destino associadas a uma velocidade ótima de 

cruzeiro nas condições carregadas e lastreadas para cada embarcação. 

BOYKIN; LEVARY (1985) apresentaram um estudo de simulação  para uma 

operação de um produto químico especializado. O sistema desenvolvido foi utilizado 

para dimensionar e testar os diversos itinerários de viagens variando-se a velocidade dos 

navios.  

FAGERHOLT, K.; CHRISTIANSEN, M (2000) abordam o problema de 

programação com múltiplas alocações nos navios, ou seja, os tanques dos navios poderão 

carregar mais de um produto simultaneamente. A programação dos navios constitui o 
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problema de múltipla coleta e distribuição com restrição de janela de tempo (m-

PDPTW). Em outras palavras, o artigo combina o problema de programação com o de 

alocação. O problema envolve a operação de carga e descarga de uma indústria de 

fertilizantes minerais no norte da Europa. O serviço estudado consiste na rede que 

envolve os carregamentos em três unidades produtivas distintas e entrega em cerca de 

vinte portos de descarga. A empresa recebe a carteira de pedidos dos clientes que contém 

as informações de tipo e quantidade do fertilizante. Restrições de janela de tempo para 

coleta e entrega devem ser respeitadas para cada pedido.  

Esse atendimento é realizado por uma frota de navios de diferentes capacidades e 

velocidades. A capacidade dos navios ainda está associada à quantidade de subdivisões 

possíveis de serem criadas em função da compartimentagem por anteparas, cuja 

colocação dependerá essencialmente da quantidade de tipo de carga e seus respectivos 

volumes. A metodologia de resolução apresenta duas partes, sendo atribuída a  primeira 

para a geração de programações candidatas e a segunda para a minimização dos custos 

através do problema de partição em conjuntos, em que as colunas são as programações 

candidatas na primeira fase. 

SHERALI et al. (1999) exploram o mesmo problema de roteamento e 

programação da frota de navios para o sistema de transporte da Companhia de Petróleo 

do Kuwait. A metodologia empregada foi a programação linear mista, tornando-se um 

modelo relativamente complexo com um número excessivo de variáveis e restrições, 

necessitando de simplificações ao longo do desenvolvimento. O motivo da complexidade 

pode ser explicado pela grande quantidade de fatores considerados no problema. O 

sistema de transporte compreende a entrega de diversos tipos de produtos (granéis 
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líquidos) a partir de três locais de origem e diversos centros consumidores dos mercados 

europeu, norte-americano e japonês. A frota era composta de navios próprios e afretados, 

sendo que a alocação de uma ou outra classe também faz parte da decisão do modelo. 

Cada viagem era composta de apenas um ponto de origem e um de destino; porém, o 

navio poderia carregar vários tipos de produtos em porões distintos. A rota também era 

uma variável de decisão, pois existem dois caminhos: através do Canal de Suez, 

apresentando uma série de restrições, e pelo Cabo da Boa Esperança, que é o caminho 

mais longo e mais custoso. Além disso, as entregas deveriam respeitar as janelas de 

tempo e o cumprimento da cota mínima de cada produto. As infrações de tais restrições 

estavam sujeitas a penalidades. A função-objetivo do modelo é a minimização do custo, 

satisfazendo a demanda requerida em um horizonte de tempo para cada cliente. A 

complexidade do problema obrigou os autores a desenvolver um submodelo que gerasse 

um conjunto de soluções iniciais, modelado de forma mais agregada. 

RONEN (1986) apresenta abordagem de resolução de um problema de alocação e 

programação de navios petroleiros a partir de um ponto de origem para vários destinos 

utilizando técnicas de modelagem distintas: heurística, busca aleatória induzida e 

otimização em programação não linear mista.   

O artigo de PERSSON, J.A., GOETHE-LUNDGREN, M. (2005) aborda o 

problema de planejamento de carregamento de cargas distintas e alocação de uma frota 

de navios, considerando-se restrições de níveis de tancagens tanto nas origens quanto nos 

destinos (refinarias e tanques de armazenamento). A técnica de resolução sugerida para o 

problema é baseada na técnica de geração de colunas em um modelo multiperiodal. O 

estudo de caso apresentado trata do transporte de betume na costa da Suécia, a partir de 
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três refinarias para um conjunto de tanques de armazenagem no qual a frota é industrial 

e, portanto, o controle de planejamento de rotas e as características de movimentação são 

controlados pela mesma empresa. O problema objetiva o planejamento das rotas da frota 

de navios e a quantificação do fluxo a ser entregue aos tanques. Descargas múltiplas 

também são permitidas, e a função objetiva é a minimização dos custos globais, 

contemplando custos de produção, transporte, armazenamento e penalidades por 

violação das restrições de tancagem e desvios em relação ao nível estipulado. O 

horizonte de planejamento é de até seis semanas, cujo intervalo de tempo de cada 

período é de seis horas, isto é, cada dia é composto por quatro períodos.  

A grande peculiaridade do artigo está na abordagem dos níveis dos tanques como 

uma meta pré-estabelecida e não como um referencial para definição de janela de tempo 

de atendimento, como estudado por CHRISTIANSEN (2002).  

A empresa adotada no estudo de caso concentra a produção e distribuição de 

betume na Suécia. A operação de carregamento é planejada com um horizonte de pelo 

menos um (01) mês, a partir dos dados de previsão agregada de demanda  fornecida 

pelos clientes. Dessa forma, existe uma alta penalidade de custo quando o produto 

requerido não estiver disponível nos tanques de destinos previstos. Entretanto, as 

capacidades dos tanques são bastante limitadas e, portanto, são economicamente 

proibitivos carregamentos acima do que se poderia descarregar nos tanques de destino.  

Os planos de carregamentos são realizados de acordo com as condições de 

produção de forma a assegurar que os produtos estejam disponíveis. 

A literatura pesquisada aponta também uma forte tendência nas linhas de 

pesquisa relacionadas à utilização de técnicas heurísticas de busca de soluções mais 
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eficazes aplicadas a problemas de transporte com janelas de tempo. Em problemas de 

roteirização, a consideração pela janela de tempo passa a ser a principal restrição do 

problema. BRAYSY; GENDREAU (2005) efetuam uma revisão ampla dos problemas 

de roteirização de veículos com janelas de tempo (VRPTW). Grande parte dos artigos 

analisados pelos autores demonstra técnicas de melhoria de soluções tendo como base os 

algoritmos de CLARK; WRIGHT (1964) e de SOLOMON (1987). Em suas análises 

comparativas, o equilíbrio entre obter uma boa solução e o tempo de processamento 

despedido é tido como primordial na análise da técnica. Em muitos artigos, os autores 

omitem a informação do esforço computacional para atingir a solução apresentada, fator 

essencial na análise de viabilidade para aplicação prática.  

Uma vertente do problema abordado anteriormente refere-se à junção ao 

problema de estoques, que tem sido uma tendência de novos trabalhos nessa área e 

mostra-se bastante promissor pela dificuldade de resolução e elevada quantidade de 

variantes. É chamado de estoque-roteirização. Problemas desta natureza abordam os 

estoques associados nas pontas e necessariamente levam em consideração os fatores 

temporais e demandas flutuantes. Conseqüentemente, é variável do processo determinar 

os instantes de atendimentos e as quantidades associadas. Ao considerar frotas 

heterogêneas e janelas de tempo de atendimento, os problemas resultam em um elevado 

número de combinações de variáveis. 

ZNAMENSKY; CUNHA (2004) apresentam um artigo com análise relevante 

para o problema de estoque-roteirização, discorrendo por um panorama dos principais 

problemas correlatos para os casos de demanda determinística. Os autores classificam os 

problemas em: modelos de freqüência de atendimento, caracterizados por atendimentos 
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periódicos e repetitivos para um horizonte de planejamento infinito ou indeterminado; e 

modelos de instante de atendimento, que permitem atendimentos em função de outras 

variáveis, não necessariamente periódicos e efetuados ao longo de um horizonte de 

planejamento finito. 

Para os modelos de freqüência de atendimento, os autores os subdividem em 

outras três categorias: modelos agregados, modelos de política de partição fixa e 

modelos de freqüência discreta de atendimento. A primeira caracteriza-se pelo 

agrupamento do problema em premissas simplificadoras, por exemplo, decisões entre 

entregas diretas ou via estações de consolidação, agregação de demanda através de 

parâmetros de densidade de consumo, adoção de rotas fixas com defasagem de tempo, 

entre outros. A segunda compreende a partição dos clientes, isto é, define, a priori, a 

demanda restrita aos conjuntos de clientes. Essa abordagem assemelha-se à estruturação 

da fórmula de lote ótimo do pedido. A terceira e última abrange a discretização da 

freqüência, de acordo com a característica da demanda e da estrutura de custos adotada. 

As freqüências podem ser únicas ou múltiplas (inteiras) e as melhorias das soluções são 

feitas em etapas.  

A categoria relativa aos modelos de instante de atendimento difere das anteriores 

principalmente na questão do horizonte de planejamento, que deve ser finito. Discute-se 

como conciliar soluções de minimização em diferentes horizontes de tempo. Uma das 

estratégias citadas pelos autores aborda a adoção de um horizonte de planejamento 

deslocável, isto é, a extensão do horizonte de planejamento é “ajustada para 

compatibilizar prováveis decisões futuras de curto prazo”. 
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Nessa linha de pesquisa, a de estoque-roteirização, foi publicado recentemente 

artigo de AL-KHAYYAL; HWANG (2007), aplicado ao problema de programação e à 

alocação de rotas de navios petroleiros. O artigo formula o problema de minimização de 

custo de uma operação de escoamento de petróleo entre plataformas e terminais, através 

de uma frota heterogênea, considerando restrições de tancagens nas pontas. São 

consideradas taxas de produção nas plataformas e taxas de consumo nos terminais 

constantes, bem como o número de atracações possíveis em cada ponto. As variáveis de 

decisões que determinam os arcos das viagens são binárias e conjugam os índices 

referentes a origem, destino, as respectivas atracações e ao navio. Essa abordagem, 

segundo os autores, permite a discretização racional do tempo e conseqüente diminuição 

do número de variáveis, se comparada à modelagem clássica de variáveis multiperiodais. 

As grandes contribuições do artigo consistem na abordagem de roteirização através de 

índices que representam a seqüência de atracações e a consideração do volume de carga 

e descarga no navio como sendo variável. Do mesmo modo, a consideração temporal do 

problema remete tão somente aos atendimentos crescentes das seqüências de atracação 

que ocorrem dentro do horizonte de planejamento pré-determinado. 

O problema apresenta alguns conjuntos de restrições não lineares, que 

posteriormente são resolvidas através de métodos de reformulação linear. As restrições 

não lineares consistem em compatibilizar a variáveis binárias de alocação de arcos com 

as atualizações dos níveis de estoques e tempos associados. 

Uma abordagem distinta para um problema de dimensionamento de frota é 

apresentada por VIS, I et al. (2003) utilizando técnicas distintas: analítica, de otimização 

e de simulação. O núcleo do problema é aparentemente simples, ambientado em um 
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terminal de contêineres, cuja abordagem se propõe a buscar a menor quantidade de 

veículos na operação de descarga e posicionamento de contêineres a partir do berço de 

atracação do terminal. A área destinada à descarga pelo pórtico (portêiner) do terminal 

tem capacidade limitada e requer uma operação de transferência dos contêineres para o 

pátio de forma eficiente a fim de não penalizar a operação de descarga do navio. Os 

modelos analíticos são empíricos, cujas soluções são comparadas com as de otimização e 

de  simulação. Nesse problema, a comparação e as análises de sensibilidade são factíveis 

e consistentes, pois o foco trata de um único subsistema do terminal, cuja delimitação 

das  fronteiras do problema permite um número reduzido de processos, de eventos e, 

conseqüentemente, de variáveis.  

O uso de diferentes técnicas para resolução de um mesmo problema ou similar é 

discutido por FU; GLOVER (2005), que trazem uma valiosa contribuição na área de 

simulação e otimização. O trabalho traz uma classificação das metodologias de resolução 

de problemas e apresenta exemplos de suas aplicações, utilizando os diferentes  métodos 

de modelagem. Posteriormente, também discorre a respeito dos principais pacotes 

computacionais de otimização, existentes em plataformas de simulação.  

 

2.4.  Conclusão da Revisão Bibliográfica 

 
O levantamento bibliográfico nas três categorias pesquisadas determinou o 

encaminhamento a ser dado no estudo da cadeia de suprimentos do petróleo. Na medida 

em que se propõe efetuar um estudo detalhado dos processos inerentes ao escoamento do 

petróleo, que utiliza múltiplos recursos, em um ambiente onde existem fortes interações 
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entre os subsistemas, faz-se necessário analisar o problema em diferentes níveis de 

decisão.  

Em termos de entendimento do problema, as pesquisas realizadas sob a luz do 

tema “petróleo” deram subsídios suficientes para que os critérios de 

agregação/desagregação dos dados pudessem ser tomados. Os conhecimentos do 

conjunto de atividades envolvidas, dos critérios de tomadas de decisões, dos indicadores 

utilizados, das práticas usuais e de contingência e do comportamento do mercado 

deverão ser utilizados no desenvolvimento da presente pesquisa. 

A abordagem e encaminhamento do problema devem distinguir-se entre o 

estudo/análise de uma proposta ao problema concreto e já existente do caso em que a 

proposta é inovadora e inexistente. Isto é, os métodos apropriados para casos em que se 

pretende analisar ou testar a modificação de uma política ou um parâmetro aplicado a um 

sistema existente é distinta do método apropriado a gerar uma primeira solução de um 

sistema a ser proposto. No primeiro caso, o processo de validação do método torna-se 

mais factível e viável através de aplicação ao caso real, enquanto que para o segundo, a 

validação pelo caso real torna-se uma tarefa de implantação da nova solução e portanto, 

mais complexa. Nesse sentido, o grau de conhecimento que se pode obter de um sistema 

já existente é indiscutivelmente maior e portanto, o nível de desagregação na modelagem 

deve ser alto e detalhado. 

Para o caso do objeto em estudo, que se caracteriza por um sistema já existente, 

isto é, os recursos envolvidos na cadeia de suprimentos do petróleo , bem como as 

atividades associadas existem e ocorrem de fato. Isso implica na possibilidade de 

tratamento do problema de uma forma detalhada e, em consonância com a proposta do 
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trabalho, que pretende estabelecer uma configuração ótima dos recursos envolvidos, 

suscita as análises utilizando-se do método de simulação probabilística. Nesse caso, a 

modelagem a ser proposta deverá levar em consideração os aspectos operacionais 

existentes e verificados na pesquisa visando estabelecer “dimensionamentos dos grandes 

e principais recursos”, que estarão sujeitos às condições operacionais que poderão ser 

levados em consideração. 

Pode-se observar que a bibliografia técnica existente aborda o uso da Pesquisa 

Operacional em problemas isolados dentro da cadeia logística de suprimentos, como por 

exemplo, o estudo isolado da localização e do dimensionamento de um centro de 

distribuição, modelos para dimensionamento de frota (heterogênea ou homogênea), 

roteamento da frota e de roteirização de veículos. Somente nos últimos anos é que 

trabalhos com escopos maiores e resoluções de problemas com aplicações práticas de 

médio e grande porte puderam ser verificados e publicados. Os avanços tecnológicos na 

área de processamento de dados e infra-estrutura computacional têm possibilitado o 

desenvolvimento e ampliados a viabilidade da resolução de problemas complexos e de 

grande porte.  

A revisão bibliográfica apresentada procurou elucidar e introduzir os principais 

tópicos abordados na presente pesquisa, buscando sempre evidenciar alguma 

particularidade ou alguma idéia que poderia ser utilizada. Os trabalhos foram 

selecionados dentre uma vasta quantidade de publicações analisadas.  

Nesse sentido, as decisões referentes ao nível tático/ operacional dessa cadeia, 

sobretudo do principal elo do sistema, que é o de transportes, poderão ser subsidiadas por 
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um modelo de programação e alocação de rotas, buscando-se uma solução que ratificasse 

a resposta do modelo estratégico. 

A pesquisa realizada denota o conjunto de resoluções e abordagens distintas, mas 

sempre com um escopo limitado, o que suscita a oportunidade de preencher uma lacuna 

referente a problemas de cadeia de suprimentos que inclua diversos subsistemas, através 

de uma metodologia que envolve múltiplas abordagens. O trabalho pretende desenvolver 

uma ferramenta que contemple de maneira sistemática e integrada a análise dos diversos 

elos da cadeia (obtenção de matéria prima e recursos, transporte, movimentação, 

armazenagem e distribuição). Isto permitirá o dimensionamento otimizado dos diversos 

subsistemas do ponto de vista de custo total da cadeia logística, e não simplesmente 

otimizando subsistemas isolados, que não contemplarão os trade-offs entre os mesmos, 

levando a soluções ótimas locais. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA, PREMISSAS E ABRANGÊNCIA 

 

O objeto de estudo do presente trabalho consiste da cadeia de suprimentos de 

petróleo, no chamado segmento upstream, que abrange as atividades envolvidas a partir 

da produção do petróleo e termina no processo de bombeamento do petróleo para as 

refinarias. Esta cadeia de suprimentos poderia ainda ser estendida para o chamado 

segmento downstream que abrange o processo de refino e do petróleo e produção dos 

subprodutos, passando pela armazenagem, transporte a unidades intermediárias e 

finalmente distribuição dos derivados aos centros consumidores. 

Entende-se por cadeia de suprimentos aplicado ao estudo em questão ao sistema 

que contempla as atividades referentes à entrega da matéria prima petróleo para o 

processamento industrial nas refinarias. Compõe esse sistema o conjunto dos principais 

subsistemas: produção nas unidades marítimas, atendimento nos terminais, transporte e 

bombeamento e que serão descritos no presente capítulo. 

 

3.1.  Subsistema de Produção nas Unidades Marítimas 

 

As atividades de exploração e produção do petróleo são executadas por unidades 

marítimas que podem ser caracterizadas segundo o tipo: fixas ou flutuantes e segundo a 

função: de perfuração ou produção.  

No contexto do problema, delimita-se o estudo às unidades marítimas que já se 

encontram em produção, isto é, as atividades de suprimentos às unidades em processo de 
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perfuração não estão consideradas. Ressalta-se que o objeto central do estudo é o 

escoamento do petróleo, e portanto, apenas as unidades que produzem o petróleo estão 

consideradas. 

O petróleo é extraído a partir das unidades marítimas em diferentes tipos, que 

podem ser classificadas segundo características de ligação de carbono, compressibilidade 

e viscosidade, tempos de decantação, entre outros. Tais características estão associadas 

às características dos locais onde os bolsões de petróleo se encontram: profundidade, 

composição do solo, bacias sedimentares, porosidade de rochas, entre outros. Na bacia 

de Campos, os tipos de petróleo são classificados preponderantemente com as 

denominações dos locais extraídos e subdividem-se em aproximadamente seis tipos.  

Cada unidade marítima de produção extrai o petróleo a partir de um conjunto de 

poços perfurados em um perímetro delimitado e portanto mantendo características 

semelhantes. Dessa forma, pode-se assumir que um único tipo de petróleo é produzido 

em cada unidade marítima. 

Para efeito do desenvolvimento dos modelos, as unidades marítimas podem ser 

caracterizadas pelos seguintes parâmetros: 

• Tipo de petróleo extraído; 

• Distribuição Probabilística e média da taxa de produção; 

• Taxa de transbordo ou alívio; 

• Localização (coordenadas geográficas) e condições meteorológicas 

restritivas; 

• Capacidades de tanques de armazenagem; 

• Nível de segurança dos tanques. 
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A produção do petróleo deve ocorrer ininterruptamente a fim de evitar as perdas 

operacionais. Isto é, a unidade marítima busca manter constante e uniforme a taxa de 

produção. Tal premissa é mandatória nas modelagens a serem propostas.  

O alívio por embarcações é feito após requisição das unidades marítimas, que são 

enviadas ao controle e planejamento do abastecimento, que após consolidação diária das 

requisições, determinam e alocam as embarcações às missões. Tal requisição leva em 

consideração as condições dos tanques e dos tempos médios de viagem a fim de garantir 

a manutenção adequada dos níveis dos tanques. A designação das embarcações que 

efetuarão o alívio deve cumprir as restrições de atracação em função da classe do navio, 

ideal e apta a cumprir a missão. 

A chegada das embarcações junto aos pontos de conexão das plataformas ocorre 

após liberação das condições meteorológicas (ondas e ventos) que permitam a operação 

de conexão dos mangotes de transbordo, de forma segura.  

Um outro aspecto, refere-se ao processo de exportação. É possível que essa 

operação seja realizada diretamente a partir da unidade marítima. Neste caso, a 

designação da embarcação é feita sob essa missão e o processo de atendimento aos 

navios é semelhante às demais. 

 

3.2.  Subsistema de Atendimento dos Terminais 

 

Os terminais marítimos são caracterizados para efeito de modelagem como sendo 

os pontos de descarga do petróleo trazido pelas embarcações. Estão localizados na costa 

e mantém uma infra-estrutura de atendimento aos navios e recebimento da carga. Para o 
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escopo do presente trabalho, a localização dos terminais é previamente conhecida, 

devendo-se ater aos que atualmente estão em operação. Naturalmente, a concepção dos 

modelos permitirá introduzir um novo terminal, desde que os parâmetros dos mesmos 

sejam conhecidos. Em princípio, para o desenvolvimento do modelo de simulação, serão 

utilizadas as características atualmente consideradas na atribuição e definição deste 

recurso. 

Os terminais marítimos podem ser caracterizados pelos seguintes parâmetros:  

• Número de píeres de atracação; 

• Restrições quanto à classe de navios; 

• Distribuição Probabilística e média dos tempos de atracação; 

• Subdivisões e capacidades dos tanques de armazenagem; 

• Características das seqüências de bombeamento para as refinarias; 

• Níveis de segurança dos tanques; 

• Localização (coordenadas geográficas) e condições meteorológicas 

restritivas; 

A requisição de atendimento de navios parte da necessidade de carga imposta 

pelo regime de bombeamento, que deve manter uma taxa contínua para evitar a 

indisponibilidade nos tanques e conseqüente perda operacional.  

Os processos que antecedem a descarga do petróleo consistem na operação de 

atracação e manobra até o píer designado para o atendimento. Existem restrições, 

sobretudo quanto ao calado nos procedimentos de manobra e atracação, que determinam 

a preferência por classe de navios. Além disso, para alguns terminais, existem restrições 

ocasionais devidos às condições meteorológicas. 
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Além dos navios da frota que executam o escoamento do petróleo a partir das 

unidades marítimas, existem os atendimentos de outros navios, oriundos de outras 

operações que utilizam a infra-estrutura do terminal. Estão contemplados os navios que 

efetuam as operações de importação e exportação do petróleo. O detalhamento de tais 

operações pode ser obtido em BORGES (2001). 

 

3.3.  Transporte por embarcações  

O transporte por embarcações consiste no principal elo da cadeia de suprimentos 

estudada. Considera-se como sendo o foco principal do problema, que demonstra grande 

oportunidade de melhoria e racionalização da operação.  

O transporte é feito por uma frota de embarcações subdivididas em classes, 

determinadas pelas características físicas e restritivas. Os principais parâmetros a serem 

considerados nas modelagens serão: 

• Capacidade e subdivisões dos porões; 

• Velocidades médias; 

• Tempos Médios de manobra e atracação; 

• Distribuição de Probabilidade e média das taxas de transbordo; 

• Custos fixos e variáveis; 

• Características e periodicidade de paradas para manutenção e falhas. 

 
Os navios recebem as designações a partir do controle e planejamento, que 

determina a característica da missão a ser executada. As viagens podem ser simples (uma 

origem, um destino) ou múltiplas (diversas origens, diversos destinos). Ou seja, o navio 
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poderá efetuar múltiplos carregamentos nas unidades marítimas e múltiplos 

descarregamentos nos terminais.  

As requisições são efetuadas pelos terminais e pelas plataformas e a 

compatibilização é feita em função das características dos pedidos e da disponibilidade 

dos navios da frota. A premissa adotada nesta tarefa de alocação é a de que deve-se 

buscar sempre maximizar a utilização dos navios, isto é, a operação convencional é o 

carregamento até o limite nas unidades marítimas e a descarga integral nos terminais.  

A priorização de atendimento nas unidades marítimas segue o princípio da 

manutenção dos níveis dos tanques e portanto, a missão é sempre prioritária para as 

unidades marítimas que necessitam de alívio com maior urgência. Por outro lado, o 

recebimento da carga pelos terminais, também obedece à premissa análoga, que consiste 

em atender o terminal com maior disponibilidade do tanque ou menor disponibilidade 

daquele tipo de petróleo. 

 

3.4.  Bombeamento para as refinarias 

 

O processo de bombeamento consiste na demanda de carga a ser entregue à 

refinarias, definidas segundo uma seqüência de tipos de petróleo e vazão a ser imprimida 

para alívio dos tanques do terminal. Esse fluxo tende a ser uniforme e constante, devendo 

os tanques dos terminais sempre se manter dentro dos limites inferiores e superiores.  

O bombeamento é realizado através de dutos terrestres que interligam os tanques 

de armazenagem dos terminais aos da refinaria. A seqüência é caracterizada por um 

conjunto de “bateladas” que podem ser compostas de até sete porções distintas de 
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petróleo. Entende-se por porção, o tipo de petróleo e o volume de preenchimento, 

determinado pelo tempo de bombeio. 

O escopo do atual estudo limita-se ao bombeamento, propriamente dito, 

admitindo-se a hipótese de que não existem restrições de recebimento dos petróleos 

determinados na seqüência de bombeamento. Ou seja, o dimensionamento dos tanques 

de armazenagem nas refinarias não é contemplado nas modelagens do problema. 

 
3.5.  Definições Básicas 

 
Cabe registrar o mais importante elemento do sistema, que é o petróleo. Em todas 

as análises que forem propostas sempre se deve manter a visão de que a cadeia de 

suprimentos trata de um problema de fluxo de diversos tipos de petróleo, definidos por 

demandas que serão adiante mencionadas. A esses fluxos estão associados níveis de 

serviço operacionais e econômicos, como aqueles propostos por BORGES (2000), 

visando primordialmente a atender uma necessidade de consumo pelas refinarias, que 

desencadeia uma necessidade de transporte e armazenagem do produto e que estão 

associados a custos operacionais e a possíveis custos de perdas de produção nos campos 

e de refino. 

Dessa forma, o petróleo deve ser caracterizado sob os seguintes aspectos: 

 tipos de petróleo; 

 demanda por tipo, por origem e por refinaria, oriunda dos planejamentos de médio ou 

longo prazo, cujas sazonalidades estarão consideradas; 

 previsão de mudança na demanda, seja pela construção /ampliação/ modernização de 

um parque de refino ou pela introdução ou eliminação de concorrentes. 
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 É importante destacar que essa caracterização do petróleo é na realidade uma 

especificação do ambiente externo à ferramenta que será desenvolvida e que fornecerá 

dados para o mesmo ser processado. 

 
3.6.  Descrição do Sistema PETROBRAS 

As informações levantadas não se restringem apenas a dados brutos. Foram 

levantadas alguns dos principais processos inerentes à produção, transporte e refino 

atualmente praticados pela PETROBRAS.  

3.6.1.  Processo Logístico 

O Processo Logístico está dividido em três grandes etapas: Planejamento, 

Programação e Operação da Produção. 

Planejamento da Produção: É realizado através de um modelo de programação 

linear (PL) em nível tático, com parâmetros agregados e soluções que subsidiam as 

decisões nos planos operacionais. Está focado no binômio “o que” (produzir, transportar, 

armazenar)e no “como” (produzir, transportar e armazenar). 

Programação da Produção: É realizada através da análise dos resultados da 

etapa de Planejamento, do balanço de produtos, do conhecimento dos produtos e da 

operação que corresponde a seqüência de bombeio e processamento, considerando 

equilíbrio de estoques e movimentações. Está focado na possibilidade de ser feito e no 

quando. É a soma dos conhecimentos de: 

 Hardware - petróleo, refinarias, produtos e sistemas de escoamento; 

 Software - planilhas de cálculos e sistemas de informação; 
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 “Manware” - capacidade de reunir os dados e transformá-los em informação 

através do Plano de Produção. 

Operação da Produção – Campanha: A campanha é a programação para a 

produção de um derivado. A campanha é limitada ao tipo de matéria-prima (qualidade), 

disponibilidade de unidade e tanque ou período de tempo, equilíbrio de estoque e 

oportunidade comercial. Está focado em qual produto fazer.  

Processo de Planejamento Operacional: O Processo de Planejamento 

Operacional ou da Produção utiliza basicamente três mecanismos, que são analisados 

numa certa periodicidade e que representam um horizonte de tempo de produção: 

MECANISMO PERIODICIDADE HORIZONTE 

Plano de Abastecimento Bimestral 6 meses 

Plano de Produção Mensal 2 meses 

Reunião de Coordenação Semanal 2 meses 

 

Para a elaboração do Plano de Abastecimento, o principal instrumento utilizado 

consiste em um modelo matemático que utiliza técnicas de programação linear, tendo 

como função-objetivo a minimização do custo global do abastecimento. Até a emissão 

do Plano de Abastecimento, têm-se as seguintes etapas: 

a) Definição das premissas. 

b) Recebimento de dados para a elaboração do Plano de Abastecimento. 

c) Definição de cenários e rodadas do sistema. 

d) Liberação da corrida básica do sistema. 
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e) Disponibilidade de dados para a alimentação de um simulador do Plano de 

Produção de cada refinaria. 

f) Elaboração da tabela de sobrepreço e sobrevalor. 

g) Elaboração do Plano de Abastecimento. 

A partir da elaboração do Plano de Abastecimento, alterações de diversas 

naturezas podem ocorrer. Unidades de processo, dutos e outros itens operacionais podem 

ter sua disponibilidade alterada, volumes de matéria-prima ou de derivados que 

originalmente estavam alocados para compra ou venda, podem já não estar mais 

disponíveis, os preços podem ter sofrido alterações, entre outros. Enfim, as condições de 

contorno podem ter mudado, de forma que a solução indicada por ocasião da elaboração 

do Plano de Abastecimento tenha sido diferente da melhor solução num outro momento. 

Em função disso, uma nova rodada do sistema, com atualização dessas variáveis, é feita 

para melhor direcionar as tarefas operacionais. Essa rodada é conhecida como rodada 

básica para alocação de petróleo às refinarias.  

Com base nos dados do Plano de Produção e com os ajustes nos valores de 

importação e exportação contratados e/ou necessários ao cumprimento do estoque-meta 

de petróleo e derivados, o suprimento é avaliado e as correções julgadas são 

determinadas.  

 Operação da Produção: A área de Exploração e Produção (E&P) da 

PETROBRAS é responsável pela Produção de Petróleo e a área do Abastecimento (AB) 

da PETROBRÁS pelo Refino do Petróleo.  

A TRANSPETRO é responsável pelos dutos e terminais e a PETROBRAS, em 

conjunto, são responsáveis pelo transporte marítimo. Os navios e os dutos são 
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responsáveis por mais de 80 % das movimentações de petróleo e derivados da 

companhia. 

A Bacia de Campos, o Rio Grande do Norte e Manaus correspondem às regiões 

de maior relevância sob o aspecto da produção e o abastecimento conta com onze 

refinarias, uma unidade industrial de xisto e duas fábricas de fertilizantes. Existem ainda 

duas outras refinarias, que não fazem parte do sistema PETROBRAS. 

Algumas refinarias têm características próprias: Exemplificando, a REMAN 

trabalha apenas com petróleo venezuelano, pela proximidade geográfica, e com petróleo 

doce leve do Urucu, que é o petróleo produzido na região norte do País, a LUBNOR, 

somente com alguns petróleos regionais pois que, sendo uma unidade de lubrificantes 

naftênicos (com dupla ligação na cadeia carbônica) possui recursos de processar 

petróleos com alta densidade e baixo rendimento de combustível. 

Transporte Marítimo: Geralmente, os navios que são utilizados pela 

PETROBRAS são contratados por tempo (TCP) ou por viagem (VCP) e são 

subdivididos em navios para carga de: Escuros, Claros e GLP. A TRANSPETRO conta 

atualmente com cerca de cinqüenta e cinco navios, normalmente contratados por tempo 

(TCP) para movimentação marítima de produtos, além da frota dos navios contratados 

por viagem (VCP) que tem, em média, 20 navios-tanque. 

 Estoque de Petróleos e Derivados: Os principais fatores que influenciam o 

nível de estoque de um produto são: 

a) Sazonalidade - Para o GLP há maior consumo no inverno. Este consumo é 

influenciado por: temperatura, PIB e demanda de energia elétrica. Para o diesel há um 
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maior consumo nos meses de safra da agricultura, principalmente entre os meses de maio 

e novembro, face o diesel ser o combustível utilizado nas máquinas usadas nas colheitas. 

b) Parada de unidade – Uma parada da destilação ou da unidade de craqueamento 

catalítico da refinaria tem uma ligação direta nos estoques de derivados. Ao se  

interromper uma destilação, reduz-se o estoque de diesel e, ao parar uma unidade de 

craqueamento catalítico, diminui-se o estoque de GLP e de gasolina. 

c) Riscos em face de contingências externas – Guerras, instabilidade econômica e 

choques são fatores causadores de fortes oscilações nos níveis médios dos estoques.  

A manutenção de estoques baixos de petróleo representa um risco, pois perde-se 

a flexibilidade na programação de abastecimentos dos tanques dos subsistemas 

adjacentes (tanto terminais marítimos quanto refinarias e terminais avançados), inclusive 

no âmbito comercial, que podem perder oportunidades pontuais de negócio. Uma 

distribuição típica dos estoques de petróleo é compreendida por: 25 % nas refinarias, 25 

% nos navios, 25 % nos terminais e 25 % indisponível, que podem estar 

proporcionalmente distribuídas entre os navios-tanque em trânsito, em tanques de lastros, 

em dutos ou fora de especificação em tanques. 

 

 
3.7.  Levantamento dos Dados da PETROBRAS 

 
A aplicação e a utilidade de um trabalho desta natureza recaem 

preponderantemente sobre a PETROBRAS, que detém o controle e gestão dos recursos, 

bem como dos direitos de exploração e petróleo da Bacia de Campos.  
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Conforme apresentado nos capítulos introdutórios, a indústria do petróleo vem 

sofrendo mudanças com a abertura do mercado, mas o País ainda trabalha em regime 

monopolista sobre os recursos dos “campos maduros”, cuja denominação é atribuída a 

toda infra-estrutura existente, que já se encontra em produção e operação. Portanto, 

PETROBRAS deverá ser o foco principal do estudo e fonte dos dados a serem utilizados 

e aplicados ao estudo.  

A atividade de levantamento de dados e mapeamento das estações da 

PETROBRAS baseou-se principalmente em entrevistas e visitas técnicas realizadas no 

período da pesquisa. Constatou-se que existe uma grande deficiência no gerenciamento e 

na manutenção das informações que supostamente estariam armazenadas nos sistemas 

utilizados na empresa. Durante o período da pesquisa foram realizadas entrevistas com 

profissionais das áreas de exploração, abastecimento, planejamento, dutos, afretamento, 

tecnologia de informação e refinarias. O objetivo central de tais entrevistas foi o 

entendimento do problema e a averiguação da qualidade das informações e dos dados 

existentes nos sistemas corporativos.  

3.7.1.  Categorias dos dados obtidos 

Por razões de sigilo, não é possível apresentar integralmente os dados levantados, 

dessa forma, serão citados abaixo sucintamente os dados obtidos, subdivididos por 

subsistemas, de acordo com a classificação descrita no capítulo referente à caracterização 

do sistema. As categorias dos tipos de dados obtidos estão apresentadas abaixo: 

Embarcações: Quantidade e características físicas das classes de embarcações, 

navios-tipo de cada classe de embarcação, capacidades de armazenamento e subdivisão 

de tanques de cada classe, velocidades médias de serviço, taxas médias de 
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carga/descarga, políticas de manutenção e docagem, intervalos históricos de ocorrências 

de falhas e/ou quebras, consumos médios de óleo diesel e combustível pesado e custos 

fixos. 

Terminais Terrestres: Tipos/ Categorias dos terminais, características físicas 

dos principais terminais, tais como: quantidade de berços, restrições de atracação em 

cada um dos berços, taxas de descarga, quantidade e capacidade dos tanques, restrições 

de bombeamento para os tanques, restrições de armazenagem nos tanques, características 

das restrições climáticas, tipos de petróleos que podem receber, distribuição dos tempos, 

procedimentos para atendimento dos navios, fatores críticos no desempenho do 

atendimento. 

Plataformas de Exploração: Tipos/ Categorias das plataformas, distribuição 

geográfica/ localização, restrições de atracação (embarcações e condições 

meteorológicas), taxas de carregamento, quantidade e capacidade dos tanques. 

Carga: Tipos de petróleos, restrições de bombeio, características físico-quimicas 

(viscosidade), preço, necessidade de blendagem/mistura. 

Refinarias: Tipos/ Categorias, características físicas, localização, quantidade e 

capacidade dos tanques, restrições de bombeamento para os tanques, restrições de 

armazenagem nos tanques, características dos bombeamentos, principais atividades e 

distribuição dos tempos. 

As categorias de dados identificadas acima serão utilizadas de forma distintas 

para os modelos otimizante e de simulação, conforme relevância e enfoque que será 

atribuído a cada um dos modelos. Para o modelo otimizante, os parâmetros de entrada do 

modelo são os dados mais agregados e que influenciam em decisões em um plano tático.  
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4. MODELAGEM DO PROBLEMA UTILIZANDO SIMULAÇÃO 

 
4.1.  Concepção e Arquitetura da Ferramenta 

 
 A resolução de um problema adotando-se a metodologia de enfoque sistêmico 

requer uma abordagem diferenciada e específica para cada um dos subsistemas 

considerados. Tais considerações individuais dos subsistemas, naturalmente, permitem 

explorar os processos que os regem em um grau maior de detalhe permitindo 

inicialmente levantar todas as possíveis restrições que afetam o problema, sem se 

preocupar com a relevância no sistema global. 

A análise individual de cada subsistema poderá e usualmente deverá incorrer em 

erros ou inconsistências, pois em muitos casos a delimitação das fronteiras da região de 

controle do sistema não é claramente definida.  

A integração entre os subsistemas passa a ser uma atividade bastante complexa, 

já que as respostas de um determinado subsistema inicial passam a ser os dados de 

entrada do subsistema seguinte. 

Esta atividade incluirá um estudo de um sistema complexo e dinâmico, cujos 

dados e respostas criam uma interdependência elevada, devendo ser considerada de 

forma global. 

Nesse contexto, a metodologia de simulação permite uma abordagem discreta dos 

eventos através da modelagem individual dos subsistemas e integração posterior, de 

acordo com a viabilidade dos dados e das respostas requeridas para utilização nos 

módulos de otimização. 
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O problema tende a ser muito complexo já que o grau de detalhes aumenta e, 

conseqüentemente, o número de variáveis e restrições. O controle das dimensões dos 

problemas será feito de modo recursivo, avaliando-se o grau de relevância através da 

agregação/desagregação dos modelos conforme a necessidade.  

 A modelagem matemática adotada para a resolução do presente problema pode 

ser dividida em duas grandes etapas, segundo o critério da técnica de modelagem: a de 

simulação probabilística e a de programação linear. Conforme descrito no capítulo 

referente à metodologia, a primeira etapa do trabalho consiste no desenvolvimento de um 

modelo computacional de simulação cujo principal objetivo é o entendimento das 

interferências entre os subsistemas e identificação dos gargalos através de análises de 

cenários a partir de um conjunto de dados pré-estabelecidos. 

A partir do modelo de simulação, também será possível avaliar o grau de 

relevância de cada um dos parâmetros de entrada e os impactos na modificação dos 

mesmos. Por exemplo, saber qual seria o impacto na cadeia de um aumento da demanda 

de um determinado tipo de petróleo em uma determinada refinaria, analogamente, quais 

seriam os subsistemas mais afetados, os novos gargalos, as novas restrições. Além disso, 

será possível avaliar quantitativamente tais ocorrências. 

Posteriormente, a partir das analises dos parâmetros, será possível definir 

claramente as variáveis de decisão que irão compor o modelo otimizante. 

 

4.2.  O modelo de simulação 

 
 A modelagem utilizando a técnica de simulação probabilística mostrou-se como 

sendo a mais adequada em função das características do problema e dos objetivos 
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propostos. Segundo PIDD (1989), dentre as principais formas de modelagem, a 

simulação deve ser aplicada nos casos em que o sistema a ser estudado apresenta um 

enfoque dinâmico, sujeito à variação das condições no tempo e interativo. De acordo 

com o autor, quando não existe uma linearidade explícita dos processos do sistema de tal 

forma que atividades ocorrem simultaneamente e interferem entre si. Essa linearidade é 

complexa em termos de dimensão do problema, com uma vasta quantidade de 

informações, regras e procedimentos específicos que devem ser modelados. No modelo 

de simulação, o porte ou o tamanho do modelo e do número de variáveis é contabilizado 

diferentemente dos modelos heurísticos e de programação linear. Em outros termos, o 

dado associado a uma variável ou parâmetro pode ser vetorial e estar armazenado de 

formas alternativas como, por exemplo, através de atributos, variáveis e/ou expressões 

simples ou compostas. Segundo NERSESIAN; SWARTZ (1996), o modelo 

desenvolvido pode ser chamado de combinado, pelo fato de fazer uso de expressões para 

definir algumas variáveis do processo. Assim, no modelo de simulação, define-se o 

termo entidade, que corresponde ao objeto ou ente que receberá as instruções e 

atribuições dentro da lógica modelada no sistema. A entidade pode “carregar” 

informações que são utilizadas ao longo das decisões que compõem a lógica do modelo. 

A metodologia a ser adotada no desenvolvimento da presente etapa seguirá a já 

consagrada metodologia de PEDGEN (1995), que compreende as etapas de definição do 

problema, planejamento do projeto, definição do sistema, formulação do modelo 

conceitual, projeto preliminar, análise dos dados, tradução do modelo, verificação e 

validação, projeto final, experimentações, análise e interpretação dos resultados, 

implementação e documentação. 
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4.2.1.  O modelo conceitual 

O modelo de simulação desenvolvido é composto por cerca de quatorze rotinas 

ou lógicas de decisão, cada uma com sua respectiva função, que em conjunto apresenta o 

modelo global da cadeia de suprimentos do petróleo na bacia de Campos. As quatorze 

rotinas podem ser subdivididas em duas grandes categorias, a saber:  

 Rotinas inerentes à preparação de dados, atualização e atribuição das condições 

externas a que estarão sujeitas as entidades: leitura e gravação dos dados iniciais, 

condições meteorológicas, determinação das horas operacionais (dia/noite) e 

impressão de resultados.  

 Rotinas dos processos que compõem a cadeia de suprimentos: atendimento dos 

navios, processos de produção do petróleo nas plataformas, transporte, atendimento 

dos navios e bombeamento do petróleo para as refinarias. 

 As lógicas de programação de cada função serão apresentadas no APENDICE B. 
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5. RESULTADOS DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

 Os resultados do modelo de simulação a serem apresentados no presente capítulo 

pretendem elucidar quantitativamente e qualitativamente a potencialidade do modelo 

desenvolvido. Os dados apresentados, bem como os cenários testados referem-se a casos 

hipotéticos e portanto, não representam resultados dos casos reais, utilizados tão somente 

para validação do modelo. 

 A etapa de validação do modelo consistiu nas análises de sensibilidades dos 

principais parâmetros de dimensionamento, considerando os indicadores de ocorrência 

de perdas, quantidade de viagens, filas nos terminais ou plataformas e produtividades, 

em termos de volumes de petróleos entregues e posteriormente bombeados para as 

refinarias. Tendo concluído o desenvolvimento do modelo, foram rodados cenários com 

gradativo aumento de recursos (navios, terminais e plataformas) e concluída a validação 

através das análises dos casos reais, juntamente com a PETROBRAS.  

O modelo de simulação final teve como resultado um conjunto de 

aproximadamente 265 variáveis distintas, 640 blocos, 22 expressões. Apesar dessa 

dimensão, o tempo de processamento e execução no modo sem animação não ultrapassa 

1 minuto, para um horizonte de dois anos. 

 Faz-se necessário ressaltar que o desempenho de execução do modelo é 

extremamente suscetível à dimensão e à qualidade dos dados de entrada. 

 A coleta dos resultados faz-se após o período de warm-up (um ano), garantindo 

que o modelo estivesse sendo executado em regime permanente. Procurou-se incluir no 

modelo as rotinas de impressão de resultados nos pontos específicos para rastreamento 
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das viagens dos navios e níveis de tanques nas plataformas e terminais, cujos resultados 

são registrados em arquivos externos diariamente. O período estipulado de warm-up é 

extenso devido às condições aleatórias dos processos de distribuição de offhire, falhas e 

condições meteorológicas.  

 Dessa forma, ao final da execução do modelo, tem-se um conjunto de arquivos 

com resultados diários de todas as operações modeladas. Naturalmente, diante da grande 

quantidade de informações geradas, surge aqui uma nova tarefa, que é a de interpretação 

dos resultados. 

 Para tanto, foi necessário desenvolver um módulo simplificado para aquisição 

dos resultados e cálculos estatísticos. Este módulo foi desenvolvido em planilha Excel e 

a programação feita em linguagem VBA. 

 Ao final da execução do módulo de saída, têm-se as seguintes categorias de 

resultados: 

 Dados do cenário simulado: São as principais informações dos dados de 

entrada, tais como: quantidades de classe de navios, terminais e 

plataformas, tipos de petróleo, seqüências de bombeamentos, exportações 

mensais, carregamentos múltiplos e também as principais características 

de cada categoria tais como consumos médios dos navios, quantidades de 

tanques nos terminais, capacidades máximas de tanques, taxas de 

carregamento e descarregamento, preço de combustível pesado, entre 

outros. Ou seja, são as informações as quais servirão de dados de entrada 

ou input para as análises comparativas.  
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 Gráficos de Distribuição de Custos das Classes de Navios: Consistem 

nos gráficos ilustrativos de distribuição dos custos (combustível pesado, 

óleo diesel, fixos, serviços portuários, tarifas portuárias e outros) para 

cada classe e global. A partir desse conjunto de gráficos, é possível 

analisar facilmente o desempenho da frota de cada classe. Isto porque, 

cada custo está associado a um evento no modelo de simulação, por 

exemplo, um custo fixo alto indica uma grande ociosidade ao passo que  

um alto custo de combustível pesado indica grande quantidade de viagens 

e, portanto, alto aproveitamento da frota. Tais indicadores são alguns dos 

comumente utilizados pela PETROBRAS. 

 Gráficos de Nível dos Tanques das Plataformas e Terminais: 

Referem-se aos gráficos individuais de cada plataforma e terminais e 

registram os níveis diários dos tanques para os conjuntos de terminais e 

para as curvas por tipo de petróleo. A partir desse conjunto de gráficos, é 

possível observar e quantificar facilmente a ocorrência de perdas e, por 

conseguinte, de algum gargalo de recurso. 

 Estatísticas Gerais: Contêm os resultados detalhados e individualizados 

por plataformas, por terminais e por condição de exportação.  

 Custos: Apresenta os resultados de custos por classe de navios, 

calculados através dos resultados de consumo de combustível parado e 

navegando. Tais dados são utilizados para a geração dos gráficos. Além 

disso, é possível calcular os custos das perdas, calculadas através do 

produto entre o preço do petróleo e os volumes de perdas apresentados 
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nas estatísticas. Ao final, também é apresentado o custo financeiro médio 

imobilizado, calculado segundo o preço médio do petróleo, uma taxa de 

remuneração de capital e a somatória dos estoques médios nas 

plataformas, terminais e nos navios em trânsito. 

 Resumo: Mostra os resultados finais globais da rodada do modelo. São 

resultados referentes a:  

 Produtividades: momento de transporte, número de viagens 

realizadas, quantidades movimentadas; 

 Fila: ocorrência de fila de navios e fila de requisições e 

respectivos tempos médios; 

 Estoques médios: em trânsito nos porões dos navios, nas 

plataformas e nos terminais e total; 

 Volume de Perdas: nas plataformas, decorrentes das paradas de 

produção e nos terminais,  da  impossibilidade de bombeamentos; 

 Estimativa de Custos: imobilizados, transcritos a partir do cálculo 

apresentado na categoria de resumos  e de fila, calculados apenas 

considerando-se o custo fixo da frota. 

 Tabelas Dinâmicas Detalhadas: Tendo como base os dados 

brutos registrados diariamente, o módulo de saída produzirá uma 

série de tabelas dinâmicas que apresentam os detalhes da viagens 

dos navios, dos terminais e das plataformas. São elas: 
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• Por origem, destino e classe de navios: distância total 

percorrida, tempos médios em fila, de permanência, de 

viagem e número de ocorrências; 

• Analogamente, para volumes transportados; 

• Por origem e destino e tipo de petróleo: fluxo total de 

petróleo por tipo; 

• Por terminal ou plataforma, para cada classe: tempos 

médios em fila, permanência e ocorrência; 

• Por píeres: ocupação média de cada píer nas plataformas e 

nos terminais. 

• Dados brutos de cada terminal e plataforma: registro diário 

de todas as características da entidade, referentes a cada 

recurso. Trata-se das planilhas que são utilizadas para a 

geração de todos os resultados acima descritos. 

 

Dar-se-á a denominação de cenário-base ao cenário hipotético constituído por 

recursos mínimos, cujo intuito é a avaliação do desempenho do modelo e a medição dos 

impactos ocasionados por pequenas perturbações. O referido cenário servirá de 

referência para os demais cenários na avaliação de alguns parâmetros. 

O cenário base será constituído pelos parâmetros apresentados nas tabelas 2 a 8, 

referentes às características globais, características das principais entidades: navios, 

terminais e unidades marítimas, bem como de características do petróleo e das condições 

meteorológicas. 
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Tabela 2. Dados de entrada do cenário base: Global 

Número de Classes 3 
Número de Terminais 3 
Número de Unidades Marítimas 6 
Número de Unidades Marítimas com cisterna 6 
Número de Unidades Marítimas sem cisterna 0 
Tipos de Petróleo 3 
Número de Seqüências de Bombeamento 1 
Número de Condições Meteorológicas 1 
Condições de exportação mensais 1 
Múltiplos Carregamentos nas Ums? 1 
Porcentagem de carga para liberar navio 1 
Múltipla Descarga em TM? 0 
Menor classe para descarga múltipla em TM 1 

 

Tabela 3. Dados de entrada do cenário base: Classe de Navios 

Tamanho da frota de navios 3 3 3 
Capacidade (m3) 75000 80000 90000 
Consumo de comb. pesado navegando (m3/dia) 30 36 50 
Consumo de OD navegando (m3/dia) 0,01 0,01 0,01 
Consumo de comb. pesado no terminal (m3/dia) 56 61 63 
Consumo de OD no terminal (m3/dia) 0,01 0,01 0,02 
Consumo de comb. pesado operando junto a UM (m3/dia) 12 13 13 
Consumo de OD operando junto a UM (m3/dia) 0,01 0,01 0,01 
Custo fixo do navio (US$/dia) 15.924,00 15.924,00 14.277,00
Custo por atracação do navio (US$/atracação) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Custo portuário do navio (US$/dia) 25.000,00 25.000,00 25.000,00

  

Tabela 4. Dados de entrada do cenário base: Terminais 

Terminais Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 
Número de píeres 1 1 1 
Subdivisões de tanques 3 3 3 

 

Tabela 5. Dados de entrada do cenário base: Unidades Marítimas 

Unidades Marítimas UM 1 UM 2 UM 3 UM 4 UM 5 UM 6 
Tipo da UM C/ Cist. C/ Cist. C/ Cist. C/ Cist. C/ Cist. C/ Cist. 
Tipo de petróleo que a UM extrai 1 2 3 1 2 3 
Capacidade máxima da tancagem (m3) 280.000 320.000 280.000 320.000 320.000 350.000 
Média da taxa de produção diária (m3/dia) 1500 1500 1500 2.000 2.000 2.000 
Taxa de carregamento de navios (m3/dia) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
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Tabela 6. Dados de entrada do cenário base: Preços dos Combustíveis 

Preço do Combustível pesado (US$/m3) 133 
Preço do OD (US$/m3) 257 

 
Tabela 7. Dados de entrada do cenário base: Seqüência de Bombeamento 

Quantidades de bateladas 3 
Coef. Variação da Quantidade bombeada 0,1 
Tipo de Distribuição 1 
Tempo de Bombeamento 1 (hs) 8 
Tipo do Petróleo 1 1 
Vazão do tipo 1 (m3/h) 130 
Tempo de Bombeamento 2 (hs) 8 
Tipo do Petróleo 2 2 
Vazão do tipo 2 (m3/h) 120 
Tempo de Bombeamento 3 (hs) 8 
Tipo do Petróleo 3 3 
Vazão do tipo 3 (m3/h) 120 

 
 
 
 

Tabela 8. Dados de entrada do cenário base: Condições Adversas Meteorológicas 

Intervalo de Ocorrência da Cond. Adversa 52 
Coeficiente de Variação do Intervalo 0,1 
Tipo de Distribuição 1 
Tempo médio da duração da adversidade 1,5 
Coeficiente de Variação 0,5 
Tipo de Distribuição 2 
Período de duração da luz do dia nas UMs 15 
Período de duração da luz do dia nos TMs 15 

 

 Além dos dados anteriormente apresentados, ainda constituem os dados de 

entrada as distâncias entre os terminais, entre as unidades marítimas e entre as unidades 

marítimas e os terminais. 

 Em um modelo de simulação, a coleta dos resultados também é parte integrante 

do processo de modelagem. Tais resultados não são obtidos através de algoritmos de 
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buscas (como ocorre em heurísticas) ou combinações de variáveis, submetidos a um 

conjunto de restrições (como ocorre em modelos otimizantes); eles apresentam o 

diagnóstico do sistema através de variáveis, cujos valores podem ser coletados 

instantaneamente nos locais e tempos específicos durante a execução do modelo.  

 Para o presente modelo de simulação, após sua execução, um conjunto de 

arquivos é gerado contendo os dados relacionados à produtividade, aos estoques, às 

perdas, aos tempos e às ocupações, separados por categoria de locais de ocorrência (nas 

unidades marítimas, nos terminais, nas viagens dos navios, entre outros). Tais arquivos 

contêm os dados adquiridos por uma rotina específica e os registros das variáveis 

determinadas com a freqüência diária. 

 A partir deste conjunto de informações, rotinas de leitura e análise foram 

desenvolvidas em linguagem VBA através de macros do Excel®. Tais análises serão 

abaixo descritas. 

 
5.1.  Desempenho da frota 

 
 A avaliação do desempenho da frota pode ser obtida através da distribuição dos 

custos. Para tanto, foram criadas cinco categorias: 

• Combustível Pesado: custos oriundos do consumo de óleos pesados 

durante a navegação; 

• Óleo Diesel: custos oriundos de consumo de óleo diesel durante a 

permanência em algum posto (unidade marítima ou terminal); 

• Rebocador: custos oriundos da utilização de rebocadores para atracação e 

desatracação; 
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Proporção dos Itens de Custo Global das Embarcações

93,8%

0,6%
2,6% 3,0%

0,0%

Combustível pesado

Óleo Diesel

Custo Fixo

Rebocador, etc.

Tarifas Portuárias

• Custo Fixo:  custo de afretamento da embarcação; 

• Tarifas Portuárias: cobrança de todas as tarifas para utilização dos 

píeres dos terminais. 

Dessa forma, de posse das principais informações obtidas no rastreamento das 

viagens dos navios, é possível verificar a distribuição na alocação de tempo. Do mesmo 

modo, o modelo foi concebido de tal forma a coletar as informações rastreadas de cada 

uma das viagens. Assim, é possível saber quanto tempo foi utilizado para navegação, 

quanto tempo a embarcação precisou aguardar em fila, quanto tempo demorou para 

carga/descarga e quanto tempo ficou ociosa. 

 

 

A figura 3 mostra um exemplo gráfico de um dos resultados obtidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Distribuição de Custos da Frota  

 
 A figura mostra um desequilíbrio na atribuição dos custos, cujo custo fixo 

representou mais de 90% do custo total. Esta situação é comumente verificada na 

realidade das operações da PETROBRAS. 
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5.2.  Estoques 

 Analogamente aos resultados apresentados para os navios, é possível verificar a 

ocorrência de ociosidades ou perdas nos tanques individuais das plataformas e dos 

terminais marítimos.  

 

 
 

 

Figura 4. Estoques nas Plataformas  
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 O comportamento de “dente de serra” verificado em todos os gráficos mostra a 

regularidade e a alta disponibilidade no alívio dos tanques. Ele é um indicativo de que a 

frota está superdimensionada, pois, o fato de manter rigorosamente um nível médio 

significa que não existe problema da falta de navios. Nesse caso, sempre que o navio é 

requisitado, é prontamente atendido por todas as Unidades Marítimas. 

 Para os tanques dos Terminais Marítimos, também é possível visualizar 

graficamente o nível dos tanques para cada tipo de petróleo. Dessa forma, nota-se 

rapidamente a ocorrência ou não de perdas no bombeamento para as refinarias. As 

Figuras 18 a 20 mostram o acompanhamento diário dos níveis por tipo de petróleo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Estoques do Terminal 1 
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Figura 6. Estoques do Terminal 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Estoques do Terminal 3 

 
 
  A partir dos gráficos apresentados, é possível verificar que existe uma 

periodicidade, que é resultado do processo de bombeamento para as refinarias. Ou seja, 

como o bombeamento é efetuado através de dutos, o processo não deve ser interrompido 
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durante uma “campanha”. E é por isso que está representada uma seqüência de 

bombeamentos sucessivos.  

  O incremento no nível é resultante da chegada do navio e atendimento do mesmo 

no terminal. O volume a ser reposto no tanque dependerá do tamanho do navio e da 

necessidade de recebimento deste determinado tipo de petróleo por outra unidade. Isto é, 

caso exista requisição prioritária a partir de um outro terminal, se o modelo estiver 

habilitado para a função de descarga múltipla, apenas parte da carga será descarregada 

no primeiro terminal e o restante será distribuído conforme a necessidade e prioridade.  

  Quando ocorrer falta de algum tipo de petróleo, a seqüência de bombeamento não 

é formada e conseqüentemente o bombeamento não é realizado e contabiliza-se perdas 

operacionais a todos os petróleos da seqüência. Dessa forma, é fundamental manter o 

equilíbrio nos níveis de cada tanque. 

  A manutenção deste equilíbrio foi modelada através da emissão de pedidos de 

navios para a equalização no percentual de ocupação do tanque dentre todos do mesmo 

tipo, isto é, quando o navio termina o carregamento na plataforma, a seleção do destino é 

resultado de um cálculo que leva em consideração o tempo de viagem e a ociosidade 

percentual do tanque de destino. O terminal que estaria mais crítico no instante estimado 

após o tempo de viagem é escolhido como o de destino e receberá esta carga.  

 A grande quantidade de dados para análise dos resultados demandou a criação da 

rotina de análise dos resultados, cuja função principal é o de calcular e medir os 

indicadores de desempenho do cenário analisado, através de resultados globais. Alguns 

destes resultados são os próprios gráficos já apresentados. A geração de arquivos em 

intervalos regulares e de características semelhantes permitiu a montagem de tabelas 
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dinâmicas que foram incorporadas nestas rotinas e que apresentam resultados 

extremamente úteis e interessantes, que muitas vezes é possível de analisar tão somente 

através desta técnica. 

 Os resultados são visualizados em forma de tabelas interativas, ou seja, o usuário 

poderá selecionar as categorias e dados que comporão a tabela. Serão mostrados alguns 

exemplos de tabelas geradas. 

 

5.3.  Fluxo de Petróleo 

 A tabela dinâmica do fluxo de petróleo mostra o fluxo origem-destino por tipo de 

petróleo. Para o cenário-base, apenas fluxos entre as unidades marítimas e os terminais. 

Por exemplo, durante o período de execução do modelo, a unidade marítima 3, que 

produz o tipo de petróleo 3, transferiu cerca de 560.000 m3, sendo 160.000 para os 

terminais l e 3 e 240.000 para o terminal 2. 

Tabela 9. Resumo dos fluxos por origem/destino e tipo de petróleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela Dinâmica de Fluxo por OD e Tipo de Petróleo

Carga Total (m3) Tipo Petro
Origem Destino 1 2 3 Total geral
UM_01 TM_01 160.000 160.000

TM_02 240.000 240.000
TM_03 160.000 160.000

UM_01 Total 560.000 560.000
UM_02 TM_01 150.000 150.000

TM_02 150.000 150.000
TM_03 225.000 225.000

UM_02 Total 525.000 525.000
UM_03 TM_01 160.000 160.000

TM_02 240.000 240.000
TM_03 160.000 160.000

UM_03 Total 560.000 560.000
UM_04 TM_01 225.000 225.000

TM_02 225.000 225.000
TM_03 300.000 300.000

UM_04 Total 750.000 750.000
UM_05 TM_01 320.000 320.000

TM_02 240.000 240.000
TM_03 160.000 160.000

UM_05 Total 720.000 720.000
UM_06 TM_01 300.000 300.000

TM_02 150.000 150.000
TM_03 225.000 225.000

UM_06 Total 675.000 675.000
Total geral 1.310.000 1.245.000 1.235.000 3.790.000
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5.4.  Viagens dos Navios 

As viagens dos navios são identificadas e numeradas através de um atributo 

durante a execução do modelo de simulação e, em cada início e término de evento, os 

tempos associados são coletados para a análise. A partir deste banco de dados, montou-

se uma tabela dinâmica, onde é possível visualizar com detalhes a distribuição de tempos 

em uma viagem completa. 

 A Tabela 10 mostra uma parte da tabela gerada. 
 

Tabela 10. Rastreamento de todas as viagens 

 
 A tabela mostra a distribuição de tempos de todas as viagens realizadas pelos 

navios da classe 1. As subdivisões dos tempos dos eventos consistem em:  

• Tempo em fila na Unidade Marítima; 

• Tempo em fila no Terminal Marítimo; 

• Tempo de Permanência na Unidade Marítima; 

• Tempo de Permanência no Terminal Marítimo; 

• Tempo de Viagem entre a Unidade Marítima e o Terminal Marítimo; 

• Tempo de Viagem entre o Terminal Marítimo e a Unidade Marítima. 

Dados
Classe Viagem Tempo em Fila UM (h) Tempo em Fila TM (h) Tempo de Permanência UM (h) Tempo de Permanência TM (h) Tempo de Viagem UM - TM (h) Tempo de Viagem TM - UM (h)

1 1 10,00 5,00 19,00 21,00 44,00 57,00
2 11,00 0,00 19,00 21,00 57,00 44,00
3 4,00 3,00 19,00 21,00 57,00 57,00
4 4,00 0,00 19,00 21,00 57,00 57,00
5 4,00 5,00 19,00 21,00 31,00 57,00
6 12,00 0,00 19,00 21,00 31,00 31,00
7 4,00 1,00 19,00 21,00 44,00 31,00
8 4,00 0,00 19,00 21,00 57,00 44,00
9 4,00 0,00 19,00 21,00 31,00 57,00

10 4,00 0,00 19,00 21,00 44,00 31,00
11 4,00 0,00 19,00 21,00 31,00 44,00
12 4,00 0,00 19,00 21,00 57,00 31,00
13 10,00 0,00 19,00 21,00 31,00 57,00
14 4,00 1,00 19,00 21,00 44,00 31,00
15 4,00 5,00 19,00 21,00 44,00 44,00
16 4,00 4,00 19,00 21,00 31,00 44,00
17 4,00 3,00 19,00 21,00 57,00 31,00
18 4,00 3,00 19,00 21,00 57,00 31,00
19 4,00 0,00 19,00 21,00 31,00 57,00
20 4,00 0,00 19,00 21,00 44,00 31,00
21 4,00 0,00 19,00 21,00 31,00 44,00
22 4,00 0,00 19,00 21,00 44,00 31,00
23 4,00 4,00 19,00 21,00 31,00 44,00
24 4,00 3,00 19,00 21,00 57,00 31,00
25 4,00 3,00 19,00 21,00 57,00 57,00
26 4,00 5,00 19,00 21,00 31,00 57,00

1 Total 131,00 45,00 494,00 546,00 57,00 57,00
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5.5.  Ocupação dos píeres 

 
 Um dos principais recursos utilizados pelos navios é o píer de atracação. O 

dimensionamento é feito externamente no módulo de cadastramento dos dados de 

entrada e ao final da simulação, é possível calcular a ocupação deste recurso tanto nos 

terminais como nas plataformas.  

 A tabela 11 mostra a ocupação em cada um dos píeres das plataformas e 

terminais. 

Tabela 11. Resumo das Médias de Ocupação dos píeres das plataformas e terminais 

UM Ocupação (%) 

1 1,6% 

2 1,5% 

3 1,6% 

4 2,2% 

5 2,1% 

6 2,0% 

 

 
TM Ocupação (%) 

1 41,6% 

2 39,5% 

3 31,6% 

 

 

 As tabelas mostram índices de ocupação baixa, pois ela é calculada como sendo a 

razão do tempo efetivo de utilização sobre a disponibilidade. Dessa forma, este resultado 

mostra que nenhum navio ficou aguardando ou ficou retido em nenhuma das bases. 

 
5.6.  Desempenho nos pontos de carga/descarga 

 
 Sob o ponto de vista dos recursos, plataformas e terminais, é importante verificar 

se o atendimento aos navios manteve-se em níveis satisfatórios ou se ocorreu algum tipo 

de problema que poderia ter prejudicado a operação. Nesse sentido, a tabela dinâmica 

seguinte mostra o número de ocorrências de atendimento em cada um dos pontos, bem 

como dos tempos de permanência dos navios e tempos em fila. 
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 Vale ressaltar que a fila de navios ocorre não somente por falta de recursos, mas 

periodicamente pela espera por condições meteorológicas favoráveis e condições de luz 

do dia. Na prática, esta restrição é imposta em grande parte das operações quando o 

navio não dispõe de recursos tecnológicos de posicionamento dinâmico para conexão 

dos mangotes em condições adversas nas plataformas. 

 A Tabela 12 mostra os tempos associados aos eventos em cada plataforma ou 

terminal. 

Tabela 12. Resumo dos tempos associados à fila e atendimento 

 
 
 
 
 
 

Classe
T ipo Destino Destino Dados 1 2 Tota l gera l
TM TM_01 Tempo Médio em Fila  (h) 1,67 22,88 11,65

Tempo Médio de Permanência  (h) 21,00 22,00 21,47
Núm. O corrências 9 8 17

TM_02 Tempo Médio em Fila  (h) 1,71 4,11 3,06
Tempo Médio de Permanência  (h) 21,00 22,00 21,56
Núm. O corrências 7 9 16

TM_03 Tempo Médio em Fila  (h) 1,80 2,83 2,19
Tempo Médio de Permanência  (h) 21,00 22,00 21,38
Núm. O corrências 10 6 16

TM Tempo Médio em Fila  (h) 1,73 10,30 5,76
TM Tempo Médio de Permanência  (h) 21,00 22,00 21,47
TM Núm. O corrências 26 23 49
UM UM_01 Tempo Médio em Fila  (h) 5,00 5,00

Tempo Médio de Permanência  (h) 20,00 20,00
Núm. O corrências 7 7

UM_02 Tempo Médio em Fila  (h) 4,00 4,00
Tempo Médio de Permanência  (h) 19,00 19,00
Núm. O corrências 7 7

UM_03 Tempo Médio em Fila  (h) 5,29 5,29
Tempo Médio de Permanência  (h) 20,00 20,00
Núm. O corrências 7 7

UM_04 Tempo Médio em Fila  (h) 6,70 6,70
Tempo Médio de Permanência  (h) 19,00 19,00
Núm. O corrências 10 10

UM_05 Tempo Médio em Fila  (h) 9,00 9,00
Tempo Médio de Permanência  (h) 20,00 20,00
Núm. O corrências 9 9

UM_06 Tempo Médio em Fila  (h) 4,00 4,00
Tempo Médio de Permanência  (h) 19,00 19,00
Núm. O corrências 9 9

UM  Tempo Médio em Fila  (h) 5,04 6,65 5,80
UM  Tempo Médio de  Permanência  (h) 19,00 20,00 19,47
UM  Núm. O corrências 26 23 49
Tota l Tempo Médio em Fila  (h) 3,38 8,48 5,78
Tota l Tempo Médio de  Permanência  (h) 20,00 21,00 20,47
Tota l Núm. O corrências 52 46 98
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5.7.  Resultados Globais 

 
 Por fim, além dos gráficos para avaliação visual e tabelas dinâmicas para 

avaliação detalhada, a análise dos resultados ainda traz a compilação dos resultados 

brutos em resultados resumidos sendo alguns deles obtidos através de cálculos simples. 

Tabela 13. Resultados Globais por Unidades Marítimas 

 UM 1 UM 2 UM 3 UM 4 UM 5 UM 6 Total 

Total Produção (m3): 547.500 547.500 547.500 730.000 730.000 730.000 3.832.500

Tempo Produção (h): 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760   

Tempo Quase Top (h): 328 380 368 498 474 400   

Perda de Produção (m3): 0 0 0 0 0 0 0 

Tempo Perda Produção (h): 0 0 0 0 0 0   

Perda Operacional (m3): 0 0 0 0 0 0 0 

Tempo de Perda Operacional (h): 0 0 0 0 0 0   

Nível Médio Tanque (m3): 235.649 277.597 236.307 277.077 274.652 306.349 267.939 

Estoque ao final da simulação (m3): 217.800 273.200 217.800 263.200 263.200 338.500   

 
 A tabela de resultados globais por unidades marítimas mostra o diagnóstico 

operacional, permitindo que sejam avaliadas as condições de tancagens, tais como 

estoques médios e principalmente a incidência ou não de perdas e volumes associados. 

Neste caso, o estoque médio manteve-se bastante alto em todas as unidades, tendo 

ocorrido condições de “quase top” por cerca de 5,0% do tempo de produção.  

É chamada de “condição top” àquela em que o nível do tanque atinge a condição 

crítica de transbordamento. Na prática, quando esta condição é decretada, a medida 

tomada é a de redução de carga de produção.  

 Analogamente aos resultados das unidades marítimas, tem-se uma tabela para os 

terminais marítimos, onde também se destaca o resumo que contém a incidência ou não 

de perdas por bombeamento. No terminal, conforme já explicado, a perda pode ocorrer 
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por falta de um único tipo de petróleo no volume designado para uma batelada, 

acarretando perdas globais para todos os petróleos que estão na seqüência. 

 Dessa forma, é importante ponderar duas variáveis diretamente envolvidas nesse 

processo: o tempo de bombeamento de cada petróleo e a vazão (m3/hora) de cada 

petróleo. Lembrando que é possível formar uma seqüência de até sete tipos distintos de 

petróleo em uma batelada.  

Tabela 14. Resultados globais por Terminal Marítimo 

 TM 1 TM 2 TM 3 Total 

Produção Bombeada para a  Refinaria (m3): 1.080.420 1.080.420 1.080.420 3.241.260 

Tempo Bombeamento para a  Refinaria (h): 8.760 8.760 8.760  

Perda de Bombeio (m3): 0 0 0 0 

Tempo de Perda da Produção (h): 0 0 0  

Nivel Médio dos Tanques dos TM's (m3): 1.263 1.045 1.222 1.177 

Tempo Tanque Operando Abaixo do Nível 
Superior ao Especificado (h): 7.754 8.306 8.417  

Tempo Tanque Operando Acima do Nível 
Superior ao Especificado (h): 1.006 454 343  

Carga Total de Petroleo Importado (m3): 0 0 0  

 

 Por fim, apresenta-se o resumo global do cenário base, cujos valores serão 

comparados e analisados com os demais cenários resultantes da análise de sensibilidade. 

Estes resultados expressam em poucos números todo o resultado já apresentado.  

 
Tabela 15. Resumo Global dos Resultados 

Quantidade NT, sem considerar exportação: 6 

m3 x milha: 2,15E+09 

Número de Viagens 49 

Quantidade Movimentada (m3): 3.790.000 

Tempo Médio de Programação aguardando navios: 0 

Tempo Médio de Navios aguardando Programação (hs): 902 

Quantidade média de Programação aguardando navios: 0 
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Quantidade média de Navios aguardando Programação: 6 

Estoque Total (m3): 1.847.794 

Estoque nas Ums (m3): 1.607.632 

Estoque nos TMs (m3): 3.530 

Estoque em trânsito nos NTs (m3): 236.633 

Perdas nas UMs: 0 

Perdasnas TMs: 0 

Custo Total: 296.002.880 

Custo Imobilizado: 253.275.500 

Custo de Fila: 3.467.063 

 
 Os resultados apresentados davam indícios claros de um superdimensionamento 

da frota de navios e a tabela resumo confirma esse dado através das informações 

relativas às filas. Obteve-se em média um tempo de espera para alocação extremamente 

elevado, por quase todos os navios da frota. Houve um baixo número de viagens (49) e 

os estoques nas unidades marítimas mantiveram-se muito elevados. Por outro lado, os 

estoques nos terminais ficaram baixos, suscetíveis à ocorrência de perdas. 

 Os custos foram estimados em função de um preço médio do petróleo, 

considerando os custos relativos aos navios e às perdas operacionais. 

 Este resultado mostra uma clara evidência da estratégia que vem sendo adotada 

pelo sistema PETROBRAS, que é o de priorizar as operações de produção e exploração 

do petróleo. Todo o dimensionamento, bem como a dinâmica da cadeia de suprimentos 

são ditados pela produção do petróleo em mar. A concentração dos esforços da cadeia 

está na oferta do produto (produção) e não na demanda (refinarias). A estratégia desta 

cadeia de suprimentos é sempre manter o nível de produção das unidades marítimas 

fazendo com que o gargalo do problema nunca seja a produção.  

 Em termos de modelagem do sistema, o alto nível de estoques nas unidades 

marítimas e o baixo nível nos terminais podem ser explicados em parte pela decisão da 
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alocação dos navios. O início da viagem sempre ocorre a partir da requisição da unidade 

marítima. O atendimento da demanda pelos terminais é feito indiretamente sempre após 

o carregamento nas unidades. Isto significa que o atendimento dos terminais está sempre 

sujeito ao atendimento das unidades, que, por sua vez, só efetuam o pedido de navios 

quando a condição está próxima da crítica.  

 Se a necessidade das unidades marítimas ocorrer simultaneamente ou em 

instantes próximos, é certo que sejam registradas perdas operacionais por falta de navios, 

embora possa haver excesso de navios em grande parte do tempo. 

 É importante ressaltar que o modelo de simulação não realiza a programação dos 

navios. A alocação das viagens é feita a partir de uma regra imposta ao sistema e 

qualquer decisão é resultante de cálculos matemáticos de acordo com a situação 

instantânea. 
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6. ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

 O modelo de simulação, como o próprio nome já indica, é uma simulação de 

eventos e jamais indicará a solução ideal ou ótima. O resultado do modelo traz o 

diagnóstico de uma condição estabelecida pelo modelo e os dados de entrada. Esta 

mostra a interação entre os subsistemas, a falta ou excesso de recurso e o fluxo das 

entidades, de acordo com um conjunto de regras que foram estabelecidas em cada bloco. 

 A partir do resultado apresentado no modelo de simulação, é possível identificar 

desbalanceamentos entre os subsistemas, verificar a ocorrência de filas e, 

principalmente, realizar uma avaliação sob o enfoque sistêmico do problema. A visão 

global permite enxergar efeitos causados por pequenas perturbações em subsistemas 

distantes.  

 Com o intuito de explorar tais fatos, a análise de sensibilidade busca entender e 

medir o grau de relevância de determinados parâmetros à luz de todo o modelo. A 

variação que se impõe em alguns parâmetros demonstrará o caminho mais lógico e hábil 

para uma adequada configuração do sistema. 

 

6.1.  Frota 

 O cenário-base apresentado era composto por uma frota de três classes com três 

navios cada. Considerando que o cenário executado não efetuava nenhuma operação de 

importação e exportação, a frota efetiva era de seis embarcações. Os resultados 

mostraram, dentre outros fatores, que houve uma fila de navios em que quase a 

totalidade delas aguardava uma requisição durante um período longo de tempo. Portanto, 

é de se esperar que a mesma configuração de produção deva ser atendida por uma frota 
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reduzida de embarcações. Assim, a análise de sensibilidade da frota de navios buscará a 

configuração ideal de embarcações que consiga atender esse mesmo nível de demanda, 

sem representar perdas operacionais. 

 Entretanto, ao avaliar a composição de uma frota, é preciso atentar para 

capacidade de carga dos mesmos e não somente ao número de embarcações por classe. 

Para tanto, serão avaliados os cenários alternativos iniciando com duas classes com 

variação no porte das embarcações e posteriormente com três classes. O cenário-base 

contou com embarcações com capacidades de 75.000 m3, 80.000 m3 e 90.000 m3.  

 O conjunto de cenários com apenas dois navios buscou avaliar a combinação 

ideal de porte dos navios, variando de 40.000 m3 a 150.000 m3. A figura 8 mostra o 

primeiro resultado desta análise, em que a codificação dos cenários indica as capacidades 

do navio, por exemplo, o cenário “40_60” significa navios de 40.000 m3 e 60.000 m3. 
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Figura 8. Custo Total e Perdas na análise de frota 
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 O cálculo do custo foi estimado e calculado em função do custo de capital 

imobilizado, através dos estoques médios e custos fixos e variáveis da frota, que mudam 

de acordo com os gastos com viagem, paradas e esperas em filas. 

 Observa-se que não existe uma relação direta entre o custo total e perdas; em 

determinadas situações, é possível admitir que haja perdas tendo em contrapartida uma 

redução dos custos totais. O gráfico mostra também que foi possível atender toda a 

demanda (perda nula) neste conjunto de cenários, com duas embarcações. 

 Ao se analisar o volume de carga transportado, notam-se diferenças bastante 

significativas. Em cada cenário, foi calculado o total de cargas movimentadas, que foram 

entregues aos tanques dos terminais. A figura 9 mostra a produtividade e o número de 

viagens concluídas em cada cenário. 
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Figura 9. Produtividades na análise de frota 
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 Naturalmente, uma frota de maior capacidade tende a realizar um número menor 

de viagens, conforme observado no gráfico apresentado. 

 Tanto a produtividade quanto os custos apresentados dependem do volume de 

cargas em estoques. Esses valores dependem da quantidade de tanques e capacidades 

associadas, das taxas de produção das unidades marítimas e, sobretudo, da política de 

atendimento pelos navios para carga e descarga. A figura 10 mostra o nível médio dos 

estoques nas unidades marítimas, nos terminais e em trânsito nos navios. 
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Figura 10. Estoques médios na análise de frota 

 

Com base nos resultados apresentados, verificou-se que combinações de navios 

com capacidades próximas resultam em maiores produtividades e frotas de elevada 

capacidade trazem custos menores. Logo, navios das classes de 70.000 a 80.000 de 

capacidades mostraram-se mais adequados para o nível de demanda analisado. 
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Ao acrescentar uma embarcação, mantendo a distinção de classes, têm-se os resultados 

apresentados nas figuras 11 e 12. 
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Figura 11. Custo Total e Perdas para 3 navios 

 
 

Produtividade
3 Classes, 3 navios
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Figura 12. Produtividades para 3 navios 

 

 A frota com três navios distintos mostrou novamente que os cenários mais 

favoráveis são os que contam com navios de grande porte, em termos de custos, embora 
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tenha apresentado perdas crescentes. Em relação à movimentação de carga, outros 

fatores não analisados até então tem sido responsáveis pelas oscilações. 

 Mantendo o mesmo número de classes e acrescentando uma embarcação em uma 

das classes, o cenário conta agora com quatro embarcações e os resultados são 

apresentados nas Figuras 13 e 14. 
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Figura 13. Custo Total e Perdas para 4 navios 
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Figura 14. Produtividades para 4 navios 
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 É interessante observar que as soluções apresentadas são intermediárias às 

anteriores, ou seja, o acréscimo de uma embarcação pode trazer melhorias em alguns 

escassos cenários, mantendo em sua maioria dos casos, níveis de custos e produtividades 

nos mesmos patamares dos cenários com três embarcações. No entanto, ao analisar o 

volume de perdas, fica evidente uma abrupta redução em grande parte dos cenários, com 

o acréscimo de uma nova embarcação. 

 É importante ressaltar que o modelo de simulação tem a concepção, 

funcionalidades e comportamento muito distintos dos de um modelo de otimização. Não 

existe linearidade nas soluções em uma análise de sensibilidade:  as análises possíveis de 

serem feitas através do modelo de simulação restringem-se à verificação do 

comportamento global em pequenas perturbações no sistema. Conforme esperado, os 

resultados apresentados mostram que, em muitos casos, pequenas modificações causam 

resultados extremamente diferentes, em função de efeitos causados na interação entre os 

subsistemas modelados. Por exemplo, um suposto efeito benéfico com o aumento de um 

navio no cenário poderá prejudicar ou provocar uma fila e, conseqüentemente, 

comprometer outras operações. Em determinadas situações, a embarcação adicional 

poderá efetuar uma viagem que poderia ser mais adequada a uma embarcação de maior 

porte e assim prejudicar a eficiência global. 
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6.2.  Capacidade dos Tanques nos Terminais 

 

 O conjunto de cenários que serão apresentados neste sub-item refere-se à 

avaliação dos efeitos no sistema com a modificação da capacidade dos tanques em 

relação ao cenário-base. Foram analisados nove cenários variando-se de uma redução 

percentual de 40% até o aumento percentual de  30%. De maneira semelhante, serão 

apresentados os resultados nas Figuras 15 a 17. 
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Figura 15. Custo Total e Perdas na análise de capacidades dos tanques dos terminais 
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Figura 16. Produtividades na análise de capacidades dos tanques dos terminais 
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 Figura 17. Estoques na análise de capacidades dos tanques dos terminais 
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 As figuras acima apresentadas mostram que o dimensionamento adotado no 

cenário-base está muito próximo do ideal nas condições analisadas. Nota-se no cenário 

de redução de 40% que o volume de perdas é elevado devido à indisponibilidade da 

carga para bombeamento nos terminais, que também acarreta em perdas operacionais nas 

unidades marítimas devido ao elevado volume em estoque e carência no alívio pelos 

navios. Portanto, uma condição desfavorável na capacidade de tancagem nos terminais 

provoca um efeito maléfico generalizado de difícil resolução. 

 A partir do cenário de 70%, as perdas praticamente inexistem e a produtividade 

tende a aumentar gradativamente até atingir o patamar verificado nas condições do 

cenário-base. Assim, é possível afirmar que não houve mudanças significativas nos 

aumentos das capacidades, até o cenário de 130%. 

 

6.3.  Capacidade dos Tanques das Unidades Marítimas 

 O conjunto de cenários a ser apresentado refere-se às alterações nas capacidades 

de armazenagem dos tanques de cada uma das unidades marítimas ou plataformas. 

Analogamente às análises da capacidade dos tanques do terminal, verificar-se-ão os 

efeitos decorrentes da redução e do aumento dos mesmos. 

 As figuras 18 a 20 mostram tais resultados. 
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Figura 18. Custo Total e Perdas na análise de capacidades dos tanques das Unidades Marítimas 
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Figura 19. Produtividades  na análise de capacidades dos tanques das Unidades Marítimas 
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Figura 20. Estoques na análise de capacidades dos tanques das Unidades Marítimas 

 

 Os resultados apresentados mostram que os tanques das unidades marítimas 

estavam superdimensionadas no cenário-base. A figura 18 mostra que as capacidades dos 

tanques poderiam ser reduzidas seguramente para o patamar de até 40% da inicial 

(cenário base) sem que houvesse comprometimento de perdas.  No entanto, a figura 19 

mostra que a produtividade neste cenário apresenta uma queda significativa em relação 

aos cenários com capacidades maiores. 

 Com relação aos níveis médios de estoque, a figura 20 mostra claramente que 

nesta análise, os níveis dos estoques nos terminais e em trânsito nos navios não sofrem 

alterações significativas. Esse fato mostra que as operações de carga/descarga e viagens 

não sofreram grandes influências com a alteração das capacidades dos tanques das 

unidades marítimas. 
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 Novamente, a definição de um cenário ideal torna-se uma tarefa subjetiva e 

incerta até que uma figura de mérito seja efetivamente adotada para o problema. Os 

resultados das análises indicam que existem vantagens e desvantagens dependendo dos 

indicadores que se quer avaliar. É evidente que as decisões são distintas em função do 

nível hierárquico de decisão que se pretende tomar. A modelagem deste sistema acabou 

por criar situações inusitadas e inesperadas, decorrentes dos efeitos de fatores que não 

foram levados em consideração. A análise de sensibilidade está sendo apresentada 

sempre com a modificação de um único parâmetro, mas sabe-se que a perturbação é 

percebida em todo o sistema e, portanto, uma solução aparentemente ideal é fruto de uma 

combinação específica de parâmetros que compõem o cenário. 

  

6.4.  Bombeamento para Refinarias 

 O processo de bombeamento para as refinarias é realizado a partir dos tanques 

dos terminais marítimos através de dutos, em bateladas ou seqüência de cargas de forma 

contínua e ininterrupta. 

 Definiu-se no cenário base que a configuração dos tipos de petróleos são as 

mesmas em todos os terminais, bem como a seqüência de bombeamento com os três 

tipos de petróleo cadastrados e a vazão ou carga de bombeio. Assim, apresentam-se os 

cenários com variação percentual na vazão de carga, de 40% até 130% em relação ao 

cenário-base. Os resultados são apresentados nas Figuras 21 a 23. 
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Figura 21. Custo Total e Perdas na análise de bombeamentos 

 

Produtividade

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

11
0%

12
0%

13
0%

M
ilh

õe
s

Variação Percentual na Vazão de Bombeamento

m
3

0

10

20

30

40

50

60

N
úm

er
o 

de
 V

ia
ge

ns

Quantidade Movimentada (m3):
Número de Viagens

 

Figura 22. Produtividades na análise de bombeamentos 
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Figura 23. Estoques na análise de bombeamentos 

 

Os resultados mostram as interferências no sistema causadas por perturbações na 

demanda, representada pelo subsistema de bombeamento dos terminais. As seqüências 

de bombeamento estabelecem a cadência e as quantidades de petróleo necessárias para 

abastecer os tanques das refinarias. Na figura em que são mostrados os custos e o volume 

de perdas, observa-se claramente que, com um nível de demanda reduzido, o volume de 

perdas é extremamente alto acarretando em altos custos globais. À medida que o volume 

de bombeio é incrementado, as perdas vão diminuindo, até que no cenário de 90% as 

perdas são zeradas, permanecendo assim até o cenário de 110%. As perdas geradas pelo 

baixo volume de bombeio ocorreram nas unidades marítimas. A partir deste cenário, o 

volume de bombeio é tal que as perdas voltam a ocorrer, mas agora por indisponibilidade 

de petróleo a ser bombeado nos terminais. 
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 A conseqüência direta dos resultados apresentados anteriormente reflete a 

quantidade total de carga movimentada em cada cenário. A produtividade aumenta à 

proporção  que as perdas cessam. O número de viagens atinge o valor máximo no 

cenário-base, com 49 viagens. Com relação aos níveis médios em estoque, todos os 

cenários mantiveram valores equilibrados e constantes para os tanques das unidades 

marítimas e em trânsito nos navios; os tanques dos terminais apresentaram queda 

gradativa compatível com o aumento do volume de bombeamento. 

 

6.5.  Conclusões das Análises de Sensibilidade 

 Uma das maiores vantagens na adoção da metodologia de modelagem através da 

simulação é possibilitar avaliar a interação entre diversos subsistemas e permitir que 

sejam feitas análises minuciosas, inclusive em parâmetros de nível operacional. 

Entretanto, tal facilidade incorre na extrema dificuldade de interpretação dos resultados 

da análise de sensibilidade. Verificou-se que, mesmo para modelos de escalas reduzidas, 

os resultados de um cenário são muito particulares para a configuração específica dos 

valores dos parâmetros. 

 Foram apresentados alguns conjuntos de cenários, com variação dos principais 

parâmetros, que supostamente interferem significativamente nos resultados. Tais 

parâmetros foram escolhidos como sendo os mais relevantes e impactantes, no entanto, é 

possível que existam outros parâmetros ou variáveis não citadas, mas que mereceriam 

uma análise mais detalhada. A análise de sensibilidade é parte do processo de validação 

e refinamento do modelo integrado, compreendendo as duas modelagens propostas.  
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 O elevado grau de detalhe considerado na modelagem se fez necessário para que 

o modelo quantificasse e demonstrasse que, em sistemas complexos, alterações no plano 

operacional interferem significativamente nos planos tático e estratégico.  

 O modelo de simulação é apropriado na análise de cenários, buscando testar e 

avaliar as respostas, sem a introdução de restrições operacionais. Para cada cenário 

analisado, foi possível perceber o comportamento dos custos, produtividades, perdas e 

níveis médios de estoques, sem que a restrição de atendimento à demanda ou 

capacidades de tancagens e transportes interferissem no processo. As restrições 

comumente utilizadas na modelagem em programação matemática são inseridas 

indiretamente quando se define o conjunto de parâmetros que compõem a configuração 

do cenário.  

 Tal “liberdade” implica na extrema dificuldade em comparar cenários cujos 

parâmetros alterados tenham sido de naturezas distintas. As análises apresentadas foram 

separadas por tipo de parâmetros modificados, sem que houvesse alterações cruzadas nos 

parâmetros com o objetivo de avaliar linearmente os impactos causados em todo o 

sistema a partir de uma única perturbação. Naturalmente é possível testar cenários 

implementando diversas modificações, mas a análise dos resultados seria bastante 

comprometida devido à impossibilidade de identificar a relação de causa-efeito. Os 

resultados podem e são decorrentes de combinações de condições instantâneas 

provocadas por situações específicas em determinados instantes da execução do modelo.  

 Sob outra abordagem, múltiplas decisões operacionais têm conseqüências não 

lineares e não racionais quando analisadas em um horizonte de longo prazo.  
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 Por exemplo, as análises demonstraram que a configuração estabelecida no 

cenário-base produziu bons resultados em sua grande maioria dos casos apresentados. 

No entanto, se algum outro parâmetro (fixo, em todas as análises) tivesse sido alterado, é 

muito provável que esta conclusão não se mantivesse e verificaríamos que existiriam 

novas e melhores configurações com resultados melhores. 

 

6.6.  Considerações do modelo de simulação 

A proposta original do presente trabalho, sumariamente, propõe estudar e analisar 

a cadeia de suprimentos do petróleo, permitindo avaliar e dimensionar adequadamente os 

recursos envolvidos nos diversos subsistemas, permitir a avaliação de políticas e 

procedimentos operacionais e finalmente buscar estabelecer os parâmetros limitantes  de 

forma efetiva e consistente. 

O modelo de simulação desenvolvido atende aos requisitos propostos 

integralmente, haja vista a abrangência dos subsistemas modelados e a versatilidade que 

a técnica de simulação permite, cumpre a tarefa de dimensionamento adequado a cada 

condição de operação e apresenta os limitantes e os condicionantes do problema. Por 

outro lado, as políticas para o modelo podem ser testadas através da modificação dos 

parâmetros.   

Contudo, a técnica de simulação, como característica intrínseca, não se propõe a 

buscar uma boa solução ou uma estratégia eficaz na gestão da cadeia de suprimentos. A 

construção de um modelo de simulação implica necessariamente na adoção de 

determinadas regras ou premissas que são consideradas de antemão e que em possíveis 
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situações, as decisões tomadas incorrem em distorções que podem desprezar alternativas 

de soluções mais plausíveis e realísticas.  

O desenvolvimento de um modelo de simulação inclui a adoção da técnica de 

construção de eventos que servem a uma entidade. Esse modelo tem em sua composição 

um conjunto de eventos que definem os caminhos em que a entidade deverá cumprir. 

Naturalmente, existe uma elevada gama de possibilidades e funcionalidades que podem 

ser atribuídas ao longo desse “caminho” e que permitem a construção do mesmo de 

forma ilimitada. Contudo, o próprio processo de construção do “caminho” acarreta 

regras fechadas e definidas a serem atribuídas às entidades, sem a possibilidade de 

mudanças não previstas inicialmente.  

Um exemplo desse condicionante é o fato de que a entidade que percorre um 

certo tramo do modelo de simulação leva consigo os principais atributos, mas não 

carrega “em sua memória” as variáveis pelas quais modificou ou modificará ao longo do 

tramo. A conseqüência imediata e direta é que as decisões tomadas no decorrer da 

entidade levaram em consideração tão somente fatores associados aos eventos 

modelados naquele tramo ou em um modelo mais complexo, os principais valores das 

variáveis globais. Dificilmente, o modelo de simulação tomará a decisão baseada em 

todas as variáveis envolvidas.  

Tomando como exemplo o modelo desenvolvido, a entidade navio, após o 

carregamento na plataforma deve decidir seu destino. A decisão leva em consideração os 

status das principais variáveis naquele exato instante: volume a ser descarregado, 

percentual de disponibilidade de tanques nos destinos, compatibilidade do tipo de 

petróleo, características restritivas de atracação, condições meteorológicas e demanda 
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instantânea de exportação. Ao designar o destino, o navio cumprirá integralmente a 

viagem e a descarga programada no local selecionado. As questões que podem surgir em 

torno desta decisão do modelo podem ser: 

• Se no instante seguinte, uma nova condição meteorológica for sorteada e 

impedir que o terminal receba o novo navio, invariavelmente, ao chegar 

no destino, o navio deverá aguardar condição favorável para inicio de 

descarregamento. Pelas condições do modelo, pois, a decisão foi correta, 

mas sua implicação pode ser drástica. Tal situação é benefício da 

aleatoriedade que o modelo permite considerar, mas impeditivo para uma 

programação racional e adequada em uma situação real. 

• O volume a ser descarregado no terminal será exatamente o valor pré-

determinado (volume integral da capacidade do navio ou um percentual 

fixo), o que significar um descarregamento incompatível com a 

necessidade do terminal, por falta (insuficiência) ou excesso. Portanto, um 

dimensionamento errado como parâmetro do modelo penaliza 

sobremaneira todo o resultado de um cenário. 

• O terminal escolhido está situado no local mais distante de todo o sistema 

e o volume programado para descarga é insuficiente para atendimento de 

sua necessidade: um navio de maior capacidade seria o ideal. Apesar 

disso, o navio será designado ao terminal  que necessite dessa carga na 

tentativa de minimizar as perdas. Entretanto, a longa viagem poderá 

prejudicar atendimentos de outras demandas que surgirão em instantes 

posteriores. Conseqüentemente, a alocação terá sido feita erroneamente.  
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A gestão da cadeia de suprimentos não deve se restringir ao uso de processos 

decisórios baseados em simulações de cenários que operem com regras pré-

determinadas. É necessário que, na medida do possível, os recursos associados sejam 

utilizados de forma eficaz, buscando sempre a melhor condição de operação que reflita o 

êxito da gestão ao longo do tempo. 

Dessa forma, o detalhamento das operações e a abrangência do enfoque sistêmico 

atingido pelo modelo de simulação são válidos e extremamente poderosos quando o foco 

é a validação de determinadas políticas e condições operacionais e, sobretudo, quando 

buscam a compreensão, a localização e a quantificação dos impactos gerados pelas 

variáveis que compõem a cadeia de suprimentos. 

Para que os objetivos inicialmente propostos sejam integralmente cumpridos de 

forma satisfatória e eficaz, faz-se necessária a complementação do estudo através de uma 

nova abordagem do problema e que garanta o correto dimensionamento do sistema.  

Diante do problema exposto, é imperativo que o modelo de simulação integre-se 

a uma abordagem otimizante, principalmente dos principais subsistemas que compõem a 

cadeia de suprimentos do petróleo. O modelo é apresentado no capítulo que se segue.   
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7.  MODELAGEM DO PROBLEMA UTILIZANDO 

PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Esta etapa consiste em desenvolver o modelo otimizante, cujo principal objetivo 

será o de buscar subsídios na formulação do projeto da cadeia de suprimentos do 

petróleo juntamente com o modelo de simulação. Este último mostrou que o sistema 

modelado apresenta uma alta complexidade na inter-relação entre os subsistemas, no que 

se refere aos parâmetros adotados e, portanto, deverá ser analisada sob o enfoque global, 

pretendido pelo modelo otimizante. 

Ao modelo de simulação, a análise de sensibilidade consistiu em analisar o grau 

de relevância dos principais parâmetros do modelo; entretanto, os resultados representam 

tão-somente um caso específico, do cenário analisado.  

O modelo otimizante proposto deverá estabelecer o projeto da cadeia de 

suprimentos do petróleo e buscar-se-ão resultados que darão subsídios ao planejamento 

dessa cadeia. O modelo será tático e, sendo assim, as respostas deverão definir a melhor 

configuração dos principais recursos do sistema, dentro das restrições estabelecidas.  

Tomando o caso da PETROBRAS, como sendo um estudo de caso para a 

aplicação do problema, têm-se muito bem definidas as metas almejadas no plano 

estratégico de longo prazo, dentre as quais destacam-se a busca pela excelência 

operacional através da integração do sistema logístico da companhia e o crescimento de 

sua produção, atingindo a condição de exportadora em meados de 2006, quando deverá 

ser conquistada a produção de aproximadamente dois milhões de barris por dia. 
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Dessa forma, o modelo otimizante busca como resultado as condições adequadas 

ao atendimento da meta estabelecida. Entendem-se como condições adequadas à 

configuração do sistema logístico da cadeia em termos de quantidades de recursos 

produtivos e as formas de transferência do petróleo produzido às refinarias. Os fluxos e 

as condições ótimas de armazenagem deverão nortear a busca pela solução ótima.  

O modelo otimizante buscará abranger grande parte dos subsistemas englobados 

no modelo de simulação: produção e estoque nas plataformas, transporte aos terminais 

por navios, atendimento dos navios e armazenagem da carga nos terminais e o 

escoamento (bombeamento) para as refinarias, sob a forma de demanda a ser atendida.  

O modelo de simulação mostrou que o nível de serviço associado ao sistema modelado 

está preponderantemente relacionado à oferta de recursos, isto é, na disponibilização de 

uma frota adequada de navios, tanto em termos de quantidade como de capacidade e 

também fundamentalmente do dimensionamento correto dos tanques de armazenagem 

nas plataformas, nos terminais e nas refinarias.  

As análises de sensibilidade mostraram que tais recursos definem o escoamento 

racional sem perdas em todos os subsistemas. Entretanto, o correto dimensionamento 

está associado à configuração adequada dos recursos e seus respectivos empregos, à 

combinação das características da frota, à  sua alocação e aos níveis de cada um dos 

tanques. 

Faz-se necessário ressaltar as diferenças e semelhanças da modelagem proposta 

ao de AL-KHAYYAL, HWANG (2007), brevemente citado no capítulo referente à 

revisão bibliográfica. O referido artigo apresenta a modelagem de programação de uma 

frota de navios graneleiros que efetuam o escoamento de petróleo na região do Pacifico. 
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A modelagem trata um único tipo de variável binária para os arcos, existentes entre os 

pontos de carregamentos e de descarregamentos, isto é, não considera a possibilidade de 

efetuar viagens entre pontos de carga e entre pontos de descarga. A consideração da 

carga também difere pois possibilita a ocupação nos navios por diferentes tipos de 

produtos, simultaneamente, cerceados pelos porões individuais das embarcações. As 

atribuições de atracações por nó foram as mesmas utilizada na modelagem proposta; 

contudo, a consideração de demanda por quantidade de atracações é distinta. No artigo, 

as demandas são determinadas pelos limites mínimos e máximos dos tanques de 

armazenagem, diretamente. Tal consideração implica na manipulação dos dados iniciais 

para que o modelo não resulte na solução básica nula. A introdução da janela de tempo é 

abordagem inédita na modelagem proposta e não considerada por AL-KHAYYAL. 

Procedimentos de linearização das restrições que vinculam os arcos são semelhantes. 

 

7.1.  Descrição do Modelo de Otimização 

 
O modelo matemático em programação linear, ora proposto consiste na 

programação de uma frota de navios dedicada à operação de escoamento de petróleo 

produzido pelas plataformas, a serem transportadas aos terminais na costa, para posterior 

bombeamento às refinarias. 

O conjunto de plataformas de produção que compõem o cenário do sistema 

analisado produzirá um único tipo de petróleo regido por taxa de produção individual 

diária e constante. No outro extremo dessa cadeia, existem os terminais, que recebem o 

petróleo através dos navios e o bombeiam para as refinarias, também sob uma taxa 

individual diária e constante. 
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Os roteiros a serem cumpridos pelos navios e as alocações de carga (volumes a 

serem carregados e descarregados) são as principais variáveis de decisão e que 

determinarão a melhor programação da frota. Trata-se de um modelo de múltiplas 

origens e múltiplos destinos, pois tanto o conjunto de plataformas como o conjunto de 

terminais representam pontos de carga e descarga (origens e destinos). 

As decisões inerentes a roteirização dos navios estão condicionadas à manutenção 

dos níveis dos tanques das plataformas e terminais, cujos limites inferiores e superiores 

são pré-determinadas. 

O modelo deverá encontrar a solução ótima de programação durante o período 

necessário para cumprimento das atracações pré-determinadas, isto é, a demanda de 

atendimento às plataformas e terminais serão modeladas de acordo com o número de 

atracações que deve ocorrer com o lote mínimo de carga /descarga durante o horizonte 

de planejamento. Como os volumes de carga/descarga poderão ser maiores que os 

mínimos, os instantes de término das viagens ocorrerão obrigatoriamente posteriores ao 

instante do horizonte de planejamento. Ou seja, a extensão do período está associada à 

alocação de carga para cumprimento das atracações pré-determinadas. 

O número de atracações necessárias será calculado em função das taxas 

(produção para plataformas e bombeamento para terminais), dos estoques iniciais, dos 

limitantes dos tanques (superiores para plataformas e inferiores para terminais), do lote 

mínimo de carga/descarga e do horizonte de planejamento. O cálculo consiste em 

determinar o número de atracações mínimo que deve ocorrer em cada plataforma e 

terminal, adotando a premissa de lote mínimo para que os níveis dos estoques 

mantenham-se satisfatórios.  
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A função objetivo do modelo deverá ser a minimização dos custos relacionados 

às viagens dos navios a serem realizados.  

As variáveis de decisão compreenderão os fluxos entre cada plataforma e cada 

terminal, por tipo de navio, bem como os tempos associados, os volumes de petróleo 

carregado e descarregado em cada local e os níveis dos tanques nos terminais e nas 

plataformas.  

Em linhas gerais, o conjunto de restrições contempla as seguintes condições: 

• Conjunto de equações que delimitam a singularidade de atracações por 

plataforma ou terminal; 

• Continuidade dos arcos de origem e destino para cada navio; 

• Estabelecimento dos volumes de carga e descarga em função de suas 

taxas; 

• Estabelecimentos de limites dos níveis de cada tanque nas plataformas e 

nos terminais; 

• Cumprimento das janelas de tempo para carregamento nas plataformas e 

descarregamento nos terminais; 

• Cumprimento dos requisitos relacionados aos instantes de atracação e 

tempos de operação e de viagens; 

• Atendimento da demanda nos terminais e plataformas. 
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7.2.  O Modelo Conceitual 

 

O modelo em programação linear mista a ser apresentado  envolve um modelo de 

programação de rotas (scheduling) do serviço de atendimento às plataformas de petróleo, 

cujo exemplo de aplicação poderá ser no sistema de escoamento de petróleo da Bacia de 

Campos para os terminais da costa. Trata-se, pois, de um modelo com múltiplas origens 

e múltiplos destinos, servidos por uma frota heterogênea (navios de diferentes 

capacidades) para escoamento de um único tipo de petróleo, em um horizonte de tempo 

finito (parâmetro). 

As plataformas de produção apresentam tanques que armazenam o petróleo. Sua 

extração ou produção tende a ocorrer segundo uma taxa de produção constante e são 

adotadas como parâmetros do modelo. Os terminais têm características semelhantes: 

possuem seus próprios tanques e o consumo, referente ao bombeamento às refinarias, é 

simplificado através de uma taxa de consumo, também constante e escolhido como 

parâmetro do modelo.  

Cada um dos tanques, nas plataformas e nos terminais, é caracterizado através de 

parâmetros pelas suas capacidades (limite superior) e limites inferiores. A programação e 

a alocação das rotas dos navios são realizadas através das atribuições das variáveis 

binárias, escolhidas segundo a função objetivo de minimização de custos da operação. A 

designação de rotas é composta por um conjunto de arcos que possibilitam origens e 

destinos nas plataformas e nos terminais, permitindo também que os navios efetuem 

viagens entre terminais ou entre plataformas. 
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A dimensão de tempo no modelo é tratada através da enumeração de seqüência 

de atracações possíveis no horizonte de tempo pré-estabelecido: para cada ponto de 

atracação (terminal ou plataforma) e navio, existirá a atribuição de um valor seqüencial 

que corresponde à ordem de atracação (m ou n). Tal ordem desvincula o tempo 

dispendido na operação de carga e descarga durante a atracação do navio. Esta 

abordagem dispensa a discretização temporal e, conseqüentemente provoca uma redução 

na quantidade de variáveis do modelo. A ordem cronológica é garantida através das 

restrições de janelas de tempo, em função das seqüências crescentes de atracações. As 

janelas de tempos serão dinâmicas e calculadas a partir da quantidade de carga carregada 

nas plataformas e descarregadas nos terminais. Os tempos de viagens de cada navio são 

considerados como parâmetros do modelo. 

As alocações às rotas são efetuadas através de variáveis binárias, que 

correspondem a arcos entre o terminal de origem e a plataforma de destino, entre a 

plataforma de origem e o terminal de destino, o terminal de origem e o terminal de 

destino, ou a plataforma de origem e a plataforma de destino, cada uma, respeitando as 

seqüências de atracação de cada terminal (m) e plataforma (n), efetuadas pelo navio v. 

As principais restrições determinam compatibilizar a existência do arco com as 

operações de carga/descarga, as alocações possíveis segundo as disponibilidades nos 

porões dos navios e tanques de armazenagem, as janelas de tempos e as restrições de 

níveis mínimo e máximo de tancagens nos terminais e plataformas. 
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Figura 24. Exemplo de um fluxo viável 

 

A Figura 24 mostra um exemplo de uma configuração viável em um cenário 

reduzido, com dois terminais, uma plataforma, dois navios e três possíveis seqüências de 

atracação em cada terminal e plataforma. As indicações numéricas representam os 

índices dos locais e índice do número da atracação. Neste exemplo, o primeiro navio 

inicia a operação com destino ao terminal 1, na atracação 1 (1, 1). O primeiro arco tem 

destino na plataforma, na seqüência 1 (1, 1). Em seguida, segue para o terminal 2, na 

seqüência 1 (2, 1), volta para a plataforma, na seqüência 3 (1, 3), segue novamente para 

o terminal 1, na seqüência 3 (1, 3) e encerra a viagem no terminal 2, na seqüência 3 (2, 

3). O segundo navio inicia viagem à plataforma 1, na seqüência 2 (1, 2), segue ao 

terminal 1, na seqüência 2 (1, 2). Em seguida, segue para o terminal 2, na seqüência 2 (2, 

2), quando termina a viagem. 
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Cada posição, composta pelo par local-sequência de atracação, deve receber tão- 

somente uma atracação.  

A decisão de alocação do navio ao ponto de carga ou descarga pressupõe a 

disponibilidade de espaços no tanque de armazenagem de petróleo a ser carregado ou 

descarregado, respeitando-se os limites impostos aos tanques. Tal disponibilidade é 

calculada em função das taxas de produção nas plataformas e das taxas de consumo 

(bombeamento) nos terminais e dos limites (inferiores e superiores) calculados pelas 

janelas de tempo dinâmicas.  

As janelas de tempo indicam os instantes máximos em que deve haver uma 

atracação para que as condições impostas aos tanques sejam respeitadas. Para tanto, a 

primeira atracação leva em consideração os parâmetros das condições iniciais dos 

tanques: nível inicial, limites inferiores e superiores, o lote mínimo de 

carregamento/descarregamento e as taxas de produção/consumo. Com base nos dados 

referentes às condições iniciais, calcula-se o limite superior de tempo (último instante), 

isto é, o instante máximo em que a atracação deve ocorrer para que o nível do tanque 

permaneça dentro dos limites estabelecidos. Nas atracações subseqüentes, os instantes de 

atracação máximos são calculadas em função do lote de carga carregado/descarregado na 

atracação anterior e das condições de tanques na atracação anterior. Ou seja: 

• Primeira atracação na plataforma: A primeira atracação deve ocorrer em 

um instante até que o nível do tanque atinja o valor do limite superior. 

Esse instante é calculado pelo quociente entre o volume disponível para 

produção e a taxa média de produção. O volume disponível é calculado 
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pela diferença entre o limite máximo do tanque (capacidade do tanque) e 

o nível inicial. 

• Outras atracações na plataforma: Os instantes das atracações subseqüentes 

serão determinadas em função das características de alívio das atracações 

anteriores: instantes e volumes aliviados. O instante máximo da atracação 

n+1 corresponde ao quociente entre volume disponível para produção 

após a atracação n e a taxa média de produção, somado ao instante da 

atracação n. O volume disponível para produção corresponde à diferença 

entre o limite máximo e a condição do tanque após a atracação n (volume 

do nível do tanque somado ao volume de alívio). 

Nível 
Máximo

1

2

Nível 

tempo

Nível 
Mínimo

Nível 
Inicial

Limite 
Superior 1

Limite 
Superior 2  

Figura 25. Identificação dos parâmetros dos estoques nas plataformas 

 

• Primeira atracação no terminal: Analogamente ao que ocorre para a 

plataforma, o instante máximo de tempo em que deve ocorrer a primeira 
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atracação no terminal depende do nível inicial do tanque, do limite 

inferior do tanque e da taxa de consumo. A diferença entre o nível inicial 

e o limite inferior consiste no volume disponível no tanque. O quociente 

desse valor pela taxa de consumo indica o instante de tempo em que o 

tanque atingirá o limite inferior. 

• Outras atracações no terminal: O limite superior de tempo, analogamente, 

compõe a parcela correspondente a determinar inicialmente o volume 

disponível no tanque, que é a diferença entre as características da 

atracação anterior: nível do tanque, volume aliviado e o limite inferior do 

tanque. 

1

2

Nível 
Máximo

Nível 
Inicial

Nível 
Mínimo

Limite 
Superior 1

Limite 
Superior 2

Tempo

Nível 

 

Figura 26. Identificação dos parâmetros dos estoques nos terminais 

 

Com relação à demanda, faz se necessário compreender a atribuição deste 

atendimento aplicado a esse problema. É necessário que as plataformas tenham 

condições de produzir o petróleo na taxa de produção indicada durante todo o horizonte 
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de planejamento. Concomitantemente, é necessário que os terminais também tenham 

condições de bombear o petróleo na taxa de consumo indicada. Assim, o modelo 

apresenta dois conjuntos de equações, similares, referentes ao  atendimento à demanda, 

para a plataforma e para o terminal.  

Para que sejam mantidas e respeitadas as taxas de produção e consumo, é 

necessário que os volumes de petróleos disponíveis nos tanques permaneçam dentro da 

faixa estabelecida entre os limites superiores e inferiores dos tanques: para o caso da 

plataforma, é necessário que ocorram alívios ou descarregamentos aos navios, para a 

manutenção das taxas de produção; para os terminais, é necessário o recebimento 

adequado de carga a fim de possibilitar o consumo. 

Dessa forma, uma das formas de garantir a continuidade é a formulação da 

restrição de atendimento da demanda através do número de atracações.  

O número de atracações que cada plataforma ou terminal deve receber é 

calculado em função do lote mínimo, que é um parâmetro. O cálculo pressupõe a 

quantidade de atracações necessárias durante o horizonte de tempo programado, para que 

os níveis dos tanques permitam a regularidade das taxas de produção e consumo. Após a 

primeira atracação, a quantidade de petróleo a ser produzida ou consumida até o 

horizonte de tempo, dividida pelo lote mínimo, resulta na quantidade máxima de 

atracações necessárias.  
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Instante de 
Atracação 1

Tempo

Nível

Atracação 1

Lote 
Mínimo

Instante de 
Atracação 2

Instante de 
Atracação 3

Nível 
Inicial

Nível 
Máximo

Atracação 2 Atracação 3

 

Figura 27. Caracterização das atracações nas plataformas 

 

Atracação 1 Atracação 2 Atracação 3 Atracação 4

Lote 
Mínimo

Nível 
Inicial

Nível 
Mínimo

Instante de 
Atracação 1

Instante de 
Atracação 2

Instante de 
Atracação 3

Instante de 
Atracação 4

Tempo

Nível

 

Figura 28. Caracterização das atracações nos terminais 

 

Os gráficos das figuras acima ilustram as situações particulares dos tanques em 

uma plataforma e em um terminal cujos atendimentos ocorreram todos com o lote 

mínimo e portanto os intervalos entre chegadas são iguais. 
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7.3.  Formulação do Modelo 

Nesta seção, será apresentada a formulação matemática do modelo: 

 
Índices 
 

• i,g...para representar o terminal; 

• j,a...para representar a plataforma; 

• m, m´... para representar a ordem da seqüência de atracação no terminal; 

• n, n´... para representar a ordem da seqüência de atracação na plataforma; 

• v... para representar o navio; 

 

Conjuntos 
• V={1,2,...,nV}... para representar o conjunto de navios; 

• I={1,2,...,nI} ... para representar o conjunto de terminais; 

• J={1,2,...,nJ}  ... para representar o conjunto de plataformas; 

• M(i) ... para representar o conjunto de atracações no terminal i; 

• N(j) ... para representar o conjunto de atracações na plataforma j; 

Parâmetros 
 
Os parâmetros utilizados no modelo matemáticos estão descritos a seguir: 
 
Relativos aos custos: 

• CX i, j,v … custo em R$ da viagem do navio de índice v, entre o terminal 

de índice i para a plataforma de índice j; 

• CZ j,i,v … custo em R$ da viagem do navio de índice v, entre a plataforma 

de índice j e o terminal de índice i; 
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• CTE g,i,v … custo em R$ da viagem do navio de índice v, entre os 

terminais de índices g e i; 

• CPA a,j,v … custo em R$ da viagem do navio de índice v, entre as 

plataformas de índices a e j; 

• C0T i,v … custo em R$ da viagem inicial do navio de índice v, para o 

terminal de índice i; 

• C0P j,v … custo em R$ da viagem inicial do navio de índice v, para a 

plataforma de índice j.  

Relativos aos tanques: 
 

• SMNTi …  Nível mínimo do tanque de armazenagem no terminal de 

índice i; 

• SMXTi …   Nível máximo do tanque de armazenagem no terminal de 

índice i; 

• SMNPj …    Nível mínimo do tanque de armazenagem na plataforma de 

índice j; 

• SMXPj … Nível máximo do tanque de armazenagem na plataforma de 

índice j; 

• ISTi … Nível inicial do tanque de armazenagem no terminal de índice i; 

• ISPj … Nível inicial do tanque de armazenagem na plataforma de índice j; 

• QIv …  Nível inicial do tanque do navio de índice v; 

• CAPv … Capacidade do tanque de armazenagem no porão do navio de 

índice v; 

• G ... Maior lote de carga/descarga dentre as capacidades dos tanques de 

navios, terminais e plataformas; 

• QMIN ... Lote mínimo de alívio ou descarregamento. 

 

Relativos às taxas: 
 

• RPj … Taxa de produção na plataforma de índice j; 

• RTi … Taxa de consumo (bombeio) no terminal de índice i; 



 120

• TQPj … Taxa de carregamento na plataforma de índice j; 

• TQTi … Taxa de descarregamento no terminal de índice i; 

 
Relativos aos tempos: 
 

• T… Horizonte de planejamento para cálculo do número de atracações; 

• TVGi,,j,v … Tempo de viagem realizado pelo navio de índice v, entre o 

terminal de índice i e a plataforma de índice j e entre a plataforma de 

índice j e o terminal de índice i; 

• TVGTg,i,v … Tempo de viagem realizado pelo navio de índice v, entre o 

terminal de índice g e o terminal de índice i; 

• TVGPa,,j,v … Tempo de viagem realizado pelo navio de índice v, entre a 

plataforma de índice a e a plataforma de índice j; 

• TVG0T,i,v … Tempo de viagem inicial realizado pelo navio de índice v, 

para o terminal de índice i; 

• TVG0P,j,v … Tempo de viagem inicial realizado pelo navio de índice v, 

para a plataforma de índice j; 

 

 
Relativos às atracações: 

 

• 
⎥
⎥
⎥

⎤

⎢
⎢
⎢

⎡ −−
=

QMIN

SMNTISTRTT
M iii

i

)(*
1...Número de atracações no terminal de 

índice i; 
 

• 
⎥
⎥
⎥

⎤

⎢
⎢
⎢

⎡ −−
=

QMIN

ISPSMXPRPT
N jjj

j

)(*
2...Número de atracações na plataforma 

de índice j; 
 
 

Variáveis de Decisão 
 
Relativos ao sistema global: 
                                                 
1 2 Notação ⎡ ⎤ devolve o valor do maior número inteiro 
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• CT ... custo total; 

 
Relativos ao fluxo: 

• Ximjnv  : =1, se o navio v fizer a atracação de ordem m no terminal i e seguir para a 

plataforma j onde fará a atracação de ordem n; 

  ...  0, caso contrário; 

• Zjnimv : = 1, se o navio v fizer a atracação de ordem n na plataforma j e seguir para 

o terminal i onde fará a atracação de ordem m; 

 : = 0, caso contrário; 

• Wgm´imv : = 1, se o navio v fizer a atracação de ordem m´ no terminal g e seguir 

para outro terminal i onde fará a atracação de ordem m; 

   : = 0, caso contrário; 

• Uan´jnv : = 1, se o navio v fizer a atracação de ordem n´ na plataforma a e seguir 

para outra plataforma j onde fará a atracação de ordem n; 

   : = 0, caso contrário; 

• VITimv: = 1, se o navio v fizer a viagem de início para o terminal i, na atracação de 

ordem m; 

 : = 0, caso contrário; 

• VIPinv: = 1, se o navio v fizer a viagem de início para a plataforma j, na atracação 

de ordem n; 

 : = 0, caso contrário; 

• VFTimv: = 1, se o navio v fizer a viagem final de conclusão a partir do terminal i, 

na atracação de ordem m; 

 : = 0, caso contrário; 
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• VFPjnv: = 1, se o navio v fizer a viagem final de conclusão a partir da plataforma 

j, na atracação de ordem n; 

 : = 0, caso contrário; 

• Yv: = 1, se o navio v não fizer nenhuma viagem; 

 : = 0, caso contrário; 

 

Relativos à operações de carga/descarga: 

• qTim ... volume de carga descarregado no terminal de índice i, na atracação de 

ordem m; 

• qPjn ...volume de carga carregado na plataforma de índice j, na atracação de 

ordem n; 

• lTimv ...volume de petróleo presente no tanque do navio de índice v na saída da 

atracação de ordem m, no terminal de índice i; 

• lPjnv ... volume de petróleo presente no tanque do navio de índice v na saída da 

atracação de ordem n, na plataforma de índice j; 

 

Relativos ao tempo: 

• tTim  ... instante de tempo da atracação de ordem m, no terminal de índice i; 

• tPjn  ... instante de tempo da atracação de ordem n, na plataforma de índice j; 

• lsTim ... limite superior da janela de tempo para atracação de ordem m, no 

terminal de índice i; 

• lsPjn ... limite superior da janela de tempo para atracação de ordem n, na 

plataforma de índice j; 



 123

 

Relativos às tancagens: 

• sTim ... nível do tanque do terminal de índice i, no instante inicial da atracação de 

ordem m; 

• sPjn ... nível do tanque da plataforma de índice j, no instante inicial da atracação 

de ordem n; 

 

7.3.1.  Função Objetivo 

 
A função objetivo é minimizar o custo total das viagens realizadas pela frota de navios. 

Estão incluídos todos os arcos possíveis: 

• Entre terminais e plataformas (Ximjnv) e o arco inverso (Zjnimv); 

• Entre terminais (Wgm´imv) ; 

• Entre plataformas (Uan´jnv) e 

• Viagens iniciais para plataformas e terminais (VIPjnv e VITimv). 

A equação desta função objetivo é apresentada abaixo: 
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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7.3.2.  Restrições 

 
As restrições foram subdivididas nas seguintes categorias: 
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• Relativas ao fluxo: conjunto de restrições que criam um único arco de 

início por navio e, a partir delas, garantem a continuidade dos mesmos até 

a realização da viagem final. 

• Relativas aos atendimentos nas plataformas e terminais: conjunto de 

restrições que estabelecem os volumes de carga a serem carregados ou 

descarregados, respeitando-se os lotes mínimos e máximos. Além destas, 

estabelece a demanda nos terminais e nas plataformas, em função das 

quantidades de atracações pré-determinadas. 

• Relativas às janelas de tempos: conjunto de restrições que calculam os 

limites superiores das janelas de tempo, em função das características dos 

níveis de tanques. 

• Relativas aos tempos: instantes de atracações nas plataformas e terminais 

que são estabelecidos, oriundos de todas as possíveis condições de origens 

e estabelecem as ordens crescentes das atracações. 

• Relativas às tancagens nos terminais e plataformas: conjunto de restrições 

que calculam os valores dos níveis dos tanques nas plataformas e 

terminais, estabelecendo-os dentro dos limites estabelecidos. 

• Relativa às tancagens nos navios: conjunto de restrições que definem o 

volume de tanque nos porões dos navios, após as atracações, 

condicionando-os com as existências dos arcos e aos limites da 

capacidade dos navios. 

• Relativa às não negatividades das variáveis binárias e reais. 
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7.3.2.1 Relativos ao fluxo 
 

• Condição Inicial dos navios:  

VvYVIPVIT
vjnv

j jNn
imv

i iMm
∈∀=++∑ ∑∑ ∑

∈∈

,       1
)()(

         (7.1) 

A expressão 7.1 garante que cada navio aloque um único arco de início, seja por 

uma plataforma (VIPjnv), pelo terminal (VITimv) ou não aloque nenhuma viagem (Yv). 

Caso esta última variável seja selecionada, não haverá nenhum outro arco 

intermediário até a encerramento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Exemplo de alocação da condição inicial 

 

• No máximo um arco de saída de cada plataforma com destino a algum terminal 

ou alguma plataforma: 

)(,       1
)(´

´
)(

jNnJjUZ
a aNn v

vjnan
i iMm

jnimv
v

∈∀∈∀≤+∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑
∈∈

         (7.2) 

A expressão 7.2 garante que para qualquer plataforma (j) e qualquer seqüência de 

atracação (n), exista no máximo um único arco com destino a algum terminal ou 

alguma plataforma. 

 

Terminal 1 (i)
Plataforma 1 (j)

1,1
1,2

Mar

VIP1,2,2

VIT1,1,1
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• No máximo um arco de saída de cada terminal com destino a alguma plataforma 

ou algum terminal: 

)(,       1
)(´

´
)(

iMmIiWX
g gMm v

vimgm
j jNn v

imjnv
∈∀∈∀≤+∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑

∈∈

       (7.3) 

A expressão 7.3 garante que para qualquer terminal (i) e qualquer seqüência de 

atracação (m), exista no máximo um único arco com destino a alguma plataforma ou 

algum terminal. 

 
 
 

• Continuidade na plataforma:  

VvjNnJj

VFPUZ

VIPUX

jnv
a aNn

vjnan
i iMm

jnimv

jnv
a aNn

jnvan
i iMm

imjnv
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∑ ∑∑ ∑
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     (7.4) 

A expressão 7.4 estabelece a continuidade dos arcos na plataforma (j) e atracação 

(n). Os fluxos de chegada são os oriundos de terminais (Ximjnv), oriundos de outras 

plataformas (Uan´jnv) ou oriundos da condição inicial (VIPjnv). Os fluxos de saída são os 

de destino para um dos terminais (Zjnimv), destino para uma das plataformas (Ujnan´v) ou 

destino de arco final (VFPjnv). 
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Plataforma j

j,n

VIPj,n,v
Xi,m,j,n,v

Zj,n,i,m,v

Ua,n´,j,n,v

Uj,n,a,n´,v

VFPj,n,v

Plataforma j

j,n

VIPj,n,v
Xi,m,j,n,v

Zj,n,i,m,v

Ua,n´,j,n,v

Uj,n,a,n´,v

VFPj,n,v

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Arcos incidentes nos nós relativos a plataformas 

 

 

• Continuidade no terminal:  
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     (7.5) 

A expressão 7.5 estabelece a continuidade dos arcos no terminal (i) e atracação 

(m). Os fluxos de chegada são os oriundos de plataformas (Zjnimv), oriundos de outros 

terminais (Wgm´imv) ou oriundos da condição inicial (VITimv). Os fluxos de saída são os de 

destino para uma das plataformas (Ximjnv), destino para um dos terminais (Wimgm´v) ou 

destino de arco final (VFTimv). 
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i,m

VITi,m,v

Xi,m,j,n,v

Zj,n,i,m,v

Wg,m´,i,m,v

Wi,m,g,m´,v

VFTi,m,v

Terminal (i)

i,m

VITi,m,v

Xi,m,j,n,v

Zj,n,i,m,v

Wg,m´,i,m,v

Wi,m,g,m´,v

VFTi,m,v

Terminal (i)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 31. Arcos incidentes nos nós relativos aos terminais 

 
• Condição Final dos navios: 

VvYVFPVFT
v

j jNn
jnv

i iMm
imv

∈∀=++∑ ∑∑ ∑
∈∈

       1
)()(

    (7.6) 

A expressão 7.6 garante que cada navio v termine a missão em uma única posição: no 

terminal i e atracação m, na plataforma j e atracação n ou na condição inicial, sem 

viagens. 

 

7.3.2.2 Relativos aos atendimentos nas plataformas e terminais  
 

• Lote mínimo no alívio da plataforma: 

)(,

  )    (
)(´

´
)(

jNnJj

VIPUXQMINqP
v

jnv
a aNn v

jnvan
i iMm v

imjnvjn

∈∀∈∀

++≥ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑
∈∈       (7.7) 

• Lote mínimo no descarregamento do terminal: 
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)(,
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)(´

´
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iMmIi

VITWZQMINqT
v

imv
g gMm v

imvgm
j jNn v

jnimvim

∈∀∈∀

++≥ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑
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As expressões 7.7 e 7.8 estabelecem o lote mínimo, definido como parâmetro 

para carregamento na plataforma e descarregamento no terminal, condicionadas às 

existências de seus respectivos arcos. O valor deve ser respeitado como condição para 

garantir a demanda do número de atracações previstas para cada terminal e 

plataforma, calculados segundo condições iniciais dos níveis mínimos e máximos dos 

tanques. 

 

• Lote máximo no alívio da plataforma: 

1:)(,        - * =∈∀∈∀+≤ njNnJjSMNPRPtPISPqP
jjjnjjn

        (7.9) 

1:)(,    - *)(
111

>∈∀∈∀−+−≤
−−−

njNnJjSMNPRPtPtPqPsPqP
jjjnjnjnjnjn

   (7.10) 

 
As expressões 7.9 e 7.10 calculam os volumes a serem carregados na plataforma. 

A expressão 7.9 é atribuída à condição inicial, cujo volume a ser carregado não deve 

ultrapassar o volume inicial disponível, somado ao volume produzido até o momento da 

atracação e subtraído do volume equivalente ao limite inferior do tanque. A expressão 

7.10 recalcula os volumes a serem carregados, a partir da segunda atracação, quando são 

considerados os níveis de estoques na atracação anterior, subtraído da parcela do volume 

carregado no início da atracação anterior, somado ao volume produzido durante o 

intervalo de tempo entre as atracações e finalmente, subtraído do limite inferior do 

tanque.  
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• Lote máximo no alívio do terminal: 

1:)(,       )*( =∈∀∈∀−−≤ miMmIiRTtTISTSMXTqT
iimiiim

    (7.11) 

1:)(,

   ) *)((
111

>∈∀∈∀

−−+−≤
−−−

miMmIi

RTtTtTqTsTSMXTqT
iimimimimiim        (7.12) 

 
As expressões 7.11 e 7.12 calculam os volumes a serem descarregados no 

terminal. A expressão 7.11 é atribuída à condição inicial, cujo volume a ser descarregado 

não deve ultrapassar o volume equivalente ao estoque máximo, subtraído do volume 

inicial disponível e do volume bombeado (consumido) até o momento da atracação. A 

expressão 7.12 recalcula os volumes a serem descarregados a partir da segunda 

atracação, que equivale ao estoque máximo subtraído do nível na atracação anterior, do 

volume descarregado na atracação anterior e do volume bombeado durante o intervalo de 

tempo entre as atracações.  

 

• Lote de alívio na plataforma, condicionada à existência do arco de início à 

plataforma, do arco entre plataformas e do arco do terminal para a plataforma: 

)(,

    *)       (
)(´

´
)(

jNnJj

GVIPUXqP
v

jnv
a aNn v

jnvan
i iMm v

imjnvjn

∈∀∈∀

++≤ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑
∈∈      (7.13) 

 
• Lote de descarga do terminal, condicionada à existência do arco de início ao 

terminal, do arco entre terminais e do arco da plataforma ao terminal: 

)(,

    *)       (
)(´

´
)(

iMmIi

GVITWZqT
v

imv
g gMm v

imvgm
j jNn v

jnimvim

∈∀∈∀

++≤ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑
∈∈     (7.14) 
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As expressões 7.13 e 7.14 têm funções de condicionarem a existência dos lotes de 

carregamento ou descarregamento à existência do arco que originará a atracação. 

 

• Atendimento de Demanda nas Plataformas:  

)(,      1       
)(´

´
)(

jNnJjVIPUX
v

jnv
a aNn v

jnvan
i iMm v

imjnv
∈∀∈∀=++ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑

∈∈

        (7.15) 

 
• Atendimento de Demanda nos Terminais:  

)(,    1       
)(´

´
)(

iMmIiVITWZ
v

imv
g gMm v

imvgm
j jNn v

jnimv
∈∀∈∀=++ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑

∈∈

     (7.16) 

As expressões 7.15 e 7.16 consistem em restrições que estabelecem a 

obrigatoriedade de existência das atracações. De forma indireta, pode-se denominar 

como sendo de atendimento às demandas. O cálculo do número de atracações de cada 

terminal ou plataforma levou em consideração o cumprimento dos limites inferiores e 

superiores dos tanques, através dos intervalos de tempos mínimos e máximos para um 

lote de carga mínimo, de forma a respeitar as condições impostas.  

 
• Tempo de Operação da atracação de índice m, no terminal de índice i: 

pTim= qTim / TQTi  )(, iMmIi ∈∀∈∀                    (7.17) 

• Tempo de Operação da atracação de índice n, na plataforma de índice j: 

pPjn= qPjn / TQPj  )(, jNnJj ∈∀∈∀                    (7.18) 

 
As expressões 7.17 e 7.18 estabelecem os tempos de operação nos terminais e nas 

plataformas, calculadas em função do lote a ser descarregado ou carregado, divididos 

pelas taxas de descarregamento e carregamento. 
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7.3.2.3 Relativos a Janela de Tempo  
 

• Limite superior da janela de tempo na plataforma de índice j, na atracação de 

índice n: 

1:)(,                                =∈∀∈∀
−

= njNnJj
RP

ISPSMXP
lsP

j

jj

jn
             (7.19) 

1:)(,     
)(

11

1
>∈∀∈∀

−−
+= −−

−
njNnJj

RP

qPsPSMXP
tPlsP

j

jnjnj

jnjn
        (7.20) 

 
As expressões 7.19 e 7.20 determinam os limites superiores das atracações nas 

plataformas. Para a primeira atracação, a equação 7.19 calcula o intervalo de tempo 

decorrido até que o nível do tanque atinja o limite superior. Para as demais atracações, 

esse tempo é calculado em função das condições da atracação anterior: instante, nível do 

tanque e volume aliviado. 

 

• Limite superior da janela de tempo no terminal de índice i, na atracação de índice 

m:  

1:)(,                             =∈∀∈∀
−

= miMmIi
RT

SMNTIST
lsT

i

ii
im

                           (7.21) 

1:)(,    11
1

>∈∀∈∀
−+

+= −−

−
miMmIi

RT

SMNTqTsT
tTlsT

i

iimim
imim

               (7.22) 

 

As expressões 7.21 e 7.22 são análogas às duas anteriores e determinam os 

limites superiores dos instantes das atracações nos terminais. O limitante superior do 

instante de atracação para o terminal é ditado pelo nível mínimo do tanque, pois o 
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terminal consome o petróleo e portanto, o nível do tanque diminui. Para a primeira 

atracação, a equação 7.21 calcula o intervalo de tempo decorrido até que o nível do 

tanque atinja o limite inferior. Para as demais atracações, esse tempo é calculado em 

função das condições da atracação anterior: instante, nível do tanque e volume 

descarregado. 

 

• Imposição do limite superior da janela de tempo no terminal de índice i, na 

atracação de índice m:  

)(,               iMmIilsTtT
imim

∈∀∈∀≤                              (7.23) 

 

• Imposição do limite superior da janela de tempo na plataforma de índice j, na 

atracação de índice n:  

)(,                jNnJjlsPtP
jnjn

∈∀∈∀≤                   (7.24) 

As expressões 7.23 e 7.24 completam o conjunto de restrições das janelas de 

tempos, estabelecendo os instantes de atracações máximos a serem atendidos até os 

limites superiores calculados. 

 

7.3.2.4 Relativos a Tempo  
 

• Instante de atracação na plataforma, para um navio vindo da condição inicial: 

VvjNnJjTVIPPTVGtP
jnvjvjn

∈∀∈∀∈∀−−≥ ),(,,       *)1(0           (7.25) 
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• Instante de atracação na plataforma, para um navio vindo de um terminal: 

VviMmIijNnJj

TXTVGpTtTtP
imjnvijvimimjn

∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀

−−++≥

),(,),(,

   *)1(
         (7.26) 

• Instante de atracação na plataforma, para um navio vindo de uma outra 

plataforma:  

VvaNnJajNnJj

TUTVGpPtPtP
jnvanajvananjn

∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀

−−++≥

),(´,),(,

  *)1(
´´´           (7.27) 

As expressões 7.25, 7.26 e 7.27 alocam os tempos associados à viagem e 

atendimento, aos instantes de atracação, condicionados à existência dos arcos. A 

expressão 7.25 considera somente o tempo de viagem para chegada à plataforma, quando 

a variável VIPjnv for selecionada. A expressão 7.26 considera o tempo de viagem do 

terminal de índice i e atracação de índice m para a plataforma de índice j e atracação de 

índice n, o instante da atracação de índice m, o tempo de atendimento no terminal, todos 

condicionados à existência do arco Ximjnv. A expressão 7.27 é análoga à anterior, 

considerando que a origem do arco é uma outra plataforma.  

• Seqüência de atracações na plataforma: 

1:)(,       
11

>∈∀∈∀+≥
−−

njNnJjpPtPtP
jnjnjn

       (7.28) 

A expressão 7.28 reforça a necessidade da ordenação crescente das atracações ao 

longo do tempo e garante que o início de uma atracação ocorra somente após o tempo de 

atendimento da atracação anterior. Isto porque, existe a possibilidade de haver atracações 

consecutivas para um mesmo terminal ou plataforma.  

• Instante de atracação no terminal, vindo da condição inicial: 

VviMmIiTVITTTVGtT
imvivim

∈∀∈∀∈∀−−≥ ),(,,       *)1(0       (7.29) 
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• Instante de atracação no terminal, vindo de uma plataforma: 

VviMmIijNnJj

TZTVGpPtPtT
jnimvijvjnjnim

∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀

−−++≥

),(,),(,

   *)1(
         (7.30) 

• Instante de atracação no terminal, vindo de um outro terminal: 

VviMmIigMmIg

TWTVGpTtTtT
imvgmgivgmgmim
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−−++≥

),(,),(´,

   *)1(
´´´          (7.31) 

As equações 7.29 a 7.31 são análogas às equações 7.25 a 7.27, destinadas aos 

terminais. 

• Seqüência de atracações no terminal: 

1:)(,       
11

>∈∀∈∀+≥
−−

miMmIipTtTtT
imimim

       (7.32) 

 

7.3.2.5 Relativos as Tancagens nos Terminais e Plataformas 
 

• Estoque mínimo em cada plataforma de índice j no início de cada atracação:  

)(,             jNnJjSMNPsP
jjn

∈∈∀≥          (7.33) 

• Estoque mínimo em cada terminal de índice i no início de cada atracação:  

)(,             iMmIiSMNTsT
iim

∈∈∀≥          (7.34) 

• Estoque na plataforma de índice j, no início da atracação n: 

1:)(,       * =∈∈∀+= njNnJjRPtPISPsP
jjnjjn

       (7.35) 

1:)(,       *)-(
111

>∈∈∀+−=
−−−

njNnJjRPtPtPqPsPsP
jjnjnjnjnjn

     (7.36) 

As expressões 7.35 e 7.36 calculam os valores dos níveis de tanques no início de 

cada atracação. Para a primeira atracação, consideram-se as condições iniciais. Para as 
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demais, consideram-se as condições da atracação anterior: nível do tanque, o volume 

aliviado pelo navio e volume produzido no intervalo de tempo entre as atracações.  

• Estoque no terminal de índice i, no início da atracação m 

1:)(, ,       * =∈∈∀−= miMmIiRTtTISTsT
iimiim

       (7.37) 

1:)(,       *)-(
111

>∈∈∀−+=
−−−

miMmIiRTtTtTqTsTsT
iimimimimim

     (7.38) 

As equações 7.37 e 7.38 são análogas às anteriores, aplicadas aos terminais.  

 

7.3.2.6 Relativos à tancagens nos navios  
 

• Volume de petróleo no porão do navio v, após a atracação de ordem n, na 

plataforma j: 

VvnjNnJjlPqPQIVIP
jnvjnvjnv

∈∀=∈∀∈∀=+ ,1:)(,,    0    ]-[      (7.39) 

VvjNnJjiMmIilPqPlTX
jnvjnimvimjnv

∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀=+ ),(,),(,, 0    ]-[     (7.40) 

VvjNnJjaNnJalPqPlPU
jnvjnvanjnvan

∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀=+ ),(,),(´,, 0    ]-[
´´

    (7.41) 

As equações 7.39, 7.40 e 7.41 determinam os valores dos volumes nos porões dos 

navios na saída do atendimento da plataforma de índice j, na atracação de índice n. As 

equações estão condicionadas aos arcos de viagem inicial, para a primeira atracação, 

arcos oriundos de terminais e arcos oriundos de outras plataformas, respectivamente. As 

equações são não lineares e, portanto, devem ser transformadas em equações lineares.  

A linearização é feita através da reformulação das equações para um conjunto de 

equações inteiro-mistas equivalentes, segundo Sherali, H.D. (1998), que explicita a 

estrutura de um problema não linear, delimitada pela região viável da seguinte forma: 
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{ }{ }, ,1,0,0)(),( Yyxyfxyx ∈∈=  

onde f(y) é a função de domínio Y. Para o caso específico, tomando como exemplo, a 

equação 41, é possível adotar x como sendo a variável binária VIPjnv e y como 

),(
jnvjn

lPqP  e f(y) como sendo 
jnvjnv

lPqPQI -+ . 

Considerando o conjunto T={ }{ }, ,1,0,0)(),( Yyxyfxyx ∈∈= onde 

{ }, )( Yyyf ∈  é compacto, isto é, que existam limites inferiores e superiores[I,S] que 

satisfazem: 

YySyfI ∈≤≤ ,)(  

Então, o conjunto T é equivalente a  

T’={ }{ }. ,1,0),1()()1(),( YyxxSyfxIyx ∈∈−≤≤−  

A função f(y)= 
jnvjnv

lPqPQI -+ é linear e os parâmetros –G e G são válidos como 

limites inferiores e superiores, respectivamente. Utilizando a proposição resultante da 

linearização, dada por T’da demonstração anterior e substituindo as variáveis, tem-se: 

VvnjNnJjVIPqPQIlP
jnvjnvjnv

∈∀=∈∀∈∀+≥ ,1:)(,G       *)-(1-    (7.39a) 

VvnjNnJjVIPqPQIlP
jnvjnvjnv

∈∀=∈∀∈∀++≤ ,1:)(,G     *)-(1      (7.39b) 

De forma análoga, tem-se as demais equações aplicadas aos outros dois arcos 

binários: 

VvjNnJjiMmIi

XqPlTlP
imjnvjnimvjnv

∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀

+≥

),(,),(,

G     *)-(1-
                   (7.40a) 

VvjNnJjiMmIi

XqPlTlP
imjnvjnimvjnv

∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀

++≤

),(,),(,

G     *)-(1
       (7.40b) 
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VvjNnJjaNnIa

UqPlPlP
jnvanjnvanjnv

∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀
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VvjNnJjaNnIa

UqPlPlP
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• Volume de petróleo no tanque do navio v, após a atracação de ordem m, no 

terminal i: 

Analogamente ao apresentado para cálculo dos estoques na plataforma, a mesma 

estrutura pode ser aplicada para o caso dos estoques do navio na saída do terminal, tendo 

assim: 

VviMmIiVITqTQIlT
imvimvimv

∈∀∈∀∈∀+≥ ),(,,G       *)-(1-    (7.42a) 

VviMmIi

VITqTQIlT
imvimvimv

∈∀∈∀∈∀

++≤

),(,

G       *)-(1
      (7.42b) 

VvjNnJjiMmIi

ZqTlPlT
jnimvjnjnvimv
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VviMmIigMmIg
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imvgmimvgmimv
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• Estoque máximo do navio na saída da plataforma: 
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VvjNnJjCAPlP
vjnv

∈∀∈∀∈∀≤ ),(,,            (7.45) 

• Estoque máximo do navio na saída do terminal: 

VviMmIiCAPlT
vimv

∈∀∈∀∈∀≤ ),(,,            (7.46) 

As expressões 7.45 e 7.46 limitam a quantidade de carga presente no navio até a 

sua capacidade.  

7.3.2.7 Não negatividade das variáveis 
 

• Binárias: Ximjnv , Zjnimv , Wgm´imv , Uan´jnv , VIPjnv, VITimv , Yv; VFPjnv, VFTimv; 

• Reais: qTim,, qPjn, lTimv ,lPjnv , tTim , tPjn,  lsTim,  lsPjn,  sTim, sPjn. 

 

7.4.  Implementação Computacional e Resultados  

 

O modelo de otimização foi desenvolvido em programação linear mista e a 

implementação computacional em linguagem matemática C++ e VBA. A formulação do 

modelo causou a elevada quantidade de classes de restrições e a adoção de grande 

quantidade de variáveis binárias, principalmente as relacionadas aos arcos, que contêm 

preponderantemente cinco índices. O porte do modelo e o possível potencial de 

dificuldades na execução foram determinantes para a seleção do pacote computacional a 

ser utilizado na implementação. Estão ao alcance do autor, duas grandes ferramentas de 

resolução de problemas em programação linear: o software GAMS, sistema geral de 

modelagem algébrica, na versão 20.0, cujo algoritmo de resolução utiliza o CPLEX, na 

versão 7.0, e a utilização direta do algoritmo CPLEX, na versão 10.0. 
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Sabe-se que o grau de atualização dos pacotes computacionais desta natureza 

representa um grande diferencial, sobretudo quando o modelo matemático implementado 

exige buscas eficazes em espaços de soluções bastante amplas. Dessa forma, foi adotada 

a implementação no CPLEX 10.0 para resolução deste modelo. 

A implementação no CPLEX 10.0 requer a criação do modelo matemático em 

linguagem C++, cujas rotinas de leitura de dados, leitura das equações, execução e 

apresentação dos resultados são padronizadas, o que facilita demasiadamente sua 

criação.  

O modelo matemático propriamente dito deve ser escrito na forma de equações 

lineares, obedecendo-se a algumas regras da linguagem, diretamente na forma canônica. 

Diferencia-se da implementação no GAMS, cujo modelo matemático requer a 

apresentação ou declaração separada dentre as partes: conjuntos, índices, variáveis, 

parâmetros e equações.  

A leitura e a compilação do modelo são feitas de forma única, sem distinção das 

partes. Em outras palavras, não há declaração de variáveis, parâmetros ou índices, 

impossibilitando a indexação no modelo a ser executado; cada modelo é “fechado” e 

restrito às condições estabelecidas no conjunto de equações. 

Contudo, a inflexibilidade do modelo restringe-se à etapa que antecede a 

compilação e a execução do modelo. A criação e a escrita do modelo a ser posto em 

prática são feitas em rotinas externas, utilizando-se qualquer outro programa 

computacional que o transcreva no formato texto.  

A geração do modelo foi feita utilizando-se os recursos do Microsoft Excel, 

sobretudo através da criação de Macros em linguagem VBA. Os parâmetros foram 
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definidos em planilhas de acordo com as categorias de dados e, através das rotinas em 

VBA, criados os conjuntos de equações do modelo. As macros têm a função de 

“escrever” cada uma das equações, levando-se em consideração a construção de cada 

variável, de acordo com os índices associados, cada termo ou parcela e os operadores. 

Dessa forma, a geração de cenários, com modificação de alguma característica 

dos parâmetros do modelo é feita através do próprio Microsoft Excel. 

Os computadores utilizados para execução dos modelos possuem processadores Pentium 

IV, 1,7 Ghz, 512 MB de memória RAM e 40GB de HD. 

 

 

7.4.1.  Cenário hipotético 

 

Com o intuito de testar e validar as respostas do modelo, bem como avaliar o 

esforço computacional e o grau de otimalidade da solução, apresentam-se abaixo os 

resultados de um caso fictício de pequena dimensão.  

A elevada complexidade do modelo dificulta a validação conceitual, o que reforça a 

necessidade de efetuar testes através de elaboração de diversos tipos de cenários, 

buscando analisar as respostas de acordo com as modificações postas em execução,  

assimilar e compreender as razões da solução apresentada.  

Para atingir esse objetivo, foram testados diversos cenários, dentre os quais, 

apresenta-se um, de escala reduzida, mas que apresenta soluções suficientes para o 

entendimento do problema e das potencialidades do modelo. 
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Dados de entrada (Parâmetros) 

Global: 

• T: Horizonte de Planejamento = 25 dias; 

• Q: Lote mínimo de carregamento e descarregamento=10.000 m3 ; 

Terminais: 

• Ni: Número de Terminais=3; 

• RT: Taxa de bombeamento=2.000 m3 /dia; 

• TQ: Taxa de descarregamento=10.000 m3 /dia; 

• SMN: Nível Mínimo dos tanques=5.000 m3; 

• SMX: Nível Máximo dos tanques=60.000 m3; 

• IS: Níveis Iniciais dos tanques 

o Terminal 1= 40.000 m3; 

o Terminal 2= 30.000 m3; 

o Terminal 3= 20.000 m3; 

• Nm: Número de Atracações:  

o Terminal 1= 3; 

o Terminal 2= 4; 

o Terminal 3= 5; 

Plataformas: 

• Nj: Número de Plataformas=2; 

• RP: Taxa de bombeamento=2.000 m3 /dia; 

• TQ: Taxa de descarregamento=10.000 m3 /dia; 

• SMN: Nível Mínimo dos tanques=5.000 m3; 
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• SMX: Nível Máximo dos tanques=60.000 m3; 

• IS: Níveis Iniciais dos tanques 

o Plataforma 1= 45.000 m3; 

o Plataforma 2= 30.000 m3; 

• Nm: Número de Atracações:  

o Plataforma 1= 5; 

o Plataforma2= 3; 

Embarcações: 

• Nv: Número de embarcações=2; 

• CAP: Capacidade= 40.000 m3, cada um; 

• QI: Nível inicial nos porões= 20.000 m3. 

Custos e Tempos de Viagens: 

ORIGEM DESTINO Navio Valor 
(USD) 

TVG 
(dias) 

Terminal1 Plataforma1 1 68.000 1,7 
Terminal1 Plataforma2 1 48.000 1,2 
Terminal2 Plataforma1 1 20.000 0,5 
Terminal2 Plataforma2 1 4.000 0,1 
Terminal3 Plataforma1 1 36.000 0,9 
Terminal3 Plataforma2 1 16.000 0,4 
Terminal1 Plataforma1 2 64.000 1,6 
Terminal1 Plataforma2 2 44.000 1,1 
Terminal2 Plataforma1 2 16.000 0,4 
Terminal2 Plataforma2 2 8.000 0,2 
Terminal3 Plataforma1 2 32.000 0,8 
Terminal3 Plataforma2 2 12.000 0,3 
Plataforma1 Terminal1 1 83.600 1,9 
Plataforma1 Terminal2 1 61.600 1,4 
Plataforma1 Terminal3 1 30.800 0,7 
Plataforma2 Terminal1 1 79.200 1,8 
Plataforma2 Terminal2 1 57.200 1,3 
Plataforma2 Terminal3 1 26.400 0,6 
Plataforma1 Terminal1 2 79.200 1,8 
Plataforma1 Terminal2 2 57.200 1,3 
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ORIGEM DESTINO Navio Valor 
(USD) 

TVG 
(dias) 

Plataforma1 Terminal3 2 26.400 0,6 
Plataforma2 Terminal1 2 17.600 0,4 
Plataforma2 Terminal2 2 44.000 1,0 
Plataforma2 Terminal3 2 22.000 0,5 
Terminal1 Terminal1 1 8.800 0,2 
Terminal1 Terminal2 1 17.600 0,4 
Terminal1 Terminal3 1 13.200 0,3 
Terminal2 Terminal1 1 8.800 0,2 
Terminal2 Terminal2 1 17.600 0,4 
Terminal2 Terminal3 1 13.200 0,3 
Terminal3 Terminal1 1 8.800 0,2 
Terminal3 Terminal2 1 17.600 0,4 
Terminal3 Terminal3 1 13.200 0,3 
Terminal1 Terminal1 2 8.800 0,2 
Terminal1 Terminal2 2 17.600 0,4 
Terminal1 Terminal3 2 13.200 0,3 
Terminal2 Terminal1 2 8.800 0,2 
Terminal2 Terminal2 2 30.800 0,7 
Terminal2 Terminal3 2 26.400 0,6 
Terminal3 Terminal1 2 8.800 0,2 
Terminal3 Terminal2 2 17.600 0,4 
Terminal3 Terminal3 2 13.200 0,3 
Plataforma1 Plataforma1 1 9.600 0,2 
Plataforma1 Plataforma2 1 19.200 0,4 
Plataforma2 Plataforma1 1 14.400 0,3 
Plataforma2 Plataforma2 1 9.600 0,2 
Plataforma1 Plataforma1 2 19.200 0,4 
Plataforma1 Plataforma2 2 14.400 0,3 
Plataforma2 Plataforma1 2 9.600 0,2 
Plataforma2 Plataforma2 2 19.200 0,4 
Cond. Inicial Terminal1 1 96.000 2,0 
Cond. Inicial Terminal2 1 72.000 1,5 
Cond. Inicial Terminal3 1 38.400 0,8 
Cond. Inicial Terminal1 2 52.800 1,1 
Cond. Inicial Terminal2 2 38.400 0,8 
Cond. Inicial Terminal3 2 28.800 0,6 
Cond. Inicial Plataforma1 1 8.800 0,2 
Cond. Inicial Plataforma2 1 17.600 0,4 
Cond. Inicial Plataforma1 2 26.400 0,6 
Cond. Inicial Plataforma2 2 13.200 0,3 
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O modelo apresentado totaliza 2915 restrições com 1080 variáveis, sendo 882 

binárias. A solução ótima foi encontrada em cerca de 64 minutos, utilizando a 

configuração padrão dos parâmetros de busca do CPLEX 10.0. 

Os navios apresentaram a programação de viagens, conforme tabela e figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da tabela e figura, observa-se que os navios iniciaram os roteiros pelas 

plataformas (1,1 e 2,1). O primeiro navio encerrou o roteiro no terminal 3, após 

cumprimento de dez atracações, assim como o segundo navio, que realizou o mesmo 

número de atracações, finalizando no terminal 2. Observa-se também que, em ambos 

roteiros, houve arcos entre os terminais. O detalhamento das operações realizadas pelo 

navio 1 é apresentado na Tabela 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal 1

Plataforma 1

Terminal 2

1,1

Mar

Terminal 3

1,2
1,3

2,2
2,1

2,3
2,4

3,3
3,4

3,1

3,5

3,2
Plataforma 2

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

2,2
2,1

2,3

Local Atracação Local Atracação
Plataforma 1 N1 Plataforma 2 N1
Terminal 3 M1 Terminal 1 M1
Plataforma 1 N2 Plataforma 2 N2
Terminal 2 M1 Terminal 2 M2
Plataforma 1 N3 Terminal 1 M3
Terminal 3 M2 Plataforma 2 N3
Terminal 1 M2 Terminal 2 M3
Terminal 3 M4 Terminal 3 M3
Plataforma 1 N5 Plataforma 1 N4
Terminal 3 M5 Terminal 2 M4

Navio 1 Navio 2
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Tabela 16. Resultados do Modelo Hipotético de Otimização – Navio 1 

Navio 1 Nível 
Tanque Volume c/d Carga 

Porão
Instante 

Atracação
Limite 

Superior

Local (x 103 m3) (x 103 m3) (x 103 m3) (dia) (dia)
Plataforma 1 N1 52 11 31 3,5 7,5
Terminal 3 M1 9,4 28 3 5,3 7,5
Plataforma 1 N2 52 10 13 9 13
Terminal 2 M1 5 13 0 12,5 12,5
Plataforma 1 N3 52,6 40 40 14,3 18
Terminal 3 M2 7,4 20 20 20,3 21,5
Terminal 1 M2 5 10 10 22,5 22,5
Terminal 3 M4 5 10 0 36,5 36,5
Plataforma 1 N5 52 10 10 39 43
Terminal 3 M5 6,6 10 0 40,7 41,5

Atracação

 

A Tabela 16 mostra as características das atracações realizadas pelo navio 1. As 

duas primeiras colunas apresentam o local e a seqüência de atracação. Na terceira 

coluna, são apresentados os valores dos níveis do tanque no momento da atracação; na 

quarta coluna, o volume carregado ou descarregado pelo navio e, na coluna seguinte, o 

volume de carga restante no porão do navio, no final do atendimento. A sexta coluna 

indica o instante em que ocorreu a atracação e última coluna indica os instantes dos 

limites superiores de cada atracação. 

Esta tabela já indica algumas conclusões importantes do cenário avaliado. 

Observa-se que, na coluna referente ao volume de carga, que, por cinco vezes, foi 

alocado o mínimo volume atribuído (lote mínimo) e em apenas uma viagem, a 

capacidade total do navio fora aproveitada. Observa-se também que os níveis dos 

tanques nas plataformas mantiveram-se elevados e em contrapartida, os níveis dos 

tanques dos terminais mantiveram-se baixos, muitas vezes próximos ao limite inferior. 

Em grande parte do itinerário, o porão do navio esteve ocioso e os instantes de atracação 

ocorreram muito antes dos limites superiores, conseqüência do carregamento mínimo 

estabelecido. 
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A tabela 17 mostra as características das atracações realizadas pelo navio 2.  

Tabela 17. Resultados do Modelo Hipotético de Otimização – Navio 2 

Navio 2 Nível 
Tanque Volume c/d Carga 

Porão
Instante 

Atracação
Limite 

Superior
Local (x 103 m3) (x 103 m3) (x 103 m3) (dia) (dia)
Plataforma 2 N1 55 10 30 12,5 15
Terminal 1 M1 12,2 10 20 13,9 17,5
Plataforma 2 N2 52 20 40 16 20
Terminal 2 M2 5 27,5 12,5 19 19
Terminal 1 M3 13 10 2,5 23,5 27,5
Plataforma 2 N3 52 17,5 20 26 30
Terminal 2 M3 13 10 10 28,75 32,75
Terminal 3 M3 5 10 0 31,5 31,5
Plataforma 1 N4 54,9 10 10 35,45 38
Terminal 2 M4 5 10 0 37,75 37,75

Atracação

 

A programação cumprida pelo navio 2 obedece às restrições do modelo em 

conjunto com o navio 1 e, de modo semelhante, o comportamento é similar, tendo sido 

verificadas também viagens ociosas. Dessa forma, os resultados apresentados permitem 

concluir que a configuração do cenário apresenta deficiências na alocação das cargas e 

nas viagens e um baixo aproveitamento dos recursos disponíveis.  

As Tabelas 16 e 17 apresentaram os resultados em função das atracações 

realizadas pelos navios. Com relação aos comportamentos dos níveis dos tanques das 

plataformas e terminais, é preciso considerar as condições iniciais e os instantes de 

atracação, independentemente do navio, associados aos volumes de carga/descarga, as 

taxas de produção, o bombeamento e o transbordo. Os resultados são apresentados na 

Figura 32. 
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Figura 32. Tanques das Plataformas 

 

A Figura 32 apresenta os comportamentos dos níveis de tancagens nas 

plataformas. Os resultados refletem fielmente as condições requeridas para controle dos 

níveis. A plataforma produz ou extrai um volume de petróleo segundo uma taxa 

constante, o que estabelece a janela de tempo para alívio ou atendimento por navio 

necessário para obedecer ao limite superior. No caso da plataforma 1, observa-se que o 

estoque inicial era de 45.000 m3 e a primeira janela de tempo foi estabelecida em [3, 7] 

dias. Ou seja, a primeira atracação deve ocorrer entre os instantes referentes aos dias 3 e 

7. De fato, ocorreu no dia 3, quando a curva passa a ser descendente. O final da 

atracação ocorre no dia 5, quando a curva retoma o comportamento crescente, ou de 

produção. 

Após a determinação do volume de alívio, a nova janela de tempo é recalculada 

para a atracação seguinte, o que ocorre novamente no limite inferior (dia 9). A terceira 

atracação nesta plataforma ocorre no instante do dia 14 e o volume de carga aliviado é o 
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suficiente para postergar significativamente a data da próxima atracação, que ocorreu 

somente no dia 35, cujos limites foram de [34, 38]. 
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Figura 33. Tanque do Terminal 1 
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Tanque Terminal 2
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Figura 34. Tanque do Terminal 2 
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Figura 35. Tanque do Terminal 3 
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As Figuras 33 a 35 ilustram os comportamentos dos níveis dos tanques nos 

terminais. Naturalmente, o comportamento é inverso ao observado nas plataformas, em 

que a partir da condição inicial, a curva é descendente, pois está associada à taxa de 

bombeamento ou consumo do petróleo. As atracações são definidas pelas janelas de 

tempo, calculadas de acordo com o tempo necessário para atendimento do limite inferior. 

Tomando como exemplo o terminal 3, a primeira atracação deve obedecer à janela de 

tempo de [3,5; 7,5] e ocorre no instante do dia 5,3. O descarregamento termina após 2,8 

dias e permite uma nova atracação somente entre os dias 17,5 e 21,5. 

O conjunto de figuras permite visualização das janelas de tempo, que são 

dinâmicas e recalculadas de acordo com os volumes carregados e descarregados, sempre 

buscando obedecer às restrições de limites inferiores e superiores dos tanques. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo apresenta o fechamento da pesquisa com destaques para as  

principais contribuições, bem como para as sugestões para continuidade e possíveis 

desdobramentos futuros na linha de pesquisa na área de logística e cadeia de 

suprimentos. 

 

8.1.  CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa insere-se no contexto em que o setor de energia do Brasil 

busca soluções emergentes para uma política energética sustentável, sobretudo na 

construção e aprimoramento de um alicerce sólido e permanente dos sistemas da cadeia 

produtiva do petróleo. O encaminhamento do problema, que começou com o estudo 

minucioso do problema de escoamento do petróleo a partir das plataformas, até a entrega 

do mesmo às refinarias, demonstrou a complexidade desse sistema e, 

concomitantemente, a existência de grandes oportunidades de melhoria nas diversas 

etapas que compõem essa cadeia de suprimentos.  

As oportunidades de melhorias podem ser identificadas a partir da execução de 

um planejamento integrado e da gestão da cadeia de suprimentos do petróleo de tal 

forma a buscar o emprego eficiente e racional dos recursos envolvidos.  

A pesquisa mostrou que um sistema complexo desta natureza requer um 

tratamento sistêmico, através dos estudos de cada subsistema de forma individual e 
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posterior integração dos mesmos a fim de quantificar e analisar a interação existente em 

toda a cadeia de suprimentos.  

É necessário que o estudo estabeleça metas e premissas bem determinadas, o que 

restringe a aplicabilidade e a abrangência dos resultados a serem atingidos. Não se tem a 

pretensão, nesta tese, de produzir uma ferramenta que modele genericamente uma cadeia 

de suprimentos do petróleo e que seja aplicável a qualquer sistema. Condições 

operacionais, táticas, estratégicas e principalmente, conjunturas a que a realidade está 

inserida determinam as boas práticas e a adequação da ferramenta ora proposta. 

As etapas de investigação e de levantamento de dados apresentaram indícios de 

que o setor de petróleo e gás é extremamente dinâmico e que situações operacionalmente 

ótimas em determinados momentos podem ser calamitosas em um curto espaço de 

tempo. Por essa razão, ferramentas de análise e simulação podem contribuir com 

subsídios técnicos extremamente úteis e importantes, na medida em que novas políticas 

de produção e comercialização podem ser avaliadas. Nesse setor, como em muitos 

outros, o tempo de resposta para análises-macro torna-se um fator fundamental no 

sucesso da estratégia a ser adotada.  

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma contribuição para um enfoque 

sistêmico e amplo, considerando os elos de produção, armazenagem, transporte, 

atendimento dos navios e bombeamento do petróleo, de forma integrada.  

O estudo da cadeia de suprimentos do petróleo mostrou-se bastante amplo e 

complexo no sentido de que o enfoque sistêmico que se deseja obter a partir de uma 

abordagem global e concisa requer esforços ilimitados na busca de resultados eficazes e 

tangíveis no processo de planejamento e gestão. 
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O modelo de simulação apresentou os possíveis impactos que podem ser 

causados em um determinado elo da cadeia, a partir de perturbações no sistema 

originados em elos adjacentes ou distantes a este. Isso comprova a importância de se 

tomar a amplitude ou a abrangência da fronteira do sistema a ser estudado 

adequadamente.  

Naturalmente, ao se estender essa fronteira, as interações entre os processos 

passam a ocorrer de forma mais intensa e muitas vezes não direta, o que pode dificultar o 

entendimento e o controle dos parâmetros a serem avaliados – a relação causa–efeito 

deixa de ser evidente e clara.  

Um enfoque sistêmico necessita principalmente da avaliação e do enquadramento 

do problema nos níveis hierárquicos de decisão. No processo de modelagem, a tarefa de 

agregação/desagregação dos eventos e dos dados associados deve ser cautelosamente 

ponderada e ajustada de acordo com o que se deseja obter como resposta. 

A abordagem apresentada no presente trabalho buscou ampliar as fronteiras do 

sistema a ser estudado, sem perder o foco global do problema. A grande dificuldade em 

se tomar o controle das variáveis que regem o modelo sistêmico suscitou a necessidade 

de buscar a condição ótima de um modelo mais agregado e que complementasse as 

respostas dadas pelo modelo detalhado.  

A tentativa de se compatibilizar decisões de níveis hierárquicos distintos 

apresentou conflitos de ordem conceituais e que impossibilitaram a simplificação e a 

unificação dos modelos. O modelo de simulação desenvolvido na presente tese poderá 

ser utilizado como suporte à decisão para avaliação de impactos gerados ao longo da 

cadeia causada por mudanças pontuais de parâmetros de controle. Para um determinado 
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cenário simulado, após constatação de sua viabilidade, é possível buscar o refinamento e 

melhoria na programação dos navios através do modelo otimizante, que também avaliará 

a adequação dos níveis dos tanques utilizados no modelo de simulação.  

Em termos de contribuições em âmbito acadêmico, destaca-se o êxito obtido na 

modelagem sistêmica a partir de duas técnicas de modelagem: simulação e otimização. A 

simulação considera e modela uma elevada quantidade de eventos, tendo sido explorada 

a principal vantagem da técnica: a modelagem de eventos estocásticos. As variações nos 

tempos associados, as condições aleatórias, os sorteios de probabilidades nas decisões de 

produção do petróleo, o bombeamento e a manutenção da frota de navios são alguns 

exemplos modelados.  

Referentemente à otimização, a modelagem para obtenção da programação de 

navios sujeitos a condições restritivas de viagem e dos estoques nas duas pontas, a 

modelagem de uma demanda variável e as janelas de tempos dinâmicas são 

características ímpares. 

Em suma, os objetivos propostos foram atingidos com êxito, trazendo uma 

valiosa contribuição tanto para o meio acadêmico quanto para o setor de petróleo, que, a 

cada dia, vislumbra a necessidade de uma excelência não só em termos tecnológicos 

como também em uma gestão eficaz no planejamento de suas operações. Para a 

comunidade acadêmica, um problema de programação de navios em rotas distintas 

envolvendo múltiplas origens e múltiplos destinos, com atendimento de janela de tempo 

dinâmica para manutenção de níveis satisfatórios de tancagens nas duas pontas jamais 

fora solucionado com êxito. Para o setor, mais especificamente para os gestores dos 

campos maduros (infra-estrutura existente), o estudo traz uma contribuição significativa 
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no sentido de possibilitar uma avaliação criteriosa das estratégias empregadas e oferecer 

alternativas de incremento nos serviços, ou mesmo servir de embasamento teórico para 

ratificar o sistema de programação de suas frotas no plano tático de alocação de seus 

recursos. 

O produto mais valioso do presente trabalho envolve uma forma de abordagem 

que possibilita não só a aplicação no segmento de cadeia de suprimentos do petróleo mas 

também em sistemas semelhantes em que uma elevada quantidade de processos deve ser 

concomitantemente avaliada.  

O presente estudo apresenta uma abordagem inédita no sentido de se propor uma 

ferramenta robusta composta dos principais subsistemas da cadeia de suprimentos do 

petróleo, sem perder a riqueza de detalhes inerentes e presentes em cada um deles, 

possibilitando o enfoque sistêmico, sob os três planos hierárquicos. Em termos de 

metodologia, é demonstrada a conjunção e a utilização dos resultados gerados nestes 

distintos níveis hierárquicos, mostrando o grau de aproximação que se pode ter para cada 

informação utilizada em cada um dos níveis. O resultado desta modelagem é a 

ferramenta, que conjuga as vantagens de um modelo de simulação com as vantagens de 

um modelo otimizante.  
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8.2.  RECOMENDAÇÕES 

 
O conjunto de modelos matemáticos apresentados no trabalho suscita a 

continuidade e aprimoramento no estudo, pois o problema é amplo e complexo, 

permitindo novas abordagens e aprofundamentos distintos que podem ser 

complementados. 

A integração entre as duas técnicas poderia ser melhor explorada através da 

modificação das regras de alocação dos navios no modelo de simulação, de forma a 

aproximar-se das estratégias de busca adotadas pelo modelo otimizante.  

A solução atingida pelo modelo otimizante poderá ser testada através do modelo 

de simulação como forma de parâmetros de entrada do modelo, isto é, a solução ótima 

poderia ser testada através do modelo de simulação, que leva em conta os fatores 

probabilísticos. Para tanto, o modelo de simulação requer uma modificação significativa 

nas suas regras de decisão. 

O software ARENA utilizado no desenvolvimento do modelo de simulação já se 

encontra disponível em sua versão mais atualizada e que traz consigo diversas novas 

funcionalidades. Dentre estas, destaca-se o módulo OptQuest, que possibilita a 

introdução de blocos de otimização durante o processo de construção do modelo. Essa 

facilidade permite a busca de uma solução otimizada que poderá ser incorporada aos 

tramos em que envolvem as decisões de destino, bem como aos volumes a serem 

carregados e descarregados pelas embarcações.  

Os problemas de alocação, scheduling e programação tornam-se bastante 

extensos e complexos à medida que a modelagem nos obriga a explorar o problema de 
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forma combinatória. O aumento do número de variáveis, sobretudo as binárias, é 

exponencial em função da quantidade de terminais, de plataformas, de atracações e de  

navios. Assim, o esforço computacional é igualmente proporcional, o que torna sua 

resolução comprometida por falta de recursos computacionais. Uma das formas de 

contornar tal restrição se daria com o desenvolvimento de heurísticas de busca 

direcionadas e controladas que auxiliassem na busca da primeira solução viável e na 

melhoria do mesmo através de meta-heurísticas.  

O enfoque adotado neste trabalho acabou por priorizar a busca pela configuração 

ideal dos principais recursos, considerando preponderantemente os custos associados à 

programação dos navios. Embora o modelo de simulação tenha considerado grande parte 

dos custos da cadeia de suprimentos, a solução do modelo otimizante leva em 

consideração apenas os custos de viagens. Neste ponto, a função objetivo do modelo 

otimizante pode ser modificada com a introdução dos custos associados aos estoques.  

O modelo otimizante poderia ser aprimorado com a introdução de custos de 

penalidades, associadas aos custos de estoques, através das relaxações das restrições dos 

limites inferiores e superiores. Da mesma forma como foi modelada na simulação, a 

manutenção dos estoques permitiria a operação fora das faixas de segurança dos 

estoques, mas com penalizações na função objetivo.  

Ainda no modelo otimizante, aliado às novas técnicas heurísticas de buscas, um 

desafio adicional seria a consideração de multiprodutos. Nesse caso, os navios poderiam 

carregar mais de um tipo de produto através de carregamentos em plataformas distintas e 

alternar a programação de acordo com as necessidades de descargas nos terminais, de 

acordo com a disponibilidade dos tanques associados a cada tipo de petróleo. A estrutura 
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do problema passaria por pequenas alterações que considerassem os tempos associados a 

cada tipo de petróleo. 

Enfim, existem algumas possibilidades de incremento ao modelo otimizante, 

levando em consideração os itens considerados no modelo de simulação. Novamente, 

ressalta-se a importância do modelo de simulação, que permitiu englobar diversas 

características associadas à cadeia e que, nesta fase, subsidiarão as futuras modificações 

no modelo otimizante.  
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APÊNDICE A – CONSIDERAÇÕES DO SETOR DE PETRÓLEO E 

GÁS 

Histórico  

 
Segundo PRATES; HESTER (2002), o desenvolvimento histórico da indústria do 

petróleo no Brasil pode ser dividido em quatro fases: a primeira, compreendida entre os 

anos de 1864 e 1938, quando houve a concessão dos direitos exploratórios a investidores 

privados e a instituição da lei que restringia os investimentos estrangeiros. A segunda 

fase (1938 a 1953), em que todas as atividades petrolíferas estiveram sob o domínio do 

poder público através do Conselho Nacional de Petróleo (CNP). A criação da estatal 

Petróleo Brasileiro SA (PETROBRAS) deu início à terceira fase em 1953 trazendo 

consigo a consolidação da indústria petrolífera no País através do desenvolvimento 

tecnológico criando um mercado nacional de equipamentos, materiais e serviços e 

ensejou o treinamento de mão-de-obra especializada. Nesse período, a PETROBRAS 

manteve a exclusividade nos direitos de conduzir todas as atividades petrolíferas no país, 

com exceção da comercialização de combustíveis e lubrificantes. Seguindo a tendência 

geral de globalização e abertura de mercados, em novembro de 1995, o Congresso 

Nacional aprovou uma Emenda Constitucional modificando subitens do Artigo 177 da 

Constituição Federal. Tais alterações deram início a um novo marco regulatório relativo 

à administração do monopólio das atividades petrolíferas no País. Até então, a 

Constituição Brasileira de 1988 e a Lei 2004 de 1953 davam à PETROBRAS direitos 

exclusivos sobre todas as atividades upstream e sobre a maioria das atividades 

downstream. A Emenda Constitucional no 9/95 manteve o monopólio da União sobre tais 
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atividades, no entanto, ao invés de conceder exclusividade à estatal, criou a agência 

reguladora do setor, a Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

 

Figura A1. Evolução da Produção de Petróleo no Brasil. 

 
Com relação à produção de petróleo, naturalmente sua evolução está intimamente 

relacionada ao contexto econômico-político já descrito. A partir de meados de 1940, 

quando os primeiros poços iniciavam a produção, até meados de 1967, o crescimento foi 

lento e gradativo, resultados restritos apenas à produção em poucos poços terrestres. 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e investimentos maciços no setor, a 

produção rompe a barreira da exploração terrestre e inaugura uma nova fase de 

exploração em águas rasas, tendo atingido um patamar de produção de aproximadamente 

170 mil bbl/dia. Nesta fase, o setor petrolífero atravessou por um período de crises 

diversas, o que afetou fortemente o desempenho produtivo, tendo passado por um 

período de estagnação entre os anos de 1970 e 1979.  

A partir de meados de 1981, o País começa a exploração em águas profundas 

(acima de 700 metros), tendo adquirido a excelência nesse tipo de exploração e atingido 

recordes sucessivos; o último ocorreu em 2003, com o sucesso na exploração no campo 
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de Roncador, na Bacia de Campos, produzindo a 1.886 metros de profundidade.  Essa 

tecnologia permitiu um crescimento vertiginoso, que alcançou a marca significativa de 

1.847 milhão de barris diários no ano de 2006.  

 

Panorama do Setor no Brasil 

 

O desenvolvimento energético no Brasil sempre manteve o setor de Petróleo e 

Gás como área prioritária e estratégica, buscando alinhavar o crescimento sócio- 

econômico nacional, cujos reflexos diretos recaem sobre o consumo interno dos 

derivados de petróleo, com  sua capacidade produtiva.  

Com base nos dados da ANP, em seu anuário estatístico de 2006, a produção 

nacional de petróleo e gás em 2005 apresentou um crescimento de 10,3% em relação ao 

ano anterior, decorrente do aumento do número de poços, estimados em cerca de 8.933. 

No mesmo ano, a produção diária de petróleo foi de aproximadamente 1,63 milhão de 

barris/dia e, nos últimos dez anos, a produção vem crescendo a uma taxa média anual de 

9,5%. 

Segundo BP Group e Banco Mundial, em seu relatório anual de 2003, o Brasil 

ultrapassou a Argentina e atualmente é o nono país no ranking de consumo de petróleo 

per capita, com 3,91 barris/habitante, tendo os Estados Unidos como o país de maior 

consumo, com cerca de 25,2 barris/habitante. A Figura A2 apresenta tal estatística. 
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Fonte: BP Group e Banco Mundial, 2003 

Figura A2. Consumo Per Capita de Petróleo - 2002 

 

Ainda segundo a ANP, o anuário estatístico de 2005 apresenta o balanço de 

carga, considerando as reservas provadas, produção efetiva, refino, importação, 

exportação e consumo de petróleo e gás. A tabela A1 apresenta tais dados. 

 

Tabela A1 . Balanço de Carga do Petróleo 
Reservas Provadas 11,7 bilhões barris 

Produção 1,63 milhão b/d 
Refino 1,73 milhão b/d (capacidade efetiva) 

Importação 364 mil b/d 
Exportação 274 mil b/d 
Consumo 1,8 milhão b/d (derivados) 

Fonte: BP Group e Banco Mundial, 2003 

 

É importante destacar que as reservas provadas do Brasil em 1980 eram de 

aproximadamente 1,3 bilhões de barris, ou seja, o incremento foi de cerca de 650% em 

vinte anos. 
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A Lei 9.478/97 

 

Após um longo período marcado pelo domínio público e pelo monopólio do setor 

de petróleo e gás, o contexto sócio, político e econômico que o País vivenciou foi 

norteado pela necessidade de criar e estabelecer políticas econômicas, bem como de 

regular e de fiscalizar a economia, com a finalidade de reforçar o Estado democrático 

buscando a participação de todos os setores e agentes econômicos, inclusive dos 

consumidores.  

Assim, com a finalidade principal de criar medidas de forma a organizar as 

relações econômicas, em 1995 foi promulgada a Emenda Constitucional no 9/95, que 

“permitiu à União contratar empresas estatais ou privadas para exercer as atividades 

econômicas da indústria de petróleo, exigiu a aprovação de uma lei infraconstitucional 

que deveria garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território 

nacional, especificar as condições das contratações com as empresas e dispor sobre a 

estrutura e atribuições do órgão regulador” (MENEZELLO, 2000, p.43). 

A Lei no. 9.478 de maio de 1997 estabelece um novo arcabouço institucional e 

regulatório para o setor de petróleo no Brasil. No que concerne à estrutura institucional, 

extinguiu-se o Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) do Ministério de Minas e 

Energia (MME), então responsável pela regulação do setor de petróleo, cuja existência se 

deu ao longo de 60 anos. 

Tal lacuna foi preenchida pelo Conselho Nacional de Política Energética 0 

CNPE, também vinculado ao MME, e que passa a exercer a regulação do setor bem 

como a ter por atribuição o Executivo na formulação da política energética. 
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A criação das Agências Reguladoras no Brasil tem como pressupostos básicos a 

autonomia financeira e decisória. Assumiram, assim, a forma de autarquias especiais. 

São autarquias, pois gozam da mais completa autonomia jurídica e administrativa, não 

estando subordinadas ao órgão que as criou, mas tão somente vinculadas. No caso da 

ANP, ao Ministério de Minas e Energia. E são especiais, porque suas respectivas leis de 

criação consagra essa autonomia financeira e decisória, optando pelo modelo colegiado 

de direção, no qual os dirigentes detêm um mandato que representa garantia da 

autonomia. 

 

O setor energético brasileiro e a PETROBRAS 

Nas últimas três décadas, a economia brasileira apresentou um crescimento 

médio anual de 4,5%1, sendo de 8,6% nos anos setenta, 1,6% nos anos oitenta e 2,9% 

nos anos noventa. O indicador Oferta Interna de Energia (OIE) também apresentou 

índices próximos a estes. Como primeiros resultados da política de redução da 

dependência externa de energia, principalmente a partir de 1979 – segundo grande 

aumento do preço internacional do petróleo – as importações líquidas do petróleo e seus 

derivados caíram de quase 1 milhão de barris equivalentes de petróleo por dia (bep/dia) 

em 1979, 85% da dependência externa, para cerca de 420 mil bep/dia em 1985, 43 % de 

dependência externa. Em 1986, com a volta dos preços do petróleo aos níveis de 1978 

(15 a 20 dólares por barril), as importações voltaram a crescer, chegando em 1997 a 763 

mil bep/dia, 46 % de dependência externa.  

                                                 
1 PPA – 2001, Avança Brasil 
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A participação dos derivados de petróleo no consumo final de energia foi de 33% 

em 1970, passou a 43% em 1979, retrocedeu a 31 % em 1985 e, atualmente, encontra-se 

no patamar de 35%. 

A produção do petróleo, depois de passar por uma estagnação no período de 1970 

a 1979, quando a média anual de 170 mil bbl/dia, passou a crescer acentuadamente, 

apresentando em 1997, média diária de 869 mil bbl (incluindo LGN). Em 2005, a 

produção se elevou para 1800 mil barris/dia, sendo 1200 mil barris/dia em águas 

profundas. As reservas provadas de petróleo também evoluíram, mantendo-se sempre em 

níveis superiores a dez anos da produção, 18 anos. A produção de gás natural superou as 

expectativas e passou de 1,9 para 9,9 bilhões de m3 em vinte anos. 

A abertura do segmento de exploração e produção permitiu que cerca de 40 

novos operadores, principalmente estrangeiros, entrassem neste mercado. Na prática, 

verificou-se que a maior parte delas está trabalhando em parceria com a PETROBRAS. 

Esse avanço trouxe não só benefícios ao setor, como também permitiu a instalação de 

novas indústrias que têm contribuído para a recuperação de vários outros setores, 

inclusive da construção naval, que hoje já dispõem de uma carteira de projetos jamais 

vista nos últimos anos.  

Segundo reportagem do periódico RUMOS (2003), o plano estratégico da 

PETROBRAS, até 2007, previa investimentos da ordem de US$ 34,3 bilhões, sendo que 

US$ 29,2 bilhões seriam aplicados no Brasil. Estão previstas encomendas de mais de 11 

plataformas e 42 navios petroleiros. 

Segundo dados estatísticos do Balanço Energético Nacional, do Ministério de 

Minas e Energia, o setor de energia no Brasil correspondeu em 2004  ao abastecimento 
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de 81% do consumo nacional, e os 19% restantes são importados, principalmente 

petróleo e derivados, carvão mineral, gás natural e, em menor proporção, energia 

elétrica. No Brasil, cerca de 45%1 da Oferta Interna de Energia (OIE) provém de fontes 

renováveis, dos quais 15% correspondem à geração hidráulica e 30%, à biomassa (cana-

de-açúcar, lenha, carvão vegetal, entre outros). A Figura A3 mostra a atual matriz 

energética do Brasil. 

Matriz Energética Brasileira - 2005
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    Fonte: MME 
Figura A3. Matriz Energética Brasileira – 2005.  

 

Ao analisar a tendência do setor energético brasileiro, verifica-se que o grande 

desenvolvimento no parque gerador de energia elétrica na década de 50 e as políticas 

públicas visando à redução do consumo de combustíveis ocorridas após a segunda crise 

do petróleo, além do programa de produção do álcool (Proalcool), criado em 1975, 

aliado à crescente exploração e produção do petróleo contribuíram para a busca da auto-

suficiência do setor. O gás natural é a fonte de energia que tem apresentado grande 

crescimento e aumento na OIE. Essa tendência verifica-se através do aumento dos 

                                                 
1 MME - 2005 
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investimentos nessa fonte, além de ser mais barata e sem efeitos nocivos ao meio 

ambiente. As novas descobertas de reservas, na Bacia de Santos (SP) elevaram para 

cerca de 232 bilhões de m3 (MME) o que corrobora consideravelmente a perspectiva de 

mudança da matriz energética em médio prazo. 

Entretanto, o aumento do consumo de gás natural ainda depende de pesados 

investimentos na infra-estrutura de recebimento e distribuição através de dutos. Nesse 

contexto, é preciso um direcionamento estratégico do governo e da PETROBRAS no 

sentido de alavancar esse mercado. Essa decisão deve retardar ainda mais tal perspectiva, 

visto que não se sabe ao certo se a introdução desta nova alternativa prejudicaria a 

comercialização e produção do petróleo. 
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APÊNDICE B – DESCRIÇÃO DOS MODULOS DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

 
Módulo de Inserção dos dados de entrada 

A criação do cenário do modelo de simulação é realizada através do 

cadastramento dos diversos dados, que foram subdivididos em categorias, cada qual com 

a sua especificação que será atribuída às entidades ao longo das rotinas do modelo. O 

modelo de simulação desenvolvido apresenta um nível de complexidade considerável já 

nesta etapa, fazendo-se necessária uma interface de entrada dos dados que objetiva 

organizar, estruturar e criar um arquivo de dados necessário para alimentar o modelo de 

simulação. Após o preenchimento correto dos dados, será criado um arquivo externo que 

será interpretado pelo modelo de simulação.  

Os dados foram divididos em nove grandes categorias: dados globais; classe de 

navios; plataformas; terminais e importação; bombeamentos; distâncias; condições 

meteorológicas e exportação. Os dados contidos em cada categoria serão discriminados 

abaixo: 

 Dados Globais: número de terminais; número de unidades marítimas (com e sem 

cisterna); quantidade de tipos de petróleos; quantidade de tipos de bombeamentos; 

número de condições climáticas possíveis; número de condições de exportação; 

possibilidade de atendimento múltiplo nas plataformas e terminais; menor classe 

permitida para atendimentos múltiplos. 

 Classe de Navios (para cada uma): tamanho da frota de navios; capacidade útil 

de carga (m3); velocidade média de serviço (nós); coeficiente de variação do tempo 

de viagem; tipo de distribuição de probabilidade do tempo de viagem; taxa média 
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de carregamento nos terminais e U.M. (m3/hora); coeficiente de variação e tipo de 

distribuição probabilística; taxa média de descarregamento nos terminais (m3/hora); 

coeficiente de variação e tipo de distribuição probabilística; tempos médios de 

atracação e desatracação nos terminais (horas); coeficiente de variação e tipo de 

distribuição probabilística; tempo de “off-hire” (dias); tipo de distribuição de 

probabilidade da ocorrência de “off-hire”; intervalo médio entre falhas (dias); 

coeficiente de variação e tipo de distribuição probabilística; tipo de distribuição do 

intervalo entre falhas; duração média (dias) e coeficiente de variação e tipo de 

distribuição probabilística; consumos médios de combustível pesado e OD 

navegando (t/dia); consumos médios de combustível pesado e OD no terminal 

(t/dia); consumos médios de combustível pesado  e OD operando junto a UM 

(t/dia). 

 Terminais (para cada um): número de píeres; número de subdivisões de tanques; 

número da condição climática a que está sujeito; número da seqüência de 

bombeamento para as refinarias; maior classe de navios que cada um dos píeres 

pode receber; tipo de petróleo de cada subdivisão de tancagem do terminal; 

capacidade máxima de cada subdivisão (m3); porcentagem da capacidade máxima 

por subdivisão que representa o “quase-Top”; intervalo médio de chegada de  

navios com petróleo importado em cada píer do terminal (dias); coeficiente de 

variação; tipo de distribuição do intervalo de chegadas; tempo médio de 

permanência dos navios; coeficiente de variação e tipo de distribuição. 

 Plataformas ou Unidades Marítimas (para cada uma): tipo da unidade marítima 

(com ou sem cisterna); tipo de petróleo extraído; capacidade máxima da tancagem 
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(m3); porcentagem da capacidade máxima  da tancagem que representa o “quase-

Top”; número da condição climática a que está sujeita; média da taxa de produção 

diária; coeficiente de variação e tipo de distribuição; taxa de carregamento de 

navios; coeficiente de variação e tipo de distribuição; classe ideal de navio para 

atendimento; menor classe de navio para atendimento.  

 Bombeamento para refinarias (para cada uma): número de bateladas da 

seqüência de bombeamento, isto é, número de subdivisões do bombeamento, 

permitindo que seja possível o bombeamento de até sete tipos de petróleo em uma 

seqüência; coeficiente de variação e tipo de distribuição; quantidade de horas de 

bombeamento de cada batelada; respectivo tipo de petróleo e vazão de carga 

(petróleo por hora, de cada batelada). 

 Distâncias: Todas as distâncias entre os terminais, entre as unidades marítimas e 

entre si. 

 Condições Meteorológicas (para cada uma):  intervalo médio entre ocorrências 

da condição metereológica (dias); coeficiente de variação e tipo de distribuição; 

tempo médio de duração e respectivos coeficientes de variação; tipo de 

distribuição. 

 Exportação (para cada uma): tipo de petróleo e quantidade mensal a ser 

exportado; terminal ou unidade marítima de onde o petróleo será exportado; classe 

do navio recomendada; tempo médio de descarga no destino e distância de viagem 

até o destino. 

 Horas de dia/noite: Número de horas à luz do dia nos terminais e nas unidades 

marítimas. 
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Lógica de leitura dos dados iniciais 

O número elevado de dados que o modelo deve ler antes de iniciar o processo 

levou a uma necessidade de se criar uma rotina de forma a gravar os dados iniciais em 

cada atributo ou variáveis, de acordo com as definições que serão empregadas ao longo 

do modelo. 

Externamente, foi desenvolvida uma interface dos dados de entrada, no qual se 

devem cadastrar todas as informações necessárias para gerar uma rodada do modelo de 

simulação.  

A lógica de leitura é iniciada pela criação de uma entidade no primeiro instante e  

percorrerá cada um dos blocos de leitura para cada tipo de dado existente no arquivo de 

leitura criada pela interface de entrada. Essa entidade tem a função de atribuir cada um 

dos valores do arquivo a cada denominação de parâmetro ou variável. Por se tratar de 

uma única entidade que percorre toda a rotina, variáveis contadoras são utilizadas para 

controle e leitura de todas as unidades e funcionalidades. As rotinas foram estruturadas 

em loops para cada uma das categorias de dados.  Cabe ressaltar que esse processo é o 

que ocorre no instante inicial, fazendo com que o modelo tenha carregado todas as 

informações para dar início às demais rotinas. O fluxograma resumido é apresentado na 

figura B1.  
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Figura B1. Fluxograma da Lógica de leitura dos dados 
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Lógica de impressão dos resultados 

Analogamente à lógica da leitura, esta rotina tem a função de gravar os resultados 

de uma série de variáveis após a execução do modelo. Consiste na rotina que grava o 

status das variáveis globais, bem como dados mais agregados, como, por exemplo, 

volume total de perdas na produção, média de elementos em filas, tancagens finais em 

cada terminal, entre outros. Além deste bloco, os demais resultados são gravados 

periodicamente ao longo da execução, de hora em hora ou de dia em dia, dependendo da 

relevância dos resultados.  

Ao final, serão gerados arquivos, separados por classe de resultados, tais como 

arquivos de saída de: viagens dos navios, evolução das tancagens nos terminais e nas 

plataformas, volumes de petróleo exportados, comportamento das filas e posicionamento 

final da frota. Ao final, a validação do balanceamento de carga será efetuada a partir de 

tais resultados. O fluxograma resumido encontra-se na figura B2. 
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Figura B2. Fluxograma da Lógica de Impressão dos Resultados 
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Lógica do estabelecimento das condições meteorológicas 

 

 A condição meteorológica é tratada como um fator exógeno à simulação, mas 

condicionada aos dados inseridos pelo usuário na interface de entrada do modelo. Os 

parâmetros são lidos inicialmente na lógica de leitura e aplicadas neste bloco, onde são 

atribuídos as distribuições de tempos, os intervalos de ocorrência e os graus de 

interferência operacional. 

 Inicialmente é criada a entidade e, posteriormente, é efetuada a leitura de 

quantidade de condições distintas a serem consideradas. Para cada tipo de condição 

cadastrada, a lógica procura identificar a distribuição desta variável, a média e o desvio 

que será sorteado. A seguir, é atribuída ao modelo a condição lida com intervalo e 

duração sorteados. Essa rotina é recursiva e ocorre em todo o horizonte de tempo da 

simulação. Esta variável é utilizada nas lógicas de atendimento dos navios nas 

plataformas e terminais, as quais estão regidas de acordo com as condições climáticas e 

período do dia (dia/noite). O fluxograma resumido encontra-se na figura B3. 

                                          CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
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Figura B3. Fluxograma da Lógica das Condições Meteorolõgicas 
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Lógica do relógio da simulação 

 Esta lógica consiste em atribuir as condições de dia e noite, separadas para 

plataformas e para terminais marítimos. A plataforma de produção é muito mais 

restritiva operacionalmente devido ao processo de conexão e desconexão dos mangotes, 

que exige que tais operações sejam realizadas durante o dia. Já o terminal, em sua 

maioria, pode adentrar a noite durante as operações de transferência e de atendimento 

dos navios. Naturalmente, tais condições podem variar e procederão conforme os dados 

inseridos nas características de atendimento dos terminais. 

 A lógica consiste em alterar periodicamente uma variável relacionada ao tempo 

associado à condição de “dia”. O fluxograma resumido encontra-se na Figura B4. 

                              Relógio da Simulação
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Figura B4. Fluxograma da Lógica dos Relógios 
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Lógica da Produção de Petróleo nas Plataformas 

O modelo foi concebido buscando ao máximo espelhar-se às características reais 

das plataformas existentes na Bacia de Campos. As plataformas lá existentes podem ser 

subdivididas em duas categorias, sendo as que possuem tanques para armazenagem do 

petróleo e as que necessitam dos navios-cisterna. Dessa forma, os processos que 

envolvem a produção e atendimento dos navios são distintos, não sendo possível a 

generalização desta modelagem. As definições das quantidades e tipos de cada 

plataforma são parâmetros que deverão ser inseridos pelo usuário na interface de entrada 

dos dados, a ser descrita posteriormente. 

As plataformas com capacidade de armazenagem têm início com a criação da 

entidade e, depois, é feita a verificação da quantidade de plataformas cadastradas deste 

tipo. Posteriormente, dá-se início à rotina de verificação e execução da produção de 

acordo com os parâmetros de produção inseridos pelo usuário previamente. Inicialmente, 

prepara-se a variável contadora, que será utilizada para verificar o atendimento integral 

das plataformas. Então, todas as características das plataformas são coletadas na forma 

de atributos. Tais parâmetros referem-se ao comportamento da taxa de produção, isto é, à 

média, ao coeficiente de variação e à distribuição estatística. Após a devida leitura, 

verifica-se a disponibilidade dos tanques de armazenamento para então contabilizar o 

volume produzido. Caso o tanque das plataformas esteja em condição de TOP, ou seja, 

em condição crítica e impedida de acumular a produção, ao invés desta ser incrementada, 

haverá perdas contabilizadas. Na prática, esta condição dificilmente é atingida pois 

significaria a interrupção da extração e produção do petróleo; uma das medidas para se 

evitar essa condição é a redução da carga (taxa de produção). Logo após, a entidade 
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verifica a necessidade de navios para alívio. Em caso positivo, uma requisição é criada e 

designada a uma “fila” de pedidos, quando outros parâmetros são atribuídos. Por fim, a 

entidade segue junto à alocação do navio à missão, que se encontra na rotina de 

atribuição de tarefas ao navio, presente na rotina de exportação. Caso não haja 

necessidade de navio, o processo de produção retorna ao processo inicial de verificação 

da próxima plataforma. A Figura B5 ilustra a presente rotina. 
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Figura B5. Fluxograma da Lógica de Produção de Petróleo pelas Plataformas 
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Lógica de Chegada e Carregamento dos navios nas Plataformas 

 
A chegada do navio em uma plataforma após a viagem a partir de um terminal ou 

outra plataforma inicia com a verificação das condições meteorológicas e de operação 

para início da atracação. Neste instante, são efetuadas todas as demais verificações 

relacionadas à condição de calado, disponibilidade de berço adequado e tipo de 

plataforma (com ou sem tancagem). Depois disso, a entidade segue o caminho 

especificado do tipo de plataforma. Os atributos referentes às características do 

carregamento são designados à embarcação e procede-se efetivamente à operação de 

carregamento. O intervalo de tempo da operação segue uma distribuição probabilística 

segundo as taxas de carregamento e restrições operacionais de cada plataforma, bem 

como da capacidade de tanque a ser alocado na embarcação.  

Após a chegada do navio na plataforma, a variável que designou o navio à 

plataforma é atualizada, dando a condição de pedido atendido. Imediatamente, o navio 

verifica o tipo de plataforma. Para plataforma com cisterna, primeiramente é verificado 

se existe efetivamente carga suficiente para o carregamento; em caso positivo, decide-se 

o volume de carga, baseado nas variáveis globais de quantidade de subdivisões dos 

tanques e possibilidade de atendimentos múltiplos. Nesse caso, a carga poderá ser total 

ou parcial. Para o caso de plataformas sem tanques de armazenagem, o passo seguinte é 

a determinação dos parâmetros de produção e carregamento para então efetuar o 

carregamento propriamente dito. O tipo de plataforma sem cisterna depende da presença 

de um navio aliviador para a prospecção do petróleo. Ao final do processo, verifica-se se 

o navio foi devidamente carregado nesta plataforma já que, nas condições de 

carregamento múltiplo, o navio poderá carregar em até três plataformas distintas. Sendo 



 187

esta a condição, os novos parâmetros de viagem são atualizados, e o navio é designado à 

nova plataforma. O novo destino é determinado após a liberação dos recursos da 

plataforma (píeres), bem como da verificação se o navio é de exportação. Em caso 

positivo, características próprias serão designadas para tal missão. Se a carga do navio 

não for do tipo exportação, verifica-se se deverá ser feito um novo carregamento em uma 

plataforma. Depois disso, examina-se a fila de pedidos em que as informações de 

prioridade e de adequabilidade do binômio navio-carga são satisfatórias. Após a 

finalização do carregamento, as variáveis do navio e do poço são atualizadas. Caso não 

haja mais nenhum carregamento, o destino ao terminal marítimo é determinado. Nesse 

instante, todas os parâmetros de viagem são atribuídos e o navio é enviado ao terminal 

designado. 

Ao final da operação, a plataforma é liberada para o próximo carregamento. O 

destino da embarcação é definido através de um bloco que tem a função específica de 

calcular e verificar qual terminal marítimo apresenta a maior ociosidade de tanque do 

tipo de petróleo que a embarcação carrega; tal cálculo leva em consideração o tempo de 

viagem da embarcação até cada um dos terminais e a taxa de bombeamento do tipo de 

petróleo específico. 
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Figura B6. Fluxograma da Lógica de Atendimento dos Navios nas Plataformas 
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Lógica de Atendimento dos Navios nos Terminais 

 
O processo de descarga nos terminais inicia-se com a designação do navio após a 

finalização do carregamento nas plataformas. Primeiramente, confirmam-se as 

características da entidade: as condições de descarga, a classe do navio (se é de 

exportação) e se as cargas são parciais ou totais. Para cada condição, outros parâmetros 

para descarga são atribuídos, de acordo com as informações lidas anteriormente. O navio 

deve verificar as condições operacionais para descarga, como condições meteorológicas 

e disponibilidade do píer para atracação. Caso a condição não seja satisfatória, o navio 

deverá aguardar em fila. Após a alocação do píer adequado, as características 

operacionais de tempo e os volumes a serem descarregados são estabelecidos para que a 

descarga seja feita efetivamente. Ao final da descarga, o navio é liberado para uma nova 

missão, juntamente com a liberação do recurso do terminal. Neste processo de descarga, 

existe ainda a possibilidade de serem efetuadas descargas múltiplas, de forma análoga à 

que ocorre nas plataformas. Assim, se a carga for parcial, novos parâmetros são 

estabelecidos e o destino é determinado de acordo com a prioridade da requisição (nível 

médio dos tanques). Sendo o último descarregamento, os registros de viagem são 

finalizados para efeito de cálculo das estatísticas. 

Antes que o navio seja liberado para uma nova missão, efetua-se a verificação da 

rotina de parada/offhire. O fluxograma resumido desta rotina é apresentado na figura B7. 
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Figura B7. Fluxograma da Lógica de Atendimento dos Navios nos Terminais 
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Lógica de Offhire (paradas) e falhas da frota de navios 

Ao final de cada ciclo de viagem, o navio é enviado à rotina de verificação de 

paradas, que é a interrupção da disponibilidade de cada embarcação, respeitando as 

restrições de quebra/falha e offhire (docagem) estabelecidas nos dados iniciais. Tais 

características são sorteadas segundo uma função probabilística, com valores médios e 

coeficientes de variação de cada classe de navio.  
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Figura B8. Fluxograma da Lógica de Paradas e Falhas dos Navios 

 

Lógica de Bombeamento nos Terminais 

O processo de bombeamento consiste no alívio dos tanques de petróleo presentes 

nos terminais. Toda carga recebida pelos navios que atracam nos terminais é direcionada 
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aos tanques correspondentes de acordo com seu tipo e deve ser bombeado à refinaria. O 

processo de bombeamento é realizado através de dutos, os quais mantêm uma grande 

restrição que não permite a interrupção no bombeio do petróleo. Assim, é necessário 

realizá-lo com seqüências contínuas e periódicas. Os parâmetros associados ao bombeio 

compreendem: tipo de petróleo, tempo de duração e taxa média do bombeio. O volume 

médio bombeado deve ser calculado multiplicando-se a taxa de bombeamento (vazão) 

pelo intervalo de tempo, para cada tipo de petróleo. 

A seqüência de bombeamento é necessária dado que os terminais e refinarias 

trabalham com diversas quantidades de petróleo, que devem ser bombeadas de forma 

balanceada e controladas. Assim, na ausência de algum tipo de petróleo que compõe uma 

seqüência, a “batelada” não é formada e considera-se perda de bombeamento pela 

impossibilidade de formar a seqüência estabelecida. Por exemplo, em uma seqüência de 

bombeamento com três tipos de petróleo, se uma delas estiver indisponível, o 

bombeamento não é realizado e considera-se perda total dos três tipos, mesmo que não 

haja problemas com outros dois tipos de petróleo. Nesse caso, o bombeamento é 

restabelecido com a chegada e atendimento de um navio com a carga faltante. 

A rotina inicia-se com a criação de uma entidade que deve checar a quantidade de 

terminais cadastrados. Para cada terminal, devem ser carregadas as informações das 

características de bombeamento associadas nas variáveis correspondentes. 

Posteriormente, os níveis dos tanques são verificados, confrontando-se com a vazão de 

bombeamento. Caso não existam condições para o bombeio, os volumes de perdas são 

atualizados até que as condições favoráveis estejam restabelecidas. Em caso positivo e 
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favorável, o bombeamento é efetivamente realizado periodicamente. A rotina se repete 

para cada um dos terminais. 
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Figura B9. Fluxograma da Lógica do Processo de Bombeamento dos Terminais 
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Lógica de Alocação das Viagens e de Exportação 

 
As rotinas de alocação das viagens foram estruturadas de tal forma a realizar as 

viagens entre terminais, entre plataformas, entre terminais e plataformas para as viagens 

convencionais e também para as de exportação a partir destes dois tipos de origem. 

Basicamente, a  rotina tem a função de verificar o tipo de viagem, as restrições da 

embarcação e  estabelecer uma ordem de atendimento. 

A rotina inicia-se com uma linha-mestra para exportação e no decorrer das 

atribuições, as ramificações de outras rotinas (requisição de plataforma ou terminal) são 

acrescidas.  

Os processos de exportação são cumpridos de acordo com os dados de entrada, 

que estabelecem as características de quantidades e, para cada uma delas, o tipo de 

petróleo a ser exportado, os volumes, os intervalos de requisições, as origens (a partir de 

plataforma ou terminal) e a classe de navio ideal e mínima necessária.  

Após a determinação dos parâmetros, calculados a partir da leitura dos dados iniciais, a 

entidade criada passa pela verificação de adequabilidade da missão ao requisito e existe 

uma diferenciação da missão com relação à origem (plataforma ou terminal). Para 

ambas, as restrições de atracação e disponibilidade de píeres são verificadas. A escolha 

do navio é feita de acordo com a classe ideal, no entanto, caso não exista navio 

disponível, a escolha poderá ser feita pela classe mais próxima que atenda às restrições. 

Se mesmo neste caso, não exista navio disponível, é dado um intervalo de espera para 

uma nova verificação. Definida a escolha do navio, este é removido da fila e as variáveis 

associadas são atualizadas. Subseqüentemente, os parâmetros da viagem são atribuídos, 

podendo esta ser de exportação ou não. Dessa forma, todas as demais atribuições que a 
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compõem são carregas e o navio estará apto a iniciar a missão. O fluxograma resumido é 

mostrado na Figura B10. 

                                             Processo de Exportação
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Figura B10. Fluxograma da Lógica de Alocação de Viagens e Processo de Exportação 
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Lógica de Atendimento de outros navios nos Terminais e Importação 

Atualmente, os principais terminais que servem a Bacia de Campos são de 

propriedade do Estado e controlados pela PETROBRAS, conforme já descrito na 

caracterização do problema. No entanto, esse monopólio da infra-estrutura, dos 

chamados campos maduros não é de exclusiva utilização das operações da 

PETROBRAS. Ou seja, após a abertura do mercado para novos players, alguns dos 

recursos dos terminais, principalmente para atracação dos navios, são compartilhados 

entre outras operadoras.  

Em termos de modelagem do sistema, existirá um acréscimo na ocupação dos 

píeres devido à freqüência dos chamados outros navios, que não da frota cadastrada. 

Além destes navios, existem ainda aqueles de fora da frota que realizam a importação, 

que naturalmente atracam nos terminais e ocupam seus recursos.  

A rotina inicia-se com a criação da entidade, que verifica a quantidade de 

terminais cadastrados. Logo depois, as variáveis correspondentes a esse processo são 

carregadas de acordo com os dados iniciais fornecidos. Para cada embarcação criada, são 

realizadas as requisições pelos recursos do terminal. O processo se repete obedecendo ao 

intervalo de ocorrência lido nos dados iniciais. O fluxograma resumido é mostrado na 

figura B11. 
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Atendimento de outros navios nos Terminais e de importação
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Figura B11. Fluxograma da Lógica de Atendimento de Outros Navios e de Importação 
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Além das rotinas descritas, o modelo de simulação ainda permite que sejam 

criados blocos de animação numérica e gráfica mediante a definição das variáveis. Por 

exemplo, é possível acompanhar durante a execução do modelo, os níveis dos tanques 

individuais das plataformas ou terminais, medir tempos e ocorrência de filas, avaliar o 

nível de serviço de atendimento dos navios, entre outros. Para que isso seja possível, é 

necessário definir e implementar pontos de medição das estatísticas, em que são 

calculadas as principais características operacionais.  

Juntamente com os blocos de medição, é possível acrescentar o modelo de 

animação que representará fielmente o comportamento de todas as entidades modeladas 

pelas rotinas descritas. Na animação é possível verificar a evolução de todos os 

processos de forma global, permitindo que a situação instantânea de todos os recursos 

cadastrados e modelados sejam visualizados simultaneamente. Um dos maiores 

benefícios da animação está no processo de validação do modelo, quando exaustivos 

testes são realizados permitindo uma avaliação minuciosa do comportamento individual 

e global dos recursos. A Figura B12 mostra a figura esquemática da tela de animação do 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

Figura B12. Tela de Animação do Modelo 
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