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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo de simulação que em base a dois dos 
maiores recursos naturais da Colômbia, o carvão e os recursos hídricos, procura dimensionar 
um sistema intermodal de transporte que visa o aproveitamento de ditas riquezas e o 
fornecimento de carvão térmico para produção de energia nos principais países industrializados 
do mundo. Neste trabalho os principais dados levantados de fontes como a Agencia 
Internacional de Energia, o World Energy Council, o Ministério de Transporte e o Ministério 
de Minas e Energia da Colômbia, entre outras, permitiram entender melhor o contexto e detalhar 
o problema em consideração. Baseado na metodologia de simulação de eventos discretos a 
descrição do sistema modelado é feita através do detalhamento de seus subcomponentes, os 
parâmetros de entradas, as saídas esperadas e a esquematização do modelo conceitual para 
conduzir os testes computacionais no software computacional Arena, conforme um cenário 
padrão de experimentações definido para conseguir o escoamento do excedente da produção de 
mineiro procedente do departamento colombiano de Cesar. Finalmente, logo de ter achado a 
melhor configuração para o sistema, esta foi testada e analisada o desempenho da mesma 
quando mudanças como variações na demanda de carvão entre outras foram introduzidas. 
  

Palavras-chave: Carvão. Simulação Discreta. Sistema Intermodal de Transporte. Arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work introduces the development of a simulation model based on two of the largest natural 
resources of Colombia, the coal and water resources, looking for sizing an intermodal system 
of transportation aiming for the approach of such resources and the supplying of steam coal for 
energy productions in the world industrialized countries. Data collection taken from sources as 
International Energy Agency, World Energy Council, Colombian Transport and Energy 
Ministries, between others, allowed a better understanding and detailing of the context for the 
studied problem. Founded on discrete event simulation methodology, the system description is 
done thought the detailing of its subcomponents, the input parameters, outputs and conceptual 
model schematization for conducting experimental tests in the Arena computational software, 
considering a standard scenario in order to size the intermodal transportation system for 
Colombian thermic coal exportation based on the surplus production from Cesar department. 
Finally, after finding the best configuration for the system, its performance was tested and 
analyzed adopting changes such variations in demand for coal among others. 
  

Keywords: Coal. Discrete Simulation. Intermodal System of Transportation. Arena. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem o propósito de propor um modelo para dimensionar um sistema de 

exportação de carvão na Colômbia. 

Motivado pelo crescimento acelerado dos mercados emergentes e a necessidade energética que 

estes possuem para a manutenção das suas indústrias, deseja-se propor um sistema de transporte 

intermodal utilizando um importante recurso natural encontrado na Colômbia, o rio Magdalena, 

para escoar carvão a partir de uma de suas reservas, para suprir a demanda energética mundial. 

Este documento apresenta de forma organizada e detalhada as características importantes para 

o desenvolvimento do modelo de dimensionamento deste sistema. Uma visão geral sobre o 

carvão e a mineração será dada, com a finalidade de apresentar o contexto no qual se insere este 

trabalho. 

A revisão da literatura dará ênfase na metodologia de simulação que será utilizada. Os conceitos 

de sistema e modelo serão estudados, bem como serão revisados trabalhos relativos ao 

dimensionamento de sistemas de transporte, ou que empregaram a técnica de simulação. 

Um conjunto de informações será apresentado com a finalidade de caracterizar, definir e 

detalhar o sistema em questão, dando subsídios para plasmar um modelo conceitual, contendo 

a lógica e a inter-relação dos processos envolvidos. 

Baseados em dados entrada, identificados e analisados, os testes computacionais serão 

delineados, incluindo as análises de sensibilidade. Finalmente, os principais resultados obtidos 

serão mostrados e discutidos, e as conclusões finais serão apresentadas. 
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1.1 Justificativa 

 

 

Atualmente, o ritmo da economia mundial tem experimentado um rápido e acelerado 

crescimento com a industrialização por parte daqueles que hoje são conhecidos como mercados 

emergentes. Entre esses mercados podem-se destacar países como a China e Índia, como os 

líderes de uma lista de 20 nações que integram os estes mercados. 

Do mesmo jeito em que a economia destes mercados emergentes cresce, a demanda mundial 

de carvão também tem experimentado um incremento considerável devido ao boom econômico 

que vem se apresentando. 

Diferentemente de outras fontes de energia como petróleo, gás natural ou outras fontes 

renováveis, o carvão possui uma fonte barata e confiável, com reservas garantidas por mais de 

150 anos. 

Por outro lado, em termos logísticos, o carvão possui duas características importantes: fácil 

produção, com baixo componente tecnológico, e transporte relativamente barato. 

Instituições como World Coal Association afirmam que o carvão é a fonte energética 

responsável pela geração de 41% da energia elétrica no planeta1. 

Sobre este panorama, é importante que a Colômbia aproveite a riqueza deste recurso natural, 

em função da qualidade de seu carvão de baixo teor de cinzas e enxofre, e de alto valor calorífico 

que possui. 

Na América Latina, a Colômbia representa o país que tem as maiores reservas de carvão com 

16.992 Mt, posicionando-se no ano de 2010 entre os exportadores deste minério como o quinto 

no mundo. 

Conhecendo esta realidade, o país colombiano deve seguir o modelo que países, distintos aos 

denominados do terceiro mundo, tem seguido para a exploração, extração e desenvolvimento 

de seus recursos naturais, ao mesmo tempo que melhoram suas vantagens competitivas com o 

aumento da produção e a incorporação tecnológica. 

                                                           
1 Fonte: http://www.worldcoal.org/coal-energy-access/ 
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Isto, na verdade, constitui uma das importantes recomendações que o Banco Mundial tem 

proposto para estes países, sustentando que um país rico em recursos naturais que adotar 

eficientemente as tecnologias apropriadas poderá crescer em forma similar aos que baseiam seu 

crescimento no setor industrial. 

Desta forma, a motivação principal para o desenvolvimento deste trabalho é a proposição de 

um sistema em que os recursos naturais da Colômbia, notadamente o carvão, possam ser 

transportados por meio de uma alternativa econômica e sustentável, tendo o rio Magdalena 

como eixo principal de escoamento do carvão até os principais portos exportadores do país. 

 

1.2 Objetivos 

 

 

O objetivo principal deste trabalho é modelar um sistema intermodal para exportação de carvão 

na Colômbia utilizando a hidrovia do rio Magdalena como eixo essencial para o transporte do 

mineral. 

 

1.2.1 Etapas da Pesquisa 

 

 

Para cumprir com o objetivo principal, propõem-se os seguintes passos: 

• Determinar as principais características do sistema de transporte de carga atual na 

Colômbia. 

• Identificar as características associadas à infraestrutura requerida para o manuseio do 

carvão nos centros de produção e terminais de transbordo e exportação. 

• Analisar os trabalhos relativos ao dimensionamento de sistemas multimodais em outros 

países, para ter referências importantes na hora do desenvolvimento do modelo que será 

proposto. 

• Dimensionar um terminal para transporte de carvão no município de Tamalameque – 

Cesar (Colômbia) que seja o principal ponto de conexão intermodal do sistema, 

interligando os modais rodo e hidroviário. 
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• Quantificar o número de viagens de caminhões, e dimensionar a quantidade de 

comboios necessários para atingir a projeção de exportação de carvão dos distritos 

mineiros de La Jagua de Ibirico e La Loma, localizados no departamento de César no 

norte da Colômbia. 

• Desenvolver um programa de simulação no software ARENA para realizar o 

dimensionamento de todo o sistema de transporte intermodal que se deseja propor para 

a exportação de carvão. 

 

1.3 Delineamento do texto 

 

No capítulo 2 serão mostradas as generalidades relacionadas ao carvão, a atividade de 

mineração e o sistema de transporte de carga colombiano. Serão também apresentadas 

informações sobre a formação do carvão e a classificação destes. Dados sobre as reservas, os 

usos e a demanda mundial também serão destacados. Também será feita uma descrição geral 

das reservas do mineral na Colômbia, a qualidade do carvão produzido e a mineração no país. 

A caracterização do sistema de transporte de carga da Colômbia será feita, para apresentar as 

principais características de seus modais rodoviários e hidroviários. 

No capítulo 3 serão apresentadas a revisão da literatura efetuada em duas partes: a primeira, 

que aborda os conceitos de sistema e modelo, e que será complementada pela análise das 

metodologias existentes para o desenvolvimento de projetos de simulação; a segunda parte 

contempla a revisão de trabalhos realizados usando técnicas de simulação. 

O capítulo 4 irá definir o sistema de transporte para exportação de carvão que se deseja 

dimensionar, indicando, sequencialmente, os focos geográficos do estudos, as opções para o 

escoamento da carga, as perspectivas de crescimento da demanda de carvão, a proporção da 

produção do mineiro nas áreas estudadas, as características do novos sistema e a identificação 

de seus principais componentes junto com as variáveis de entradas e saídas associadas. Em 

seguida, neste capítulo, serão apresentadas as medidas de desempenho para a avaliação do 

sistema, e fluxogramas indicativos da lógica do modelo conceitual do problema abordado. O 

modelo computacional, desenvolvido usando o software de simulação ARENA 14, também 

será apresentado. 
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No capítulo 5, os testes computacionais serão apresentados. Estes são feitos com base na 

demanda prevista de carvão, e nos dados de entradas como distâncias rodoviárias e hidroviárias, 

taxas de produção, horários de operações, etc. Também será definido o projeto de experimentos, 

e os resultados destes. 

Finalmente, no capítulo 6, serão apresentadas as conclusões do trabalhado desta pesquisa, e as 

possíveis extensões. 
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2 GENERALIDADES SOBRE O CARVÃO, A MINERAÇÃO E O SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE CARGA NA COLÔMBIA 

 

 

2.1 O Carvão 

 

O carvão é um combustível fóssil sendo o remanescente alterado da vegetação pré-histórica, 

originalmente acumulada em pântanos e turfeiras. 

 

A energia obtida do carvão vem da energia que as plantas absorveram do sol milhões de anos 

atrás. Todas as plantas armazenam energia solar por meio do processo químico conhecido como 

a fotossíntese. Quando a planta morre, esta energia é usualmente liberada mas, sob condições 

favoráveis para a formação de carvão, o processo de decadência da planta é interrompido 

prevenindo a liberação da energia solar armazenada para logo ser conservada dentro do carvão. 

 

A formação do carvão começou durante o período carbonífero, localizado na escala de tempo 

geológica na faixa de 360 até 290 milhões de anos atrás. A formação de limo e outros 

sedimentos, junto com os movimentos da crosta planetária sepultaram os pântanos e turfeiras 

em grandes profundidades. Com o enterro, as matérias vegetais foram sujeitas a altas 

temperaturas e altas pressões causando mudanças físicas e químicas na vegetação, 

transformando-lhe em turfa, e depois, em carvão. 

 

2.1.1 Incarbonização 

  

A qualidade de cada jazida é determinada por: 

 

• Variedade nos tipos de vegetação das quais o carvão foi originado. 

• Profundidade de enterramento. 

• Temperaturas e pressões nessas profundidades. 

• Tempo que os carvões formam-se nos jazigos. 
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O grau de mudança sofrido pelo carvão na sua maduração de turfa para antracito é conhecido 

como incarbonização ou carbonização. A incarbonização é importante para a determinação das 

propriedades físicas é químicas do carvão, que permitem sua classificação. A classificação é 

determinada pelos graus de transformação da planta original para carvão.  

 

A classificação, desde aqueles que têm menor teor de carbono até os que possuem maior 

composição de carbono, são, linhito, sub-betuminoso, betuminoso e antracito. 

 

2.1.2 Classificação dos carvões 

 

Inicialmente, a turfa é convertida em linhito ou “carvão marrom”, o qual apresenta baixa 

maduração orgânica. Em comparação com outros carvões, o linhito é bem macio e a sua faixa 

de cor varia entre o preto até varias tonalidades do marrom. 

 

Os contínuos efeitos de temperatura e pressão, por mais de milhões de anos, produziram 

mudanças no linhito, incrementando progressivamente a maduração orgânica e transformando-

lhe no carvão do tipo sub-betuminoso. 

 

Mais mudanças químicas e físicas aconteceram até o carvão se transformar em mais preto e 

duro, formando os carvões betuminosos ou carvões duros. Sobre as condições adequadas, o 

progresso no nível de maduração orgânica continua até formar finalmente o antracito. 

 

Além do carbono, os carvões contêm hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. 

Os carvões de ranking alto possuem alto valor de carbono e, portanto valor calorífico, mas são 

baixos em hidrogênio e oxigênio. Os carvões de ranking baixo possuem um nível de carbono 

baixo, mas alto valor de conteúdo de hidrogênio e oxigênio. 

 

Diferentes tipos de carvões possuem diferentes usos. Ver a figura 2.1, relativa aos tipos de 

carvão e seus usos. 
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Figura 2. 1-Classificação dos carvões e usos. [WCA, 2013]. 

 

2.1.3 Reservas, uso e demanda de carvão 

 

O carvão é o combustível fóssil mais abundante na natureza, com reservas de 860 bilhões de 

toneladas espalhadas no mundo segundo dados divulgados no final de 2008. Desta quantidade, 

405 bilhões (47%) são classificados como carvão betuminoso (incluindo os antracitos), 260 

bilhões (30%) como sub-betuminoso e 195 bilhões (23%) como linhitos. Ver tabela 2.1 

associada aos dados de reservas provadas de carvão no planeta para finais do ano 2008. 

Os países com as maiores reservas de carvão continuam basicamente sem mudança nenhuma 

em relação às publicações mais recentes de SER (Survey Of Energy Resources): Os Estados 

Unidos da América, a Federação Russa e China ainda lideram a lista, com um valor próximo 

ao 60% das reservas globais. 

Comparando as reservas do mineral compiladas para finais de 2005 com o levantamento feito 

em 2007, o nível das reservas globais cresceram em 13 bilhões de toneladas o qual representa 

um acréscimo de 1,6%. 
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Tabela 2. 1  – Reservas provadas de carvão no mundo em 2008  

 Betuminoso 
incluindo 
Antracito 

 
Sub-betuminoso 

 
Linhito 

 
Total 

África 31.518 171 3 31.692 
Norte América 112.835 99.973 32.463 245.271 
Sul América 6.890 5.594 24 12.508 

Ásia 145.006 37367 45.891 228.264 
Europa 70.175 115.379 79.473 265.027 

Oriente Médio 1.203   1.203 
Oceania 37.135 2.305 37.533 76.973 

Total 404.762 260.789 195.387 860.938 
Dados em milhões de toneladas. [World Energy Council, 2010]  

O mundo se beneficia de um abastecimento abundante de carvão, o qual é fundamental para o 

desenvolvimento econômico e a diminuição da pobreza no planeta. Entre os usos mais 

importantes pode-se destacar a geração de energia, a produção de aço e alumínio, a fabricação 

do cimento, e como combustível líquido. 

Desde o ano 2000, o consumo global de carvão tem aumentado rapidamente, mais que qualquer 

outro combustível, com um valor de aproximadamente 4,9% por ano. Os cinco maiores países 

consumidores de carvão (China, USA, Índia, Japão e Rússia) representam 72% do consumo 

global. 

Para o ano 2030 é esperado um acréscimo de 60% sobre o uso do carvão, com uma influência 

preponderante por parte dos países emergentes. A China e a Índia contribuirão com 85% do 

acréscimo da demanda total de carvão para este período. A maior parte deste aumento da 

demanda deverá estar associada à geração de energia, a qual, segundo a Agência Internacional 

de Energia (IEA)2, a porcentagem de carvão para este fim deverá estar na ordem de 41% a 44%  

Diferentes tipos de carvões têm diferentes usos: o carvão térmico é usado para geração de 

energia, e o carvão coque ou metalúrgico é utilizado, principalmente, na produção de aço. 

O maior mercado para o carvão é a Ásia, continente que atualmente representa o 56% do 

consumo global, onde a China e a Índia são responsáveis por uma proporção significativa deste 

valor. Muitos países não têm recursos naturais suficientes para cobrir suas necessidades 

energéticas, por isso optam pela importação de energia. Japão, Taiwan, China e a República da 

                                                           
2 Fonte: 2010 Survey of Energy Resources – World Energy Council 
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Coreia, por exemplo, importam quantidades significativas de carvão térmico e metalúrgico para 

produção de energia e aço. 

Apesar da crise econômica mundial de 2008 e 2009, é esperada que a demanda de carvão 

continue crescendo nas próximas décadas, devido ao incremento no consumo energético dos 

países em desenvolvimento. Embora em 2009 observou-se a queda no uso de energia no mundo 

pela primeira vez desde 1981, a demanda de energia tem crescido rapidamente nos recentes 

anos.  

De acordo com à British Petroleum, espera-se que a energia usada para geração de eletricidade 

cresça em 49% (2,1% por ano) no período de 2011-2030, sendo isto responsável dos 57% do 

crescimento da energia primária global. Deste montante, o carvão deverá ser um dos recursos 

energéticos demandados, com um crescimento médio esperado de 1,2% por ano no mesmo 

período, conforme indicado no estudo da BP3. 

Os combustíveis fósseis atualmente abastecem 80% da energia primária e espera-se manter 

nesse nível até 2030. 

Países que possuem grandes fontes de carvão vão continuar usando este recurso acessível para 

incrementar seus níveis de eletrificação. De fato, a rápida eletrificação em países como a África 

do Sul, Índia e China poderia ter sido impossível sem a acessibilidade ao carvão.  

O carvão também fornece uma contribuição direta para o desenvolvimento em nível local. A 

sua extração, em mais de 50 países, provê oportunidades diretas de emprego para trabalho 

manual, gerentes administrativos, técnicos e pesquisa. 

Grande parte da indústria do carvão nos países em desenvolvimento é orientada para 

exportação. Ao mesmo tempo, é uma fonte importante para o lucro em divisas estrangeiras e 

de poupança por custos de importação. 

 

                                                           
3 Fonte: BP Energy Outlook 2030 – Janeiro de 2013. 
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2.2 O Carvão na Colômbia 

 

Colômbia é o país da América Latina que possui as maiores reservas de carvão com recursos 

potenciais de 16.992 Milhões de toneladas4, assim distribuídas: 

• Reservas medidas: 7.063 Mt 

• Reservas indicadas: 4.571 Mt 

• Reservas inferidas: 4.237 Mt 

• Reservas hipotéticas: 1.119 Mt 

Por outro lado, o país se localiza como quinto exportador de carvão no mundo com uma 

participação de 76 Milhões de toneladas ao ano5, conforme mostra a tabela 2.2. 

 

Tabela 2. 2 - Principais exportadores de carvão no mundo (Dados de 2011). 

Exportadores Mt 
Indonésia 309 
Austrália 185 
Federação Russa 99 
Estados Unidos 85 
Colômbia 76 
Sul África 70 
Cazaquistão 34 
Canadá 24 
Vietnam 23 
Mongólia 22 
Outros 14 
Total 1041 

 

Com respeito à produção, a Colômbia encontra-se na lista dos maiores produtores de carvão 

segundo a IEA, no seu relatório “Coal Information 2012”. Ver tabela 2.3. 

 

 

                                                           
4 De acordo com a Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) no seu documento “La Cadena del Carbón” 
5 Dado obtido de Key World Energy Statistics 2012, documento feito pela Agencia Internacional de Energia (IEA) 
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Tabela 2. 3 - Maiores produtores de carvão no mundo. Dados em milhões de toneladas. 

 2009 2010 2011 
República Popular 

da China 
2.895,3 3.140,2 3.471,1 

Estados Unidos 987,6 996,1 1.004,1 
Índia 566,1 570,4 585,9 

Austrália 411,6 424,1 414,3 
Indonésia 291,2 325,0 376,2 

Federação Russa 276,0 321,7 333,8 
Sul África 249,5 254,5 251,1 
Alemanha 183,6 182,3 188,6 

Polônia 135,2 133,2 139,2 
Cazaquistão 100,9 110,9 116,7 
Colômbia 72,8 74,4 83,8 

Turquia 79,5 73,4 78,1 
Canadá 62,9 67,9 67,1 
Ucrânia 55,5 55,4 61,8 
Grécia 64,9 56,5 58,8 

República Checa 56,4 55,2 54,4 
Outros 346,4 359,9 391,4 
Mundo 6.935,6 7.201,1 7.678,4 

 

Com a taxa de mineração atual, as reservas medidas de carvão na Colômbia garantem mais de 

120 anos de produção, que são suficientes para participar em larga escala no mercado 

internacional, além de fornecer para a demanda interna.  

Neste país, o carvão representa 47% da atividade de mineração nacional e 1% do produto 

interno bruto (PIB) colombiano. Nos últimos anos, tem se consolidado como o segundo produto 

de exportação nacional depois do petróleo e estima-se que sobre as condições atuais do 

mercado, para o ano 2015 poderia superar as exportações do petróleo. 

 

2.2.1 Reservas carboníferas de carvão na Colômbia 

 

A Colômbia possui recursos de carvão de excelente qualidade, suficientes para participar no 

mercado mundial por muito tempo. As reservas medidas são de 7.063,6 Mt localizadas 

principalmente no norte do país, onde se encontram 90% do carvão térmico que, ao mesmo 

tempo, representa o 98% da produção nacional. 
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Conforme mostra a figura 2.2, 95% das reservas se localizam nos departamentos de Guajira, 

Cesar, Cordoba, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle Del Cauca y 

Cauca. 

 

Figura 2. 2 – Localização das principais reservas de carvão na Colômbia. 

 

2.2.2 Qualidade do carvão Colombiano 

 

A qualidade dos carvões está relacionada às propriedades físicas e químicas que serão descritas 

a seguir, e que são as que determinam o uso final do material. 

Umidade: Apresenta-se como umidade total, água de hidratação ou água de decomposição. Tem 

importância em contratos de compra e venda, na avaliação e controle de processos industriais, 

e no manuseio e pulverização do carvão.  

Cinzas: Resíduo não combustível de origem orgânica e inorgânica. 
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Carbono fixo: É uma medida de material combustível sólido, e permite classificar os carvões e 

definir os processos de combustão e carbonização. 

Enxofre total: Parâmetro na definição de gases tóxicos dos processos de gasificação e 

liquefação. 

Poder Calorífico: Representa a energia de combustão do carbono, hidrogênio e enxofre. É o 

parâmetro mais importante na definição de contratos de compra e venda de carvões térmicos, e 

na classificação dos carvões por ranking. 

A figura 2.3 apresenta a classificação dos carvões da Colômbia segundo a sua qualidade e 

localização. 

 

Figura 2. 3 - Qualidade e localização do carvão colombiano. [UPME, 2004]. 

 

2.2.3 A mineração de carvão na Colômbia 

 

Uma vez terminada a etapa de exploração com resultados economicamente factíveis, inicia-se 

a etapa de extração, que se encontra dividida nas seguintes sub-etapas: desenvolvimento – 

implementação (vias de acesso, obras de infraestrutura, serviços à jazida), preparação 
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(delimitação de áreas na jazida, níveis, etc.) e a operação (extração e produção) por diferentes 

métodos e sistemas segundo as condições da jazida carbonífera. 

Os tipos de mineração na Colômbia para a produção de carvão são a céu aberto e subterrânea. 

As figuras 2.4 e 2.5 mostram estes tipos de mineração. 

 

Figura 2. 46 - Mineração a céu aberto (Jazida Jagua de Ibirico, Cesar - Colômbia).  

 

Figura 2. 57 - Mineração Subterrânea.  

Na zona norte da Colômbia, sobressai mineração a céu aberto com nível desenvolvimento 

tecnológico e em larga escala, enquanto que no interior do país predomina as explorações pouco 

automatizadas e subterrâneas.  

Algumas das características da mineração na Colômbia são:   

• Mineração com nível de desenvolvimento tecnológico e em larga escala: Apresenta 

altos níveis de inversão que garantem a infraestrutura tecnológica adequada para 

                                                           
6 Figura extraída do site: Diario El Pilón (www.elpilon.com.co) 
7 Figura extraída do site Minero S.A (www.mineros.com.co) 
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desenvolver eficientemente as tarefas de exploração, extração, transporte e embarque, 

além de atividades de controle e supervisão. Os projetos do Cerrejón e do Cesar são 

exemplos ilustrativos deste tipo de mineração. 

• Mineração moderadamente desenvolvida: Embora exista um bom grau de nível 

tecnológico e conhecimento sobre a exploração e extração do material e controle 

ambiental, as inversões são menores do que a mineração com nível de desenvolvimento 

tecnológico. 

• Mineração em pequena escala: É uma atividade desenvolvida artesanalmente, com 

extração manual do material e sem tecnologia. Geralmente está relacionada com 

contaminação, deterioração, erosão e desestabilização da terra devido à ausência de 

projetos para a extração. 

 

2.2.4 Produção e exportação de carvão na Colômbia 

 

� Produção 

No gráfico 2.18, abaixo, apresenta-se a produção de carvão na Colômbia entre os anos 1985 e 

2010. Nesse gráfico observa-se que a produção de carvão tem experimentado um crescimento 

exponencial, que é atribuído ao início das operações de extração de carvão nas jazidas da zona 

norte do país no início da década de 1980. 

 

Gráfico 2. 1 - Produção de carvão na Colômbia. Dados em milhares de toneladas.  

                                                           
8 Gráfico feito com base nos dados obtidos do documento da Agência Internacional de Energia “IEA STATISTICS, 

COAL INFORMATION 2012” 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015



32 

 

 

O carvão metalúrgico, usado na indústria de fabricação de aço e ferro, tem apresentado pouco 

aporte no total da produção do carvão colombiano no mesmo período estudado (1980 e final de 

2011). 

O gráfico 2.2 mostra o comportamento que estes tipos de carvões têm oferecido sobre a 

produção total. 

 

Gráfico 2. 29- Produção de carvão metalúrgico em Colômbia. Dados em Milhares de 

toneladas.  

Deste gráfico pode-se observar que a produção de carvão metalúrgico produzido na Colômbia 

apresentou um decréscimo entre os anos 2000 e 2008, e depois deste período, uma importante 

recuperação.   

A produção de carvão térmico, por sua vez, representa uma ampla participação na produção 

total, conforme se indica no gráfico 2.310. 

 

Gráfico 2. 3 - Produção de carvão térmico em Colômbia. Milhares de toneladas. 

                                                           
9 Gráfico feito com base nos dados obtidos do documento da Agência Internacional de Energia “IEA STATISTICS, 

COAL INFORMATION 2012” 
10 Elaboração própria com base nos dados obtidos do documento da Agência Internacional de Energia “IEA 

STATISTICS, COAL INFORMATION 2012” 
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Deste gráfico, destaca-se que o carvão térmico tem aportado no período estudado (1980 a finais 

de 2011) mais de 90% sobre a produção total de carvão. Isto é consequência da extração do 

mineral na zona norte da Colômbia, onde se localizam as maiores reservas do país, e onde há 

grandes investimentos e nível tecnológico na mineração dessa região. 

 

� Exportação 

 

Baseadas nos dados obtidos do documento “Coal Information 2012” da Agência Internacional 

de Energia, os gráficos 2.4, 2.5 e 2.6 apresentam como tem se comportado as exportações de 

carvão na Colômbia para o período de tempo dos anos 1978 até finais de 2011. 

 

Gráfico 2. 4 - Exportações de carvão metalúrgico em Colômbia. Dados em milhares de 
toneladas. 

Neste gráfico pode-se observar que a maior quantidade de carvão metalúrgico exportado no 

período especificado corresponde aos carvões que tiveram seu destino nos países que pertencem 

à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), isto é, países 

como: Áustria, Bélgica, Canadá, França, Japão, Portugal, Espanha, Coreia, Itália, Israel, etc.  

Por outro lado, países no continente americano que não pertencem a OCDE, entre eles Brasil, 

fizeram parte dos destinos finais de carvão que contribuíram sobre o total das exportações da 

Colômbia. 
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Gráfico 2. 5 -Exportações de carvão térmico na Colômbia. Dados em milhares de 
toneladas 

No gráfico 2.5 é possível observar que o mercado consumidor do carvão térmico colombiano 

foi aquele conformado pelos países da OCDE, que concentravam quase todo o volume de 

carvão de exportação colombiano. 

 

 

Gráfico 2. 6 - Comparativo exportações de carvão metalúrgico e térmico na Colômbia. 
Dados em milhares de toneladas. 

 

Destaca-se, no gráfico 2.6, que o volume de exportação de carvão térmico supera amplamente 

o nível de exportação dos carvões metalúrgicos produzidos no interior do país em mais de 94% 

sobre o total exportado no período de 1978 até finais de 2011. 

1978 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011

Países OCDE 0 1585 12623 15392 32284 50231 63050 53818 64363

Países que não pertencem a

OCDE
50 310 702 1820 1159 3051 4172 16830 11050

Outros 0 1176 52 0 122 327 0 279 0
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2.3 O Sistema de transporte de carga Colombiano 

 

O sistema de transporte colombiano de carga está composto pelos modais rodoviário, 

ferroviário, hidroviário, dutoviário, marítimo e aéreo. Na tabela 2,4 apresenta-se a matriz de 

transporte da Colômbia. 

 

Tabela 2. 4 - Matriz de transporte da Colômbia. Fonte: Transporte en Cifras 2012, 
Ministério de transporte – Colômbia. 

Modal de transporte Km totais por modal Porcentagem na rede de 
transporte 

Rodoviário 214.433 85,78% 
Ferroviário 1.194 0,48% 
Hidroviário 24.725 9,89% 

Aéreo 610 0,24% 
Dutoviário 9.00011 3,6% 

Total 249.962 100% 
 

É possível destacar, a partir da análise da tabela 2.4, que o modal rodoviário é o predominante 

na Colômbia, com quase 86% de toda matriz modal de transporte, seguido pelo modal 

hidroviário, que possui 9,89% de participação da mesma matriz. 

A seguir, serão apresentadas algumas características mais importantes dos modais de transporte 

que este trabalho irá considerar em seu desenvolvimento, isto é, os modais rodoviário e 

hidroviário. 

 

2.3.1 Modal rodoviário 

 

A rede rodoviária da Colômbia tem uma extensão aproximada de 214.443km. A tabela 2.5 exibe 

como se encontram distribuídas essas rodovias. 

                                                           
11 A infraestrutura petroleira da Colômbia possui um pouco mais desses 9.000km segundo a Empresa Colombiana 

de Petróleos (ECOPETROL). 
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Tabela 2. 5 - Rede rodoviária da Colômbia. Fonte: Transporte en Cifras 2012, 
Ministério de transporte – Colômbia. 

 Administração Quilômetros 
administrados 

Rede primaria  
Nação 

ANI 5.578 
INVIAS 11.320 

Departamentos 385 
Rede secundaria Departamentos 42.954 

Rede Terciária Nação INVIAS 27.577 
Departamentos 13.959 

Municípios 100.409 
Outras Particular 12.251 

Total  214.443 

 

A nação colombiana administra 20,7% das rodovias, seja nas redes primárias e terciárias, por 

meio da Agencia Nacional de Infraestrutura (ANI) e do Instituto Nacional de Vias (INVIAS); 

os departamentos, por sua vez, administram 26,72% (redes primárias, secundárias e terciárias); 

os municípios têm 46,82% da administração das rodovias (rede terciária); e só 5,71% das 

rodovias são de administração particular. 

A rede primária, ou rede nacional de vias, encontra-se classificada também segundo o tipo de 

terreno sobre o qual está localizada. A tabela 2.6 mostra esta classificação. 

Tabela 2. 6 - Classificação da rede nacional de vias colombianas segundo o tipo de 
terreno. 

Tipo de terreno Porcentagem % 
Plano 48 

Ondulado 29 
Montanhoso 23 

Total 100 
 

Por outro lado, as redes secundária e terciária apresentam um estado muito crítico, e com o 

tempo têm se deteriorado pela falta de manutenção, decorrente aos baixos recursos que os 

departamentos do país dispõem para a conservação da infraestrutura rodoviária. 
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� Produtos transportados 

 

O quadro 2.1lista os principais produtos transportados pelas rodovias colombianas. 

Quadro 2. 1 - Produtos transportados no modal rodoviário na Colômbia. 

Produtos  
Carvão Papelão 
Produtos Químicos Mercadorias 
Milho Combustível 
Cimentos Arroz 
Cal Café 
Gesso Produtos de Argila 
Açúcar Doces 
Papel Outros 

 

� Frota rodoviária 

 

A frota rodoviária de carga da Colômbia representa 3,6% (230.074 veículos) da totalidade dos 

veículos automotores existentes no país (6.376.764 veículos12). 

Esta frota oferece uma capacidade de 2.059.45713 toneladas, em que 26,2% (528.674 toneladas) 

correspondem a veículos de serviço particular, e 73,8% (1.520.784 toneladas) a veículos de 

serviço público.  

É importante destacar que o transporte particular realiza as atividades exclusivas das empresas 

privadas, e o transporte de serviço público faz referência ao transporte de livre acesso, que 

garante a mobilização de pessoas ou coisas sujeitas a uma contraprestação econômica14. 

Essa capacidade ofertada está concentrada nos caminhões de 2 eixos com o 47,3% (974.500 

toneladas) e os de 3 eixos com o 42,4%. 

 

 

                                                           
12 De acordo com Diagnostico del transporte 2011 – Ministério de Transporte. Colômbia. 
13 De acordo com o documento Compes 3489. 
14 De acordo com Diagnostico del Transporte 2011 – Ministério de Transporte. Colômbia. 
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� Classificação da frota rodoviária 

 

A classificação taxonômica dos veículos de transporte de carga rodoviária na Colômbia está 

normatizada pela Norma Técnica Colombiana NTC 4788. Nesta norma são especificadas as 

dimensões, máximos pesos brutos, definições, designações entre outros conceitos importantes. 

Os veículos de carga são designados15 de acordo com as configurações de seus eixos. A seguir 

mostra-se como é feita esta designação: 

� Com o primeiro dígito se designa o número de eixos do caminhão. 

� A letra S significa semi-reboque e o dígito imediato indica o número de seus eixos. 

� A letra R Significa reboque e o dígito imediato indica o número de seus eixos. 

� A letra B significa reboque balanceado e o dígito imediato indica o número de seus 

eixos. 

O quadro 2.2 apresenta a designação dos veículos de carga de acordo com o número de seus 

eixos. 

Quadro 2. 216 - Designação dos veículos de carga na Colômbia 

 - 

Designação Configuração Descrição 

2  

 

Caminhão de dois eixos 

3  

 

Caminhão de três eixos 

4  

 

Caminhão de quatro eixos 

2S1 

 

Caminhão de dois eixos 

com semi-reboque de um 

eixo 

                                                           
15 De acordo com Resolução 4100 de Dezembro 28 de 2004 – Ministério de Transporte. Colômbia. 
16Baseada na NTC 4788 e a Resolução 4100 de dezembro 28 de 2004. Colômbia 
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2S3  

 

 

Caminhão de dois eixos 

com semi-reboque de três 

eixos 

3S1  

 

Caminhão de três eixos com  

semi-reboque de um eixo 

3S2  

 

Caminhão de três eixos com 

semi-reboque de dois eixos 

3S3  

 

 

Caminhão de três eixos com 

semi-reboque de três eixos 

R2  

 

Reboque de dois eixos 

2R2  

 

 

Caminhão de dois eixos 

como reboque de dois eixos 

2R3  

 

Caminhão de dois eixos 

com reboque de três eixos. 

3R2  

 

Caminhão de três eixos 

com reboque de dois eixos 

3R3  

 

Caminhão de três eixos 

com reboque de três eixos. 

4R2  

 

Caminhão de quatro eixos 

como reboque de dois 

eixos 
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4R4  

 

 

Caminhão de quatro eixos 

como reboque de quatro 

eixos 

2B1  

 

 

Caminhão de dois eixos 

como reboque balanceado 

de um eixo 

2B2  

 

 

Caminhão de dois eixos 

como reboque balanceado 

de dois eixos 

2B3  

 

 

Caminhão de dois eixos 

com reboque balanceado 

de 3 eixos 

3B1  

 

 

Caminhão de três eixos 

com reboque balanceado 

de um eixo 

3B2  

 

 

Caminhão de três eixos 

com reboque balanceado 

de dois eixos 

3B3 

 

 

Caminhão de três eixos 

com reboque balanceado 

de três eixos 

4B1  

 

Caminhão de quatro eixos 

como reboque balanceado 

de um eixo 
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4B2  

 

Caminhão de quatro eixos 

como reboque balanceado 

de dois eixos 

4B3 

 

Caminhão de quatro eixos 

como reboque balanceado 

de três eixos 

 

A figura 2.6 apresenta como são classificados estes veículos de acordo a propulsão usada, 

segundo a norma NTC 4788. 

 

                              

Figura 2. 6 - Classificação dos veículos de carga Colombianos de acordo com o sistema 
de propulsão. 

 

A norma colombiana NTC 4788 define de igual forma as dimensões específicas para cada uma 

das configurações de caminhão de carga no país. A seguir são apresentadas, na tabela 2.7, as 

dimensões para cada tipo de caminhão. 

 

 

 

 

Veículo automotor

Veículo rígido

•Caminhonete

•Caminhão

Cavalo mecânico

Veículo não 
automotor

Semi-reboque

Reboque

Balanceado



42 

 

 

Tabela 2. 7 - Dimensões para cada um dos tipos de configurações para os caminhões de 
carga na Colômbia. Fonte: NTC 4788. 

Designação Dimensões 
Largura máxima 

(m) 
Altura máxima (m) Comprimento 

máximo (m) 
2 2,6 4,4 10,8 
3 2,6 4,4 12,2 
4 2,6 4,4 12,2 

2S1 2,6 4,4 18,5 
2S2 2,6 4,4 18,5 
2S3 2,6 4,4 18,5 
3S1 2,6 4,4 18,5 
3S2 2,6 4,4 18,5 
3S3 2,6 4,4 18,5 
2R2 2,6 4,4 18,5 

3R2 2,6 4,4 18,5 
4R2 2,6 4,4 18,5 
2R3 2,6 4,4 18,5 
3R3 2,6 4,4 18,5 
4R3 2,6 4,4 18,5 
4R4 2,6 4,4 18,5 
2B1 2,6 4,4 18,5 
2B3 2,6 4,4 18,5 
3B1 2,6 4,4 18,5 
3B2 2,6 4,4 18,5 
3B3 2,6 4,4 18,5 
4B1 2,6 4,4 18,5 
4B2 2,6 4,4 18,5 
4B3 2,6 4,4 18,5 

Reboque (R) y 
reboque 

balanceado (B) 

 
2,6 

 
4,4 

 
10 

Semi-reboque (S) 2,6 4,4 13 
 

Com respeito ao peso bruto veicular, a tabela 2.8 contém informações que caracterizam cada 

um dos tipos de caminhões segundo sua designação. 
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Tabela 2. 8 - Peso bruto permitido e tolerância. Fonte: NTC 4788. 

Veículo Designação Máximo PBV, Kg Tolerância positiva 
de medição, Kg. 

 
 

Caminhão 

2 16.000 ±400 
3 28.000 ±700 
4 31.00017 ±775 
4 36.00018 ±900 
4 32.00019 ±800 

 
 

Cavalo mecânico 
com semi-reboque 

2S1 27.000 ±675 
2S2 32.000 ±800 
2S3 40.500 ±1013 
3S1 29.000 ±725 
3S2 48.000 ±1200 
3S3 52.000 ±1300 

 
 
 

Caminhão com 
reboque 

R2 16.000 ±400 
2R2 31.000 ±775 
2R3 47.000 ±1175 
3R2 44.000 ±1100 
3R3 48.000 ±1200 
4R2 48.000 ±1200 
4R3 48.000 ±1200 
4R4 48.000 ±1200 

 
 
 

Caminhão com 
reboque 

balanceado 

2B1 25.000 ±625 
2B2 32.000 ±800 
2B3 32.000 ±800 
3B1 33.000 ±825 
3B2 40.000 ±1000 
3B3 48.000 ±1200 
B1 8.000 ±200 
B2 15.000 ±375 
B3 15.000 ±375 

 

Até aqui foram expostos os itens mais importantes (designações, propulsão, dimensões, peso 

bruto) da classificação taxonômica relacionada com a frota rodoviária de carga na Colômbia. 

Outros itens como o peso por eixo, carrocerias, etc., podem ser consultados na Norma Técnica 

Colombiana NTC 4788 e na resolução 4100 de 28 dezembro de 2004 do ministério de transporte 

colombiano.  

 

                                                           
17 Para o caso de um eixo direcional e um eixo tridem  
18 Para o caso de dois eixos direcionais e um tandem  
19 Para o caso de dois eixos frontais de suspensão independente. 
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2.3.2 Modal Hidroviário 

 

O sistema hidroviário da Colômbia possui um pouco mais de 24.000km de comprimento. Deste 

total, apenas 75,93% (18.225km) são catalogados como navegáveis de forma permanente 

durante o ano todo, mas somente 7.063km, desta porcentagem, apresentam bons níveis de 

navegabilidade que permitem a mobilização de um maior número de embarcações e maior 

capacidade para as mesmas20.  

Este sistema hidroviário encontra-se divido em quatro bacias hidrográficas que formam a rede 

primária, e por bacias menores, que fazem parte de rede secundária. A tabela 2.9 apresenta a 

distribuição destas bacias. 

 

Tabela 2. 9 - Distribuição do sistema hidrográfico de Colômbia21. 

Bacia Principais Rios Comprimento 
navegável (km) 

 
 

Magdalena 

Magdalena 
 
 

2.258 

Cauca 
Canal del Dique 

San Jorge 
Cesar 

 
 

Orinoco 

Orinoco 
 

2.600 
Meta 

Guaviare 
Vaupés 

 
Amazonas 

Putumayo 
 

2.916 
Caquetá 

Amazonas 

 
Atrato 

Atrato 
 

1.060 
San Juan 
Baudó 

Bacias menores  9.391 
Total de km: 18.225km 

 

 

Na figura 2.7 apresenta-se o sistema hidrográfico da Colômbia.  

                                                           
20 Baseado no documento: Diagnostico del transporte 2011. Ministério de Transporte – Colômbia. 
21 Fonte: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Red Fluvial Nacional Colombiana, 2010. 
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Figura 2. 7 - Sistema hidrográfico da Colômbia. 

 

Neste sistema hidroviário existe uma série de portos hidroviários que estão sob a supervisão do 

Ministério de Transporte colombiano e da Cormagdalena22. Esses portos são classificados em 

dois grupos: Portos de importância nacional e portos regionais.  

Os portos de importância nacional estão caracterizados por ter funções de transferência de 

carga, acesso as capitais dos principais departamentos e por se localizar em zonas de fronteiras. 

Por outro lado os portos regionais estão orientados às necessidades de transporte local e 

regional23. 

                                                           
22 Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA 
23 Fonte: Diagnostico del transporte 2011. Ministério de Transporte – Colômbia. 
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Atualmente o país possui 32 portos de importância nacional e 52 portos regionais. 

No ano 2011, transportou-se no modal hidroviário da Colômbia 3,65 milhões de toneladas de 

carga com uma frota disponível de 257 rebocadores e 694 barcaças24. 

 

� O Rio Magdalena 

 

A bacia hidrográfica do Rio Magdalena tem uma superfície de 257.000km2, isto é o 24% da 

superfície da Colômbia. Fazem parte desta bacia 728 municípios em 19 departamentos onde 

estão assentados 28 milhões de colombianos. Os vales fluviais cobrem o 47% da superfície 

hidrográfica da bacia e têm grande potencial para atividades como a agricultura e a exploração 

florestal. 

Atualmente o rio Magdalena é comercialmente navegável desde Bocas de Ceniza e o Canal del 

Dique até Barrancabermeja em uma extensão de 636km e 728km respectivamente, e em menor 

escala até Puerto Berrío e Puerto Salgar. 

A tonelagem transportada oscila entre 2 e 2,5 milhões de toneladas. Deste valor, 

aproximadamente 90% é composto por hidrocarbonetos25 e carvão. Produtos como fertilizantes, 

cimentos, clínquer, grãos entre outros26 também são transportados pelo rio. 

O tráfego de grandes volumes de carga pelo rio Magdalena se faz em comboios, que são 

compostos por um rebocador e uma ou várias barcaças. Em épocas de águas médias e altas, é 

possível navegar em todo o comprimento com 6 pés de calado, porém em águas baixas, há 

restrições de navegação. 

Desde Puerto Salgar até Barrancabermeja, o comboio pode estar composto por um rebocador e 

duas barcaças de 400 a 500 toneladas (800 a 1000 toneladas por comboio). Entre Puerto Berrío 

e Barrancabermeja, os comboios podem se formar por um rebocador e até quatro barcaças de 

1000 toneladas para um total máximo de 4000 toneladas por comboio. 

                                                           
24 Fonte: Transporte en Cifras 2012 - Ministério de Transporte – Colômbia. 
25 ACPM, asfalto, Fuel Oil, gases, gasolina, lubrificantes, nafta, diluentes.  
26 Azeites vegetais, produtos agrícolas, bebidas, materiais para a construção, ferro, aço, minerais, manufatura, 
papel, peixe. 
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Desde Bocas del Carare até Barranquilla ou Cartagena, o transporte se realiza em comboios 

compostos por um rebocador e 6 barcaças27, embora seja comum as operações em comboios de 

8 até 10 barcaças desde a costa Atlântica até Barrancabermeja.  

As dimensões típicas de rebocadores e barcaças que operam no rio Magdalena se especificam 

na tabela 2.1028. 

 

Tabela 2. 10 - Dimensões típicas para rebocadores e barcaça no rio Magdalena 

 Rebocador Barcaça 
Comprimento de fora a 

fora 
21,1m 44,5m 

Boca 10,84m 11,5m 
Calado 1,5m 0,99m – 1,6m 

Potência dos motores 1.200hp --- 
Motores propulsores 3x400hp --- 

Velocidade 15km/h --- 
 

A tabela 2.1129 apresenta as capacidades de carga das barcaças típicas no rio Magdalena 

dependendo das profundidades do rio. 

 

Tabela 2. 11 - Capacidade máximas das barcaças segundo a profundidade do canal 
navegável 

Barcaça típica rio Magdalena 
Profundidade do 
rio em pés 

4,0ft 4,5ft 5ft 6ft 

Calado máximo da 
barcaça em pés 

3,25ft 3,75ft 4,25ft 5,25ft 

Capacidade 
máxima de carga 
em toneladas 

383t 
 

461t 539t 695t 

  

 

                                                           
27 Configurações R-2B-2B-2B ou R-3B-3B 
28 Baseada em dados apresentados no congresso colombiano de portos (Cartagena 2011) por Galli & Asociado, 
Marine Port Consultants: Transporte fluvial: Efectos del transporte fluvial en la cadena logística.  
29 Baseada em dados apresentados no congresso colombiano de portos (Cartagena 2011) por Galli & Asociado, Marine Port 
Consultants: Transporte fluvial: Efectos del transporte fluvial en la cadena logística. 
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2.3.3 Modal Ferroviário 

 

A rede ferroviária da Colômbia é composta por um total de 3463 km. Desses: 

• 150 km: Particular. 

• 1672 km: Administrada pela Agencia Nacional de Infraestrutura (ANI) 

• 319 km: Administrada pelo Instituto Nacional de Vias (INVIAS) 

• 1322 km: Estão em péssimas condições.  

Os 150 Km acima citados como ferrovia de uso particular, pertencem à empresa de mineração 

El Cerrejon. Esta empresa encontra-se localizada no departamento de La Guajira (ver figura 

2.14), no norte da Colômbia, e transporta carvão térmico desde sua mina de extração até o porto 

de exportação (Puerto Bolívar), que é o terminal carbonífero desta empresa. 

 

Figura 2. 8 – Departamento de La Guajira 

 

Este sistema ferroviário (La Mina – Puerto Bolívar) que possui a empresa El Cerrejon, em La 

Guajira, tem a característica de ser o único com bitola standard (1435mm) em todo o país, e 

inclui uma infraestrutura de 562 vagões com capacidade de 96 a 110 toneladas. 



49 

 

 

As principais redes ferroviárias deste país se dividem em três subsistemas30:  

• Rede ferroviária do Atlântico: 245Km 

• Rede ferroviária Central: 1218 Km 

• Rede ferroviária do Pacífico: 498 Km 

A rede ferroviária do Atlântico inicialmente possui 1493 km. Atualmente só possui operando 

245 km que se encontram sob a administração da concessionária Ferrocarriles del Norte de 

Colombia S.A (FENOCO). O grupo acionário desta concessionária é composto pelas seguintes 

empresas de mineração de carvão: 

• Drummond Coal Mining 

• Prodeco S.A 

• Carbones de la Jagua 

• Colombian Natural Resources 

• Vale Colombia Transportation 

• Consorcio Minero Unido S.A 

• Carbones de los Andes 

• Xstrata Coal Colombia 

O sistema ferroviário colombiano atual, é mostrado na figura 2.15. 

 

Figura 2. 9 - Mapa ferroviário da Colômbia. Fonte: Cámara Colombiana de la 
Infraestructura 

                                                           
30 De acordo com documento “Sistema férreo Nacional” elaborado pela Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Simulação de eventos discretos 

 

Dada a natureza do trabalho, que será exposto nos seguintes capítulos, e a metodologia 

escolhida, baseada em simulação de eventos discretos, precisa-se responder a seguinte 

pergunta: o que é Simulação? 

Na literatura tem-se encontrado uma série de referências em torno desta pergunta.  

Destaca-se a definição de Shannon (1975), conforme Botter (2011), para quem a simulação “é 

o processo de elaborar um modelo de um sistema real e conduzir experimentos com este 

modelo, com o propósito de compreender o comportamento do sistema e/ou avaliar estratégias 

para a operação do mesmo”. 

Conforme Kelton et al. (2004, p.3), simulação faz referência a uma ampla coleção de métodos 

e aplicações para imitar o comportamento de sistemas reais, com o suporte de computador com 

software adequado.  

Chwif e Medina (2006) conceituam a simulação como uma ferramenta para análise de cenários. 

Outras definições, igualmente interessantes foram achadas. Entre elas Gran (2013) diz que 

simulação é a criação de um modelo que pode ser manipulado logicamente para decidir como 

o mundo físico deve funcionar. (Informação verbal)31. 

Para Harrington, segundo Mendes (1999, p.19), “simulação é uma técnica que envolve a 

construção de um modelo detalhado do sistema real, onde o analista do sistema pode testar o 

impacto ocasionado pela mudança de um número limitado de variáveis”. 

 

Pegden apud Miranda (2009, p.27) define a simulação como o processo de projetar um modelo 

computacional de um sistema real capaz de conduzir experiências com a finalidade de entender 

o seu comportamento, para permitir a avaliação de estratégias para sua operação. 

                                                           
31 Mathworks Webinar  
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Simulação de eventos discretos para Law (2007, p.6) refere-se à modelagem de um sistema que 

evolui através do tempo por uma representação na qual as variáveis de estado mudam 

instantaneamente em diferentes pontos no tempo. 

 

De notável importância são as definições de simulação pesquisadas pelo grupo Simucad da 

UFSCAR32, referenciadas na apostila Simulação de Sistemas Discretos (2002). Do referido 

documento ressaltam-se as seguintes citações sobre simulação: 

 

• Naylor et al (1971) “Simulação é uma técnica numérica para realizar experiências em 

um computador digital, envolvendo certos tipos de modelos lógicos que descrevem o 

comportamento de um sistema econômico ou de negócios sobre extensos intervalos de 

tempo”. 

 

• Gordon (1978) “Simulação é a técnica de solucionar problemas observando o 

desempenho no tempo de um modelo dinâmico do sistema”. 

 

Das citações de, Naylor e Gordon respetivamente, pode-se observar várias palavras chaves. 

Umas delas são sistemas econômicos e a outra é dinâmica. Essas palavras são ditas de chaves 

porque aparecem na literatura indicando dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é que a 

simulação pode ser empregada para analisar qualquer tipo de sistema; e o segundo é que maioria 

dos sistemas muda ao longo do tempo, pelo fato de que tudo está imerso num movimento ou 

dinâmica, e que faz variar o seu comportamento. 

Naylor et al. (1971, p.10) em seu livro, Técnicas de Simulação em Computadores, cita a 

definição de Shubik, destacando a definição mais apropriada entre as mais usuais. É: “A 

simulação de um sistema ou de um organismo é a operação de um modelo que representa esse 

sistema ou organismo. O modelo é passível de manipulações que seriam difíceis de levar a cabo 

na entidade que ele representa, quer pelo preço, quer pela impraticabilidade ou impossibilidade 

de fazê-las. As propriedades concernentes ao comportamento de um sistema ou subsistema 

podem ser inferidas estudando-se a operação do modelo”. 

                                                           
32 Universidade Federal de São Carlos 
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Depois de analisar as definições de simulação apresentadas na literatura, tenta-se fazer outra a 

partir de tudo aqui estudado. Esta é a seguinte: 

“A simulação é uma ferramenta útil que permite realizar a modelagem de diferentes tipos de 

sistema usando software computacional, uma vez que são conhecidas as principais 

características e a natureza do mesmo em um entorno dinâmico, para imitar o comportamento 

do mundo real, de tal forma que se possa realizar a análise de cenários que visem o 

entendimento das possíveis saídas que o sistema teria, a partir da variação dos parâmetros de 

entrada.  

 

3.1.1 Sistema e Modelo 

 

Definido o conceito de Simulação, precisa-se definir o que é um sistema e também o que é um 

modelo, visto que simulação implica a interação destes dois conceitos visando o entendimento 

dos fenômenos que se desejam estudar. 

 

• Definição de Sistema 

 

A palavra “Sistema” segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa possui diversos 

significados, desses, se apresentam os seguintes: 

� Conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizado. 

� Conjunto concebido pelo espírito (como hipóteses, crenças etc.) de objetos de 

reflexão, ou convicção, unidos por um fundamento; doutrina, ideologia, teoria, tese. 

� Conjunto de ideias logicamente solidárias, consideradas nas suas relações. 

� Conjunto de regras ou leis que fundamentam determinada ciência, fornecendo 

explicação para uma grande quantidade de fatos; teoria. 

� Distribuição de um conjunto de objetos numa ordem que torna mais fácil sua 

observação e estudo. 
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Por motivos óbvios, neste documento o termo “Sistema” tem um significado mais rigoroso, isto 

é, uma definição mais técnica e especializada. Por isso a seguir, discutem-se as definições 

encontradas na literatura na área da engenharia. 

Segundo Ogata (2003, p.3) sistema é uma combinação de componentes que atuam juntos e 

realizam um objetivo determinado. O mesmo autor diz que um sistema não está 

necessariamente limitado ao mundo físico e que o conceito pode ser aplicado a fenômenos 

abstratos e dinâmicos. Assim a palavra sistema deve ser interpretada num sentido amplo, e que 

abranja sistemas físicos, biológicos, econômicos e similares. 

Chwif e Medina (2006, p.4) citam a definição de sistema feita por Forrester (1968). Esta 

estabelece “sistema” como “um agrupamento de partes que operam juntas, visando a um 

objetivo em comum”. Baseados em Forrester, Chwif e Medina, destacam a relação causa-efeito 

de um sistema, que implica na interação dos elementos que o compõem. 

Oppenheim (1997, p.38) dá ênfase a sistemas físicos. Para ele os sistemas são uma interligação 

de componentes, dispositivos ou subsistemas. Dependendo do contexto (processamento de 

sinais e comunicações, plantas de processos químicos, veículos automotores), um sistema pode-

se considerar como um processo onde sinais de entradas são transformados, provocando uma 

resposta que dá como resultado sinais de saídas. 

Schmidt e Taylor apud Law (2007, p.3), descrevem sistema como uma coleção de entidades 

que interatuam em grupo, para o cumprimento de um final lógico.   

De todas estas definições, e as semelhanças entre elas, pode-se concluir que um sistema implica 

a existência de um objetivo previamente concebido; determinando consequentemente a iteração 

de elementos, componentes ou dispositivos que precisam ser processados para obter uma 

resposta final desejada. 
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• Definição de modelo 

 

De todas as definições achadas na literatura, os autores concordam em que a definição mais 

abrangente pertence àquela proposta por Robert E. Shannon em 1975, a saber: 

“Representação de um objeto, sistema, ou ideia em alguma outra forma que não a da 

entidade em si”. 

Strack (1984) diz num sentido amplo, modelo é “certa quantidade de informações e atributos 

sobre aquilo que é representado, conforme os objetivos e necessidade de análise”. 

O mesmo Strack destaca que o propósito de qualquer modelo é “permitir a realização de estudos 

sobre sistemas, analisando sua reação ante as influências externas, internas ou sua abrangência 

no meio ambiente”. 

Entende-se, portanto, o conceito de modelo como a representação de qualquer tipo de sistema 

(físico, matemático, etc.) junto com as suas variáveis e parâmetros, para o estudo e análise das 

alterações que estes podem ter quando algumas de suas características externas ou internas são 

modificadas. 

 

3.1.2 Metodologia para o desenvolvimento de projetos de simulação 

 

Até aqui já foram expostas algumas das definições mais importantes achadas na literatura sobre 

os conceitos de simulação, sistema e modelo. Agora o foco será mostrar o que se tem 

encontrado em relação com a metodologia requerida para desenvolver projetos de simulação. 

Para isto, no quadro 3.1 são comparadas as metodologias achadas na literatura, que descrevem 

o processo racional para o desenvolvimento de projetos de simulação segundo os autores Naylor 

et al33(1971), Knepell e Arangno (1993), Pegden e Sadowski (1995), Chwif (1999), Botter 

(2002) e Law (2007). 

                                                           
33 Metodologia extraída da tradução feita por Edmundo Emanuel Texeira em 1971, do livro original em inglês 
Computer Simulation Techniques de Thomas Naylor et al (1966). 



55 

 

 

Quadro 3. 1 - Metodologias de Simulação 

 Processo Racional da Simulação 

Passo/Autor Naylor et al (1971) Knepell e 
Arangno 

(1993) 

Pegden e 
Sadowski (1995) 

Chwif (1999) Botter (2002) Law (2007) 

1.  Formulação do 
problema. 

Qualificação. Definição do 
problema. 

Concepção ou 
formulação do 
modelo. 

Definição do 
problema. 

Formulação do 
problema e 
planejamento do 
estudo. 

2.  Coleta e 
Processamento de 
dados. 

Verificação. Planejamento do 
projeto. 

Implementação 
do modelo. 

Planejamento do 
projeto. 

Coleta de dados e 
definição do 
modelo. 

3.  Formulação do 
modelo matemático. 

Validação. Definição do 
sistema. 

Análise dos 
resultados do 
modelo. 

Definição do 
sistema. 

Avaliação das 
suposições 
iniciais. 

• Se não for 
válidas 
regressar 
ao passo 2. 

4.  Estimativa dos 
parâmetros. 

 Formulação 
conceitual do 
modelo. 

 Formulação 
conceitual do 
modelo. 

Desenvolvimento 
do programa de 
computação e 
verificação. 

5.  Avaliação do 
modelo. 

• Retorno ao 
passo a, se o 
modelo for 
rejeitado. 

 Projeto preliminar 
do experimento. 

 Projeto 
preliminar do 
experimento. 

Fazer testes no 
programa. (Teste 
de rodadas). 
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6.  Codificação do 
programa de 
computador. 

 Preparação dos 
dados de entrada. 

 Preparação dos 
dados de entrada. 

• Ao final 
deste 
passo 
retornar 
ao passo 
1. 

Validação do 
modelo 
programado. 

• Se não for 
valido 
volver ao 
passo 2. 

7.  Validação.  Codificação do 
modelo. 

 Codificação do 
modelo. 

Definição de 
projeto de 
experimento. 

8.  Projeto de 
experimentação. 

 Verificação e 
validação de 
modelo. 

 Verificação e 
validação do 
modelo. 

Fazer o programa 
rodar. 

9.  Análise dos dados da 
simulação. 

 Projeto final do 
experimento. 

 Projeto final do 
experimento. 

Análise dos dados 
de saída. 

10.    Experimentação.  Experimentação e 
análise de 
sensibilidade. 

Documentação, 
apresentação e uso 
de resultados. 

11.    Análise e 
interpretação. 

 Análise e 
interpretação de 
resultados. 

 

12.    Implementação e 
documentação. 

 Implementação e 
documentação. 
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No quadro 3.1, pode-se destacar uma espécie de convencionalismo para o desenvolvimento de 

projeto de simulação, ou determinação do ciclo de vida destes.  

Este convencionalismo enfatiza cada um dos passos que os autores têm empregado para definir 

um processo racional de simulação. 

Naylor et al (1971) propõe, em 9 passos, as bases para a criação de técnicas de simulação. De 

forma clara e simples determina os elementos principais que servem para o desenvolvimento 

de futuros trabalhos orientados a metodologias de simulação.  

Robert Sargent apud Knepell e Arangno (1993) determina uma metodologia de simulação, 

apresentada na figura 3.1, onde três processos fundamentais são seguidos para atingir o 

propósito final. Qualificação, verificação e validação do modelo enlaçam as atividades 

relacionadas com o entendimento dos alcances e objetivos do problema através da análise da 

realidade conceituada em uma abstração, que necessariamente deve ser codificada 

computacionalmente com ferramentas de programação para atingir a validação final, que dará 

as pautas para a análise com a qual poderá ser entendido o comportamento dos sistemas. 

 

 

Figura 3. 1 - Modelo de simulação.34 

 

                                                           
34 Knepell, Peter; Arangno Deborah. Simulation Validation: A Confidence Assessment Methodology, 1993. 
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É um fator comum, e apenas algo lógico, a definição do problema a ser estudado com o 

desenvolvimento de simulação. De igual forma procedimentos como coleta e tratamento de 

dados e informações, codificação, verificação, validação, análise e implementação, junto com 

a documentação final fazem parte de um processo bem estruturado que proporciona uma base 

sólida para a abordagem de sistemas a partir de sua modelagem.  

É importante destacar que esses procedimentos não são uma obrigação e muito menos requisitos 

para a modelagem dos sistemas visando obter a melhor resposta, mas são propostas, de autores, 

que através de suas experiências na área da simulação, facilitam o trabalho de quem deseja 

planejar e executar projetos deste tipo.  

É possível constatar que a realização e adaptação de metodologias de simulação, de acordo com 

os diferentes autores, é uma questão aberta, que admite modificações, enquanto estas melhorem 

e/ou facilitem de forma intuitiva a modelagem dos sistemas estudados. 

Nesta linha pode-se, por exemplo, comparar as metodologias propostas por Pegden (1995) e 

Botter (2002), na tabela 3.1. Botter propõe a inclusão de etapas adicionais em relação a Pegden 

(1995), por meio da modificação no passo 6 (preparação dos dados de entrada), explicando que 

o correto tratamento e a investigação dos dados levam a identificação de aspectos importantes 

a respeito do problema real e no modelo conceitual formulado. Para Botter a preparação dos 

dados de entrada geram modificações nos primeiros 5 passos metodológicos de Pegden, 

requerendo-se uma nova análise destes passos. 

Proposta igualmente interessante é feita por Law (2007), o qual apresenta um processo de 10 

passos com dois processos importantes de validação (suposições iniciais e modelo de 

programação). 

Chwif (1999) em um processo de três macro-etapas, sintetiza a metodologia de simulação. Na 

primeira etapa, é de vital importância que o analista possua clareza sobre o sistema que quer 

simular, isto é conhecimento de objetivos, limitação e abstração do problema; a segunda etapa 

visa a codificação do modelo conceitual gerado, junto com as respectivas verificações e 

validações; finalmente a terceira e última etapa busca testar o modelo operacional por meio de 

experimentos que permitam a obtenção das conclusões finais. 
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3.2 Trabalhos desenvolvidos com metodologias de simulação 

 

Após ter feito uma descrição geral sobre o que é simulação, modelo e sistema, e ter comparado 

as metodologias propostas por diversos autores na literatura para desenvolvimento de projetos 

de simulação, dar-se-á ênfase aos trabalhos em que são propostos modelos de simulação na 

resolução de problemas correlatos ao problema desta pesquisa. 

Mendes (1999) elaborou um modelo para simular o transporte de soja em um sistema 

intermodal, utilizando a hidrovia Tietê- Paraná, com a finalidade de dimensionar os recursos de 

uma dada operação de transporte. Fixando a origem, o destino, os pontos de conexão intermodal 

e os níveis de demanda, foi possível um tratamento realista ao problema de dimensionamento 

de transporte utilizando modais combinados, sendo objeto de dimensionamento a frota de 

caminhões, o número de composições ferroviárias e a frequência de requisição das mesmas, 

assim como a frota hidroviária e as capacidades dos terminais de carga. 

É importante destacar que no estudo feito por Mendes (1999), este conclui que com a técnica 

de simulação foi possível introduzir o grau de detalhe requerido para representar 

adequadamente o problema, de forma que o dimensionamento, em um nível tático ou mesmo 

estratégico, não ficou comprometido em função da adoção de hipóteses simplificadoras. 

Cabrera (1995) empregou a técnica de simulação de eventos discretos, ao propor um modelo 

para dimensionar um corredor intermodal de transporte de contêineres, utilizando o rio 

Magdalena, na Colômbia, combinando os modais rodo, ferro e hidroviário. O autor usou o 

software ARENA. 

Rios (2006) desenvolveu um sistema para apoio à decisão, com vistas ao planejamento das 

operações de transporte de carga hidroviária na Colômbia. Para isso, combina a técnica de 

simulação e a de otimização. Por meio de uma interface entre o Excel e o Arena, utilizando-se 

da linguagem de programação visual basic, foi elaborada uma rotina para balancear o custo da 

frota e dos estoques nos portos fluviais, alterando as principais variáveis do problema. 

Ceciliano (2007), de forma análoga a Rios (2006), aplicou uma metodologia combinada das 

técnicas simulação e otimização, mas com foco no planejamento da cadeia produtiva de 

minérios de ferro no Brasil. O autor destacou que a sua proposta foi aplicada durante o 

planejamento de negócio na cadeia produtiva de minérios de uma empresa do setor, e que o uso 

combinado das técnicas proporcionou ganhos na escolha da melhor alternativa de investimento. 
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Fioroni (2007) aplicou a técnica de simulação em um estudo referente ao ciclo fechado de 

malhas ferroviárias, com o objetivo de avaliar as alternativas para o direcionamento de 

composições ferroviárias. O autor testou alguns algoritmos em uma determinada malha, a qual 

serviu de objeto de estudo e base para construção do modelo de simulação, codificado em 

ARENA. Destacou-se, neste trabalho, o desenvolvimento de um modelo de programação 

matemática para avaliar o desempenho do sistema segundo os indicadores escolhidos, como 

forma de validar o programa principal. 

Brito (2011) avaliou a aplicabilidade da simulação híbrida em sistemas logísticos. Para este 

fim, o autor propôs um modelo para representar a dinâmica de travessia de passageiros entre 

dois pontos conectados por uma baía usando três alternativas de transporte, combinando 

metodologias discretas e contínuas. Estas incorporam os aspetos físicos da travessia, como as 

características dos modais, os tempos e as distâncias, entre outros aspectos; assim como as 

regras de tomada de decisão por parte dos usuários. O autor destacou haver vantagens na 

integração das técnicas, em relação ao uso isolado de cada uma delas.  

Bugaric e Petrovic (2000) modelaram e simularam o processo de descarga em um terminal 

hidroviário graneleiro. Os autores consideraram dois sub–sistemas principais: a ancoragem, e 

as operações de descarregamento propriamente ditas. O sistema de descarregamento, por sua 

vez, foi representado por três componentes: i) os mecanismos de descarga; ii) as esteiras 

transportadoras; iii) a armazenagem. A probabilidade de existência de filas, o número médio de 

guindastes ocupados, o número médio de navios na área de atracação, entre outros indicadores 

foram os resultados obtidos de acordo com o intervalo entre chegada dos navios e o tempo em 

que o sistema foi monitorado com o objetivo de oferecer máximo serviço de atendimento com 

o mínimo custo.  Como conclusão do estudo, os autores sugerem que os resultados obtidos 

poderiam ser usados como base para a otimização do sistema portuário sob considerações 

técnicas e econômicas.  

Bugaric e Petrovic (2007) estudaram meios de incrementar a capacidade de um terminal de 

descarga de carga a granel, utilizando a simulação como metodologia principal. Tendo definido 

o sistema e os subsistemas do terminal, os autores modelaram o problema estabelecendo através 

de máquinas de estado finitos (FSM - Finite Machine State) o funcionamento dos guindastes, 

bem como as estratégias de operação dos mesmos. Os autores concluíram que as estratégias 

propostas foram eficientes, dado que o tempo de espera para atracação dos navios, com as 
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estratégias testadas, foi minimizado, o que resultou, também, em uma maior ocupação dos 

berços. 

Baseado em Bugaric e Petrovic (2007), Bugaric et al (2012) modelaram um terminal graneleiro 

hidroviário visando determinar as regras de operação dos equipamentos que maximizassem a 

utilização do terminal. Em um dos modelos testados, os autores chegaram a analisar o impacto 

de ampliação da capacidade do terminal. O modelo de simulação foi codificado em linguagem 

Pascal, assim como as rotinas para geração das distribuições estatísticas. 

Demirci (2003) estudou o porto turco de Trabzon, com vistas à definição da melhor estratégia 

de investimento e ampliação da capacidade. O autor escolheu a técnica de simulação, 

argumentando que a mesma possibilita uma representação mais adequada de uma estrutura 

complexa, em relação a técnicas analíticas. Foram conduzidas análises visando o planejamento, 

o incremento de capacidade e produtividade, incluindo regras para priorização de cargas. Para 

codificar o modelo, foi utilizado o software AweSim, em que o modelo é construído tendo como 

possibilidade a adição, de forma interativa, de cinco componentes: os navios, a carga, os 

equipamentos para carregamento e descarregamento, os berços e os armazéns, descritos na 

figura 3.2. O autor conclui que o modelo de simulação pode ser usado como uma ferramenta de 

suporte para o gestor do porto analisar e avaliar o desempenho do sistema. 

 

 

Figura 3. 2 – Operações e sequência no porto de Trabzon35. 

                                                           
35 Demirci, Emrullah. Simulation Modelling and Analysis of a Port Investment, 2003. 



62 

 

 

Cigolini et al (2011) dimensionaram um sistema de transbordo off-shore para suprimento de 

carvão de uma usina termoelétrica localizada em Porto Tolle, cidade na vizinhança do rio 

italiano Pó. 

Este estudo é um teste da metodologia criada por Cigolini e Rossi (2010), onde utilizou-se as 

redes de Petri para a modelagem conceitual do problema; e o modelo foi composto de três 

elementos: uma interface com uma base de dados (Visual Basic e Excel), uma biblioteca ad hoc 

(Arena) que contém os objetos que representam os elementos de um sistema genérico de 

transbordo e uma aplicação de software escrito em uma linguagem de programação de propósito 

geral.  

Dezesseis cenários foram avaliados para escolher a melhor configuração do sistema de 

transbordo de carvão visando a resolução de um problema real de uma empresa da indústria 

logística. 

Cassettari et al. (2011) dimensionaram um porto receptor de carvão, alimentador de uma usina 

termoelétrica com demanda anual de três milhões de toneladas. Os autores empregaram a 

simulação de eventos discretos e codificaram o modelo no software Flexsim. Com o suporte 

deste modelo, foram avaliadas diferentes configurações para o número de berços de atracação 

e navios que chegam ao porto, configurações de guindastes, capacidade e número de instalações 

para armazenamento de carvão, de tal forma que os custos totais de operação fossem o mínimo. 

Os autores analisaram os diferentes resultados usando a metodologia RSM (Response Surface 

Methodology). 

Van Vianen et al (2012) desenvolveram um sistema de suporte para tomada de decisão relativo 

à seleção de rotas para transporte de materiais de um terminal de granel seco. O sistema foi 

modelado e dividido em dois níveis. Um nível primário é responsável por representar a 

dinâmica do terminal, enquanto que num nível secundário são avaliadas as rotas propriamente 

ditas. Segundo os autores, esta ferramenta é útil para assistir os gestores do terminal nas 

atividades de planejamento dos fluxos e, em especial, quando houver alguma falha de 

equipamento. 

Kondratowicz (1990) desenvolveu um modelo genérico capaz de representar e simular portos 

marítimos e hidroviários, e o incorporou ao software TRANSNODE. O propósito desta 

ferramenta é a análise integrada de terminais intermodais a sistemas portuários. 
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 Ramos Neto e Pinto (2004) desenvolveram um template para simulação das operações de 

carregamento e transporte em minas a céu aberto, utilizando o software de simulação ARENA. 

Este modelo genérico é composto de diferentes módulos que representam os processos de carga, 

descarga, deslocamento dos caminhões, e paradas para manutenção dos equipamentos. 

Leite Costa et al. (2009) desenvolveram um modelo, baseado em simulação de eventos 

discretos, para auxiliar na ordenação da ocupação das frentes de lavra e nas estimativas de 

produção de uma empresa de mineração brasileira. O processamento do modelo permite 

identificar os gargalos no ciclo de produção e os tempos de espera das diferentes operações. 

Iannoni e Morabito (2004) modelaram um sistema logístico de suprimento de uma indústria de 

cana-de-açúcar, com o objetivo de identificar configurações alternativas e novas políticas para 

a operação, e para processar o modelo usaram a simulação de eventos discretos. 

Sharda e Bury (2011) modelaram uma planta industrial para a qual queriam avaliar a diminuição 

nos tempos de ciclo dos processos produtivos e alternativas para expansão da capacidade dado 

o histórico de falhas nos diversos componentes. O modelo foi resolvido por meio de um 

software de simulação. 

Yildirim et al. (2008) modelaram um problema real de designação de frentes de combate em 

uma operação militar (Deployment Planning Problem – DPP), o qual envolvia a utilização de 

diferentes modais de transporte. O modelo conceitual foi desenvolvido com suporte da 

metodologia Event Graph (EG), baseada em grafos, que permite a representação dos diferentes 

eventos, associando-os a nós e arcos. O modelo foi resolvido pelo software de simulação de 

eventos discretos Simkit, codificado em linguagem Java. 

Por fim, o quadro 3.2 apresenta o resumo da revisão da literatura relativa a trabalhos que se 

utilizaram da técnica de simulação de eventos discretos, incluindo as seguintes informações: os 

autores, a data de publicação, o título do trabalho, o escopo da pesquisa, a metodologia 

empregada e a ferramenta escolhida para desenvolver os modelos. 
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Quadro 3. 2-- Resumo Revisão da literatura para trabalhos desenvolvidos com metodologia de simulação. 

 Autor ou 

autores 

Ano Título Metodologia Escopo Ferramenta 

utilizada 

1 Mendes 1999 Modelo Econômico - Operacional 

para o Dimensionamento do 

Transporte Intermodal de Cargas pela 

Hidrovia Tietê - Paraná 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Sistema intermodal 

de transporte 

Arena 

2 Cabrera 1995 Transporte intermondal en el corredor 

central de Colombia 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Sistema intermodal 

de transporte 

Arena 

3 Rios 2006 Desarrollo de un Sistema de Soporte 

para la Toma de Decisiones en la 

Planificación de las Operaciones de 

Transporte de Carga Fluvial Mediante 

Simulación y Optimización Heurística 

Simulação de 

eventos 

discretos / 

otimização 

Operações 

logísticas de 

transporte 

hidroviário 

Arena, 

Excel, Visual 

Basic 

4 Ceciliano  2007 Aplicação de um Método de 

Simulação - Otimização Na Cadeia 

Produtiva de Minérios de Ferro 

Simulação de 

eventos 

discretos / 

otimização 

(Programação 

Cadeia produtiva de 

minério de ferro 

Lingo 10.0, 

Minitab, 

Arena 
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Linear inteira 

mista MILP) 

5 Fioroni 2007 Simulação em Ciclo Fechado de 

Malhas Ferroviárias e suas Aplicações 

No Brasil: Avaliação de Alternativas 

para o Direcionamento de 

Composições 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Sistemas 

ferroviários 

Arena, 

Gams 

6 Brito 2011 Aplicabilidade da Simulação Hibrida 

em Sistema Logísticos 

Simulação de 

discretos / 

simulação 

contínua 

Sistema intermodal 

de transportes 

AnyLogic 

7 Bugaric e 

Petrovic 

2000 Modeling and Simulation of 

Specialized River Terminals for Bulk 

Cargo Unloading 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Terminais de granel Pascal 

8 Bugaric e 

Petrovic 

2007 Increasing the capacity of terminal for 

bulk cargo unloading 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Terminais de granel Pascal 

9 Bugaric et al 2012 Optimal utilization of the terminal for 

bulk cargo unloading 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Terminais de granel Pascal 
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10 Demirci 2003 Simulation Modelling and Analysis of 

a Port Investment 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Terminal marítimo AweSim 

11 Cigolini e Rossi 2010 Sizing off-shore transhipment systems 

in dry bulk transportation 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Dimensionamento 

de um Sistema de 

transbordo 

Visual Basic, 

Excel, Arena 

12 Cigolini et al 2011 Sizing off-shore transhipment system: 

a case study in maritime dry-bulk 

transportation 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Dimensionamento 

de um Sistema de 

transbordo 

Visual Basic, 

Excel, Arena 

13 Cassettari et al 2011 Sizing of a 3,000,000t bulk cargo port 

through discrete and stochastic 

simulation integrated with response 

surface methodology technique 

Simulação 

discrete e 

estocástica 

Dimensionamento 

porto de granel 

Flexsim 

14 Van Vianen et 

al  

2012 Simulation – based Operational 

Control of a Dry Bulk Terminal 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Terminal de granel 

(seleção de rotas)  

TOMAS 

(Delphi) 

15 Kondratowicz 1990 Simulation methodology for 

intermodal freight transportation 

terminals 

Simulação de 

eventos 

discretos  

Portos hidroviários 

e marítimos 

MS-

FORTRAN 

16 Ramos Neto e 

Pinto 

2004 Template do programa Arena para 

simulação das operações de 

carregamento em minas a céu aberto 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Mineração de 

carvão 

Arena, 

Siman 
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17 Leite Costa et al 2009 Simulação de produção em mina 

subterrânea de carvão com uso de 

conjuntos mecanizados 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Mineração de 

carvão 

Excel, Visual 

Basic 

18 Iannoni e 

Morabito 

2004 A discrete simulation of a logistic 

supply system 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Industria de cana de 

açúcar 

Arena 

19 Sharda e Bury 2011 Best practices for effective Application 

of Discrete Event Simulation in the 

Process Industries 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Planta industrial de 

processos químicos 

ExtendSim, 

Excel, 

Expertfit 

20 Yildirim et al 2008 A multi-modal discrete-event 

simulation model for military 

deployment 

Simulação de 

eventos 

discretos 

Transporte 

multimodal de 

forças militares 

Simkit 
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3.3 Conclusão da pesquisa bibliográfica 

 

Na pesquisa bibliográfica efetuada foi evidenciado um convencionalismo em torno dos 

conceitos de simulação, sistema e modelo. Isto é, os autores têm acatado as definições que já 

se constituíram como básicas, mas que ao longo do tempo foram enriquecidas com novos 

aportes pragmáticos e metodológicos, sem mudar a raiz original destes conceitos. 

Por outro lado, constatou-se que não existe um procedimento ou metodologia única e fixa para 

conduzir projetos de simulação, mas sim propostas de vários autores, as quais são resultantes 

da experiência na área, sendo estas ferramentas de ajuda para o público que deseja planejar e 

executar estes tipos de trabalhos. 

Consequentemente, a metodologia para o desenvolvimento de projetos de simulação é uma 

questão aberta que admite contribuições a cada dia, visando uma modelagem realista e intuitiva 

abordando com uma ordem estruturada, metódica e prática um problema em estudo. 

Em relação aos trabalhos que utilizam metodologias de simulação, aqui citados, foram 

observados que os modelos desenvolvidos possuem um nível de detalhamento considerável 

sobre como operam os sistemas, dada a necessidade de representar a realidade de maneira 

fidedigna, para que as respostas obtidas sejam consistentes. 

Destas aplicações de simulação evidenciou-se também que estas foram desenvolvidas com a 

finalidade de servir como ferramentas de apoio na tomada de decisões, por quanto foram 

testadas em cenários para dar resposta a problemas de transporte e logística na área de 

planejamento estratégico das empresas.  

De acordo com a afinidade dos trabalhos, o trabalho de Cabrera (1995) apresenta uma ajuda 

importante para o desenvolvimento desta pesquisa, por se constituir uma referência específica 

em relação ao dimensionamento de um sistema multimodal de transporte na Colômbia por meio 

do rio Magdalena, embora o autor tenha focado no transporte de contêiner. 

A conclusão mais importante à qual a revisão da literatura permitiu chegar, é que a metodologia 

que vai ser empregada para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa será a simulação de 

eventos discretos, porquanto já existem muitos estudos similares onde esta metodologia foi 

aplicada com sucesso para resolver problemas de transportes e logística aplicados a terminais 

hidroviários, sistemas multimodais e em alguns casos, dimensionamento de instalações 
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portuárias para manuseio de carga tipo granel. Esta técnica conferiu robustez e flexibilidade ao 

permitir testar diferentes cenários, assim também avaliar políticas e estratégias para o ótimo 

funcionamento dos sistemas simulados. 
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4 CARACTERIZAÇÃO E MODELAGEM DO PROBLEMA 

 

Este capítulo irá caracterizar o problema desta pesquisa, relativo à proposição de um sistema 

intermodal para o transporte do carvão térmico produzido na região norte da Colômbia para 

exportação, tendo o Rio Magdalena como eixo principal de escoamento. 

O detalhamento do problema inclui a identificação: da região produtora de carvão, do terminal 

intermodal proposto, dos portos de exportação escolhidos, das opções concorrentes de 

transporte, dos custos associados para as alternativas consideradas e da projeção de crescimento 

da demanda de carvão. 

A visão geral do sistema, com a descrição dos subsistemas, componentes e características 

relacionadas será parte fundamental para delimitar o escopo do problema estudado e obter um 

melhor entendimento deste. 

 

4.1 Definição do Problema 

 

A meta principal deste estudo é a elaboração de um modelo que permita simular o transporte 

do carvão térmico produzido nas jazidas dos principais distritos mineiros localizados no 

departamento de Cesar (Colômbia) utilizando um sistema intermodal na Hidrovia do Rio 

Magdalena, com a finalidade de dimensionar este sistema. 

Como produto do processamento do modelo, ter-se-á a configuração da frota hidroviária e do 

terminal intermodal rodo-hidroviário, no que se refere ao número de berços e à capacidade de 

armazenagem e movimentação requeridas para atender a uma demanda estipulada de transporte 

de carvão em um horizonte de planejamento de vinte anos, para um conjunto de origens, 

destinos e modais pré-definidos. 

Não será objeto de dimensionamento as facilidades para carregamento dos caminhões nos 

centros produtores de carvão, nem da frota de caminhões que irá realizar a operação de 

transferência do carvão até o terminal intermodal. Será assumido que a frota de caminhões será 

contratada em contrato spot (isto é, por viagem), e que existem veículos disponíveis para 
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realizar a operação. Será, contudo, registrado a quantidade de viagens que deverão ser feitas 

anualmente. 

O modelo desenvolvido poderá ser processado visando a minimização do custo total, o qual 

inclui os investimentos na frota de comboios fluviais e no terminal intermodal, além dos custos 

associados às operações de transporte. Adicionalmente, o modelo pode ser empregado por meio 

do monitoramento do nível de serviço, de forma que os recursos tenham suas capacidades 

ajustadas para permitir atender à demanda de exportação a cada ano. 

Devido à dificuldade de obtenção de dados de custos de investimentos nos terminais, procedeu-

se com a identificação da quantidade (e capacidade) mínima de recursos, ano a ano, de forma a 

garantir a exportação desejada de carvão. 

 

4.2 Definição do sistema 

 

Para um melhor entendimento desta pesquisa, esta seção focará na apresentação de todos os 

elementos que caracterizam o problema em questão. Além dos aspectos mencionados, serão 

identificadas as variáveis relevantes e os indicadores de desempenho do sistema.  

 

4.2.1 Focos geográficos do estudo 

 

Na seção 2.2 do capítulo 2 foram descritos os aspectos gerais sobre o carvão colombiano, e foi 

destacada a importância da Colômbia no cenário mundial de exportação. Apesar de listar as 

principais reservas de carvão existentes no país, a seção 2.2 não especificou o centro produtivo 

contemplado nesta pesquisa, que será a região do departamento de Cesar, situado no nordeste 

do país. A localização geográfica deste departamento é apresentada no mapa da figura 4.1. 
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Figura 4. 1 – Localização do departamento de Cesar (Colômbia). 

 

Atualmente, este departamento possui o maior nível de produção de carvão tipo térmico. No 

ano 2011, conforme destaca a tabela 4.1, o departamento de Cesar teve a maior contribuição na 

produção de carvão no país. As 43,688 milhões de toneladas produzidas em 2011 representaram 

um valor de 51% sobre a produção total do país. Também pode ser observado que, para o 

período entre 2005 a 2011, este comportamento tem sido constante, apresentando um 

crescimento de 15,97 milhões de toneladas, fazendo deste a maior região produtora da 

Colômbia. 

Dentro do departamento de Cesar, esta pesquisa estará focada nas áreas carboníferas de La 

Loma (distrito do município de El Paso) e La Jagua de Ibirico. A localização destas áreas consta 

na figura 4.2. Esta escolha foi devida à importância, pela concentração da produção de carvão 

térmico do departamento de Cesar. 
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Tabela 4. 136  - Produção de carvão na Colômbia no período 2005 até finais de 2011 por 
departamento. Dados em milhares de toneladas 

DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Guajira 27.180 29.073 30.069 31.940 31.431 31.098 33.356 

Cesar 27.710 31.118 33.187 33.676 34.050 36.016 43.688 

Boyacá 1.280 1.756 2.275 2.231 2.276 2.676 2.754 

Norte de Santander 1.404 1.931 1.691 2.085 1.938 2.117 1.902 

Cundinamarca 1.176 1.074 1.785 2.406 1.942 2.056 3.063 

Antioquia 488 428 230 404 656 149 334 

Santander 0 157 116 178 117 136 202 

Córdoba 183 512 481 493 392 100 312 

Cauca 44 29 18 10 5 1 84 

Casanare 0 0 0,1 0,1 0,6 0 0,5 

Valle del Cauca 210 113 50 50 0 0 109 

Total 59.675 66.192 69.902 73.502 72.807 74.350 85.803 

 

 

 

Figura 4. 2 - La Loma e La Jagua de Ibirico. Fonte: Documento: “El Carbón 
Colombiano” do Ministério de Minas e Energia da Colômbia. 

                                                           
36 Tabela de dados baseada no documento “Producción y Exportación de Carbón en Colombia Primer Trimestre 
de 2012” elaborado por o SIMCO (Sistema de Información Minero Colombiano). 
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Outra região de especial importância para o desenvolvimento desta pesquisa é a região de 

Tamalameque, que é um município pertencente ao departamento de Cesar, localizado à margem 

direita do Rio Magdalena, indicado na figura 4.3. 

 

Figura 4. 3 – Departamento de Cesar e Município de Tamalameque. 

 

Considera-se esta região de interesse para a pesquisa, pois é o local mais próximo às minas de 

carvão do departamento de Cesar que possui um terminal hidroviário no Rio Magdalena. 

Portanto, será neste ponto onde realizará o transbordo do carvão térmico procedente por 

rodovia, desde as jazidas de La Jagua de Ibirico e El Paso, para transportar até os portos de 

exportação do carvão térmico em Cartagena e Barranquilla. 

Cartagena é a capital do departamento de Bolívar (ver figura 4.4), localizada na margem do 

Mar do Caribe, e é considerada como a mais importante cidade industrial do Caribe 

Colombiano. 

 

Figura 4. 4 - Departamento de Bolívar e localização de Cartagena. 
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Por sua vez, Barranquilla é a capital do departamento de Atlântico (ver figura 4.5), que está 

situada na margem oeste (esquerda) do Rio Magdalena a 7,5 km da sua desembocadura, e possui 

um dos portos fluvial e marítimo mais importante da Colômbia. 

  

 

Figura 4. 5 - Departamento de Atlântico e localização de Barranquilla (Cor vermelha). 

 

O Canal del Dique será outro elemento importante desta pesquisa, e constitui uma bifurcação 

artificial do Rio Magdalena, situado na região do caribe colombiano. Foi construído na época 

da colônia para facilitar a navegação entre o rio e a cidade de Cartagena. Possui 128km de 

extensão, iniciando na altura do município de Calamar, e terminando na Baia de Cartagena, 

conforme indicado na figura 4.6. 

 

 

Figura 4. 6 – Canal del Dique 

 



76 

 

 

4.2.2 Opções para o escoamento da carga 

 

Depois de ter mostrado os focos geográficos do sistema em questão, serão apresentadas as 

opções existentes para o escoamento do carvão, a começar pelo sistema atual de transporte. 

Para tal, a tabela 4.2 apresenta a infraestrutura de transporte disponível no departamento de 

Cesar para o escoamento de carvão, onde se observa a existência dos modais rodo, ferro e 

hidroviário. 

Entre os anos 2007 e 2009, assim como em anos anteriores, o modal rodoviário dominou a 

matriz de transporte da Colômbia, com participação superior a 80%, conforme indicada na 

tabela 4.3. Já o volume de movimentação de carga por modal está apresentado na tabela 4.4. 

 

Tabela 4. 2 - Infraestrutura de transporte para o escoamento de carvão produzido no 
departamento de Cesar. 

Modal Infraestrutura Comprimento (Km) 
 

Ferrovia 
Linha Cerrejón 150 
Linha La Loma - Santa Marta 220 

 
Rodovias 

 
La Jagua – La Loma – Santa Marta37 

35838 
28539 
30740 

Rodoviário 
– 

Hidroviário 

La Jagua - Tamalameque Rodoviário 130 
Hidroviário 406 
Hidroviário 433 

Tamalameque - Barranquilla 
Tamalameque - Cartagena 

 

Tabela 4. 3 - Distribuição porcentual por modal de transporte na movimentação de 
carga nacional Ton x km (%) . Fonte: Ministério de Transporte de Colômbia. 

 Ano Rodovia Ferrovia Hidrovia Aéreo Total 

Concessões (sem 
incluir carvão) 

Carvão Total 

2007 83,3 0,2 12,5 12,7 3,9 0,1 100 
2008 80,9 0,1 15,1 15,2 3,8 0,1 100 
2009 81,6 0,1 14,7 14,8 3,6 0,1 100 

                                                           
37 Rodovia que liga os centros produtores do departamento de Cesar com os portos da Costa Atlântica: Cartagena, 
Barranquilla e Santa Marta. 
38 Trecho La Jagua - Cartagena  
39 Trecho La Jagua – Santa Marta 
40 Trecho La Jagua - Barranquilla 
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Tabela 4. 4 - Quantidade de carga transportada por modal de transporte na Colômbia 
(Milhares de toneladas). Fonte: Ministério de Transporte de Colômbia. 

Ano Rodoviário 
1 

Ferroviário 2 Hidroviário 
3 

Aéreo 
4 

Cabotagem 
5 

Total 
(1+2+3+4+5) Concessões 

(sem incluir 
carvão) 

Carvão Total 

2007 159.878 375 52.829 53.204 4.294 137 454 217.967 

2008 168.248 236 58.236 58.472 4.574 123 372 231789 

2009 177.057 254 59.144 59.398 4.495 100 364 241.414 

 

Segundo a tabela anterior, 73,3% do total da carga movimentada na Colômbia, no ano 2009, 

foi transportada por rodovia. Portanto, de acordo com as tabela 4.2, 4.3 e 4.4, e também com 

base nas informações expostas na seção 2.3 do capítulo 2, evidencia-se que a Colômbia é um 

país predominantemente rodoviário, havendo pouca participação dos outros modais de 

transporte para o deslocamento das cargas. 

Contrapondo-se a esta estatística, no ano 2009 foram transportadas 59,14 milhões de toneladas 

de carvão por ferrovia das 65,48 milhões de toneladas produzidas nos departamentos de La 

Guajira e Cesar, correspondendo a uma porcentagem de 90,3% sobre total produzido nesses 

departamentos, e 81,23% sobre a produção nacional de carvão. Esta informação consta nas 

tabelas 4.1 e 4.4.  

O carvão representa 30,15% do total das cargas transportadas na Colômbia. Mesmo havendo 

um domínio do modal rodoviário no transporte colombiano de cargas, o modal ferroviário é 

que lidera o transporte do mineral neste país, deixando apenas 18,77% para transporte destes 

carvões nos modais rodoviários e hidroviários. 

Os custos de transporte do carvão nos diferentes modais, e por trecho, são apresentados na 

tabela 4.5. Estes dados são fornecidos pela UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) 

baseados em informações fornecidas pelas empresas de mineração através das metodologias de 

cálculo de frete do Ministério de Transporte do país e os resultados de um modelo econômico 

desenvolvido para apresentação do plano de infraestrutura de transporte e portuário na 

Colômbia no ano último quadrimestre de 2004. 

Analisando a tabela 4.5, verifica-se que a quantidade de trechos rodoviários é muito superior à 

quantidade de trechos ferroviários e hidroviários, o que está em consonância com a matriz de 

transportes apresentada. 
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Adicionalmente, observa-se que, em decorrência da malha ferroviária ser pouco desenvolvida 

e limitada, não é possível concorrer com o modal rodoviário em termos de escopo geográfico. 

Mesmo assim, a rede ferroviária existente é responsável pelo transporte por mais de 80% da 

produção de carvão. 

 

Tabela 4. 5 - Custo de transporte do carvão colombiano (R: Rodoviário, F: Ferroviário, 
T: Transbordo). Fonte: “Plan de Infraestructura de Transporte y Portuaria para el 

Desarrollo Minero en Colombia”, Unidad de Planeación Minero Energética – UPME. 

 
Trecho 

 
Distância 

(km) 

 
Modal 

 
R 

 
F 

 
H 

 
T 

Total 
(Usd/t) 

USD/ (t 
- Km) 

La Loma - Santa Marta 215 Rodo 6,23    6,23 0,029 

La Loma - Santa Marta 
(Ciénaga) 

184 Ferro 0 3,59   3,59 0,020 

La Jagua - Santa Marta 285 Rodo 7,56    7,56 0,027 

La Jagua - La Loma 70 Rodo 3,36    3,36 0,048 

La Jagua - Barranquilla 312 Rodo 8,08    8,08 0,026 

La Jagua - Tamalameque - 
Barranquilla 

130+406 Rodo - 
Hidro 

5,67  4,55 2,08 12,3 0,023 

La Jagua - Tamalameque  130 Rodo 5,67    5,67 0,044 

Cerrejón - Ebanal - Santa 
Marta  

187 Rodo 5,73    5,73 0,031 

Bolombolo - Cali 414 Rodo 13,38    13,38 0,032 

Lenguazaque - Santa Marta 876,5 Ferro  29,7   29,7 0,034 

Lenguazaque - Puerto Salgar 
- Barranquilla 

1090,5 Rodo 29,95    29,95 0,027 

Lenguazaque - Landazuri - 
Barranquilla 

903,5 Rodo 23,82    23,82 0,026 

Lenguazaque - 
Bucaramanga - Barranquilla 

894 Rodo 24,36    24,36 0,027 

Lenguazaque - Araújo - 
Barranquilla 

295,3 + 
757 

Rodo - 
Hidro 

7,33  9,79 2,08 19,2 0,018 

Lenguazaque - P. Salgar - 
Barranquilla 

290 + 915 Rodo - 
Hidro 

8,93  16,61 2,08 27,62 0,023 

Lenguazaque - Bogotá - 
Buenaventura 

586 Rodo 17,78    17,78 0,030 

Troncal del Carbón - Rota 
Nacional 49 

72,24 Rodo 3,88    3,88 0,054 

Cúcuta - La Fría - La Ceiba 352 Rodo 10,01    10,01 0,028 

Cúcuta - La Fría - 
Maracaibo 

428 Rodo 10,96    10,96 0,026 

Cúcuta - Barranquilla 667 Rodo 18,68    18,68 0,028 

Cúcuta - Gamarra - 
Barranquilla 

276,8 + 
472,7 

Rodo - 
Hidro 

8,53  5,47 2,08 16,08 0,023 
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Em relação ao modal hidroviário, conforme se indicou na seção 2.3.2 do capítulo 2, este possui 

uma participação de 9,89% de na matriz de transporte da Colômbia, o que indica haver um 

expressivo potencial de crescimento. Embora não haja muitas referências a respeito do custo 

associado ao transporte hidroviário, o operador logístico TSP (Transporte Sanchez Polo), 

desenvolveu um simulador para cálculo deste frete. Em maio de 2013, a ASOPORTUARIA 

(Grêmio Portuário da Colômbia), quando da apresentação do trabalho “Modelos de Costos de 

Transporte Intermodal en el Rio Magdalena” exibiu algumas informações de custos 

hidroviários, reproduzidas na tabela 4.6, obtidos a partir do uso do simulador mencionado. 

Neste mesmo estudo foram mencionados custos teóricos relativos a alguns trechos específicos 

do Rio Magdalena, os quais constam na tabela 4.7. 

 

Tabela 4. 6 - Fretes conhecidos para a hidrovia do Magdalena. 

Rota Distância Km Frete Usd/t Frete Usd/(t-km) 
Barranquilla – 

Capulco 
480 5,8 0,012 

Barrancabermeja - 
Barranquilla 

632 10,5 0,016 

 

 

Tabela 4. 7 – Fretes teóricos para a hidrovia do Magdalena. Fonte: “Plan de 
Infraestructura de Transporte y Portuaria para el Desarrollo Minero en Colombia”, 

Unidad de Planeación Minero Energética – UPME. 

Trecho Distância 
(km) 

Total (Usd/t) USD/ (t - Km) 

Tamalameque - Barranquilla 405 4,55 0,011 

Gamarra - Barranquilla 505 5,47 0,011 

Puerto Araujo - Barranquilla 757 9,79 0,013 

Puerto Salgar - Barranquilla 915 16,61 0,018 

 

 

Ao comparar estas informações com as que foram apresentadas na tabela 4.5 (custos rodoviários 

e ferroviários), é possível observar que o modal hidroviário oferece uma importante vantagem 

em relação aos custos de transporte de carvão, o que é corroborado na literatura relacionada aos 

fundamentos de transporte. Ballou (2004) mostra o transporte aquaviário como sendo o mais 

econômico para carga de tipo granel, em se tratando de longas distâncias e grandes volumes. 
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Após ter apresentado a malha viária existente para o escoamento de carvão, a seguir se 

apresentam os portos que são considerados na exportação do carvão produzido na zona norte 

da Colômbia, conforme pode ser visto na figura 4.7. 

 

 

Figura 4. 7 - Portos para exportação de carvão. Fonte: Documento: “Anuario 
Estadístico Minero Colombiano” Ministério de Minas e Energia da Colômbia. 

 

Desta figura, pode se observar que os principais pontos para realizar a exportação dos carvões 

na zona norte da Colômbia se concentram nos departamentos de Sucre, Bolívar, Atlântico, 

Magdalena e La Guajira. Na tabela 4.8 são listados os portos apresentados na figura 4.7, e suas 

capacidades de movimentação são apresentadas. 
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Tabela 4. 8 - Infraestrutura portuária para exportação de carvão. 

Nome do porto Localização do porto Capacidade do porto 
(t/ano) 

Sociedad Portuária de Cartagena Cartagena/Bolívar 200.000,00 

Colclinker Cartagena/Bolívar 1.000.000,00 

Drummond Santa Marta/Magdalena 22.000.000,00 

Prodeco Santa Marta/Magdalena 4.000.000,00 

Carbosan Santa Marta/Magdalena 2.000.000,00 

Puerto Bolívar Guajira 29.000.000,00 

Cementos del Caribe Barranquilla/Atlântico 1.000.000,00 

Atlantic Coal Barranquilla/Atlântico 900.000,00 

Sociedad portuária de Barranquilla Barranquilla/Atlântico 500.000,00 

Puerto Mamonal S.A Cartagena/Bolívar 200.000,00 

Sociedad portuaria del norte Barranquilla/Atlântico 240.000,00 (em construção) 

Sociedad Portuaria de Cienaga Magdalena 5.000.000,00 (em construção) 

Sociedad Portuaria Golfo de Morrosquillo Departamento de Sucre 100.000,00 

 

 

Com estas informações, pode-se verificar que: 

• A capacidade total dos portos de Cartagena é de: 1,4 milhões de toneladas ao ano; 

• A capacidade total dos portos de Barranquilla é de: 2,4 milhões de toneladas ao ano; 

• A capacidade total dos portos de Santa Marta é de: 28 milhões de toneladas ao ano; 

• A capacidade total do porto do departamento de Guajira é de: 29 milhões de toneladas 

ao ano; 

• A capacidade atual do sistema portuário para exportação de carvão na Colômbia é de: 

60,9milhões de toneladas ao ano; 

• É esperado um aumento de 5,24 milhões de toneladas ao ano com a finalização dos 

projetos portuários de Cienaga e Barranquilla. 

Conclui-se, portanto, que os terminais portuários do departamento de Magdalena e La Guajira 

são os lugares onde atualmente se realizam a maior quantidade de exportação de carvão, pois 

oferecem maiores capacidades para o dito fim. 

Um dos principais motivos que sustentam esta afirmação, é que estes portos contam com as 

interfaces ferroviárias que ligam diretamente as minas de carvão dos departamentos de Cesar e 

La Guajira, as quais oferecem capacidades de transporte de 29Mt (Linha El Cerrejón) e 44Mt 

(FENOCO), respectivamente.
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4.2.3 Perspectivas de crescimento da demanda de Carvão 

 

Para o desenvolvimento do modelo de simulação que será proposto neste trabalho, é importante 

determinar a projeção de demanda de carvão térmico da Colômbia e assim obter ideia da 

perspectiva de crescimento para os futuros anos. 

Também é importante saber como tem sido a produção de carvão nos últimos anos neste país. 

Na seção 4.1.1 foi apresentada a tabela 4.1, a qual possui dados importantes que mostram o 

comportamento da produção de carvão entre os anos 2005 e 2011. 

Da tabela citada (tabela 4.1), pode ser observada que a produção de carvão (térmico + 

metalúrgico) tem experimentado um crescimento de aproximadamente 26 milhões de toneladas 

em um período de sete anos. Também podem ser destacados os departamentos que fizeram o 

maior aporte na produção, a saber: os departamentos de Cesar e Guajira, na região norte da 

Colômbia, com um pouco mais de 90% sobre o total nacional, conforme indicado no gráfico 

4.1. 

 

 

Gráfico 4. 1 - Participação na produção por cada um dos principais centros produtores 
de carvão na Colômbia. Informações baseadas nos dados da tabela 4.1. 

 

Outro ponto importante é que os carvões produzidos na região norte são de tipo térmico, o que 

quer dizer que a maior produção de carvão colombiano é desta qualidade. 
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Como o foco da simulação será o desenvolvimento de um sistema para exportação de carvão 

do departamento de Cesar, na tabela 4.9 apresenta-se a produção de carvão deste departamento 

produzida por cada um dos projetos de mineração que existem atualmente na zona indicada. 

 

Tabela 4. 9 - Produção de carvão no departamento de Cesar no período 2005 – 2011 . 
Dados em milhares de toneladas. Fonte:   SIMCO - Colômbia. 

Projetos 

Empresas 

Produtoras 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

Drummond – La 

Loma 

21.463,76 21.619,60 22.898,18 21.396,55 18.431,53 18.072,85 18.115,61 

C.I. Prodeco S.A 1.502,20 2.878,84 3.725,15 4.697,69 5.700,06 5.233,78 7.380,12 

Consorcio 

Minero Unido 

1.349,29 1.478,07 551,69 0,00 801,26 1.753,16 2.844,56 

La Jagua Coal 

Company 

1.836,18 1.942,38 2.625,17 2.517,10 2.667,54 1.572,88 2.994,01 

CÍA Carbones 

del Cesar 

723,66 1.460,90 1.461,58 1.299,23 1.045,06 1.516,26 2.391,24 

Drummond – El 

Descanso 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.157,78 2.951,53 4.925,91 

Carbones del 

tesoro 

0,00 0,00 1.209,73 1.849,48 1.317,93 1.415,50 1.167,26 

Vale Coal 

Colômbia LTD 

0,00 0,00 0,00 1.560,09 1.622,23 2.990,99 3.570,81 

Norcarbon – La 

Divisa 

149,77 422,89 389,46 356,04 306,72 508,58 298,04 

Carboandes S.A. 684,65 1.315,61 325,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 27.709,51 31.118,29 33.186,57 33.676,18 34.050,11 36.015,53 43.687,56 
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Os dados desta tabela foram obtidos do Sistema de Informação Mineiro Colombiano (SIMCO), 

e apresentam as informações coletadas para o período de 2005 até o fim do ano de 2011, 

detalhando, para cada ano, a participação na produção das empresas de mineração. 

Na tabela 4.1041 são mostrados os dados que correspondem às exportações de carvão da 

Colômbia, para o mesmo período, já apresentado nas tabelas anteriores. 

 

Tabela 4. 10 - Exportações de carvão térmico da Colômbia no período 2005 – 2011. 
Dados em milhares de toneladas. Fonte: Coal Information 2012. 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Quantidade 52.670 61.239 64.575 67.761 65.992 66.932 75.413 

 

Os dados de produção e exportação de carvão na Colômbia apresentados nas tabelas 4.1 e 4.10 

são comparados na tabela 4.11. 

 

Tabela 4. 11 - Quantidade de carvão exportado na Colômbia entre 2005 e 2011. 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produção 59.675 66.192 69.902 73.502 72.807 74.350 85.803 

Exportação 52.670 61.239 64.575 67.761 65.992 66.932 75.413 

% Exportação sobre 

produção total 

88,26 92,5 92,37 92,18 90,63 90,02 87,89 

 

Nesta tabela se observa que as exportações de carvão na Colômbia corresponderam, para o 

período de 2005 até 2011, a grande parte da produção (90%, ou mais). Portanto, só uma pequena 

parte da produção foi destinada para uso interno. 

O gráfico 4.242, por sua vez, apresenta a distribuição da porcentagem da produção de carvão 

para cada um dos principais centros produtores do mineral no país, para o ano 2011. 

                                                           
41 Elaboração própria baseada em dados de documento “Producción y Exportación de Carbón en Colombia Primer 
Trimestre de 2012” - SIMCO (Sistema de Información Minero Colombiano) e Coal Information 2012 – IEA. 
42 Elaboração própria baseada em dados de documento “Producción y Exportación de Carbón en Colombia Primer 
Trimestre de 2012” - SIMCO (Sistema de Información Minero Colombiano). 
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Gráfico 4. 2 - Porcentagem na produção de carvão da Colômbia dos principais centros 
produtores do país (Finais de 2011). 

Fica evidenciado, a partir da análise deste gráfico, que o departamento do Cesar é o maior centro 

produtor, respondendo por mais da metade da produção colombiana. 

Este comportamento, observado no ano 2011, foi constante no período de produção 2005-2011, 

onde os departamentos de Cesar e Guajira disputavam a liderança na produção interna, 

enquanto que os demais departamentos apenas representam uma pequena parcela, e ainda 

assim, destinado ao consumo interno e do tipo metalúrgico. 

Para os anos de 2020 e 2035, segundo a IEA, espera-se que o país exporte entre 95 e 99 milhões 

de toneladas de carvão, respectivamente, conforme indicado na tabela 4.12. 

 

Tabela 4. 12 - Exportações de carvão previstas para a Colômbia. Fonte: Coal 
Information 2012. 

2020 2035 

Mtce43 Compartilhamento demanda 

primária 

Mtce Compartilhamento demanda 

primária 

95 94% 99 93% 

Esses valores, por sua vez, indicam que o país destinará, respectivamente, 94% e 93% de sua 

produção para exportação. Com isto é possível projetar a produção ao longo deste período de 

                                                           
43 Mtce = Milhões de toneladas de carvão equivalente 
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15 anos, sendo que os departamentos de Guajira e Cesar deverão continuar na liderança da 

produção nacional e das exportações. 

Como é destacado no gráfico 4.3, os preços/valor de mercado do carvão térmico continuarão 

crescendo segundo as projeções do governo nacional, sendo esperado que o patamar de 98 

dólares/toneladas seja atingido por volta do ano 2022. 

Baseadas nestas informações de produção, exportação e preços, é possível estimar que a 

demanda para o carvão térmico colombiano será mantida acima do patamar de 90% em relação 

ao total produzido do mineral no país, mesmo com as variações de preços que já têm ocorrido, 

a exemplo do pico de 2008.  

 

 

Gráfico 4. 3 - Custo de exportação de carvão térmico na Colômbia. Fonte: Coal 
Information 2012 e Revista El Espectador, Colômbia. 

 

A tabela 4.13 exibe os dados da previsão de demanda para o carvão colombiano, baseados nas 

estatísticas das Agência Internacional de Energia (IEA). 

 

Tabela 4. 13 - Previsão de demanda para o Carvão da Colômbia. Fonte: Coal 
Information 2012. Dados em milhões de toneladas. 

 2015 2020 2025 2030 2035 

Produção 90 101 109 107 107 

Previsão de demanda 81 90,9 98,1 96,3 96,3 

Previsão de demanda Cesar 45 50,5 54,5 53,5 53,5 
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Usando-se os dados da tabela acima, pode se calcular, por meio da equação 4.1, que a taxa de 

crescimento anual composta para o horizonte de planejamento é de: 

���� = ���
�	


�
���� − 1					����çã		4.1 

Em que: 

CAGR = Taxa de crescimento anual composta (ou compound annual growth rate) 

Vn = Valor da produção final 

Vo = Valor da produção inicial 

tn = ano final 

to = ano inicial 

���� = �107
90 


�
�� − 1 

���� = 0,00868 ≈ 0,9%		 

Portanto, segundo a taxa de crescimento, a produção crescerá 0,9% anual durante os 20 anos 

previstos. Aqui se evidencia, novamente, que a previsão da demanda acompanhará a 

necessidade de consumo global do mineral, fazendo que a Colômbia exporte mais do que o 

90% de sua produção para os próximos anos. 

Também se estima que, baseado no comportamento da produção verificado para o período de 

2005 até 2011, o departamento do Cesar se consolidará como o maior produtor de carvão da 

Colômbia atendendo à demanda de crescimento mundial. 

Conhecidos estes dados, será fixado em 20 anos o horizonte de planejamento do sistema em 

questão, iniciando em 2015 e terminando em 2035.  

Nesse período os centros produtores presentes no departamento de Cesar deverão experimentar 

um amento da produção que atingirá o patamar de 9 milhões de toneladas ao final do horizonte 

de planejamento. Isto se dará com aumento anual da produção com valores maiores ou iguais a 

0,9%, equivalentes a cerca de 400.000 toneladas por ano. Estas projeções estão apresentadas na 

tabela 4.14. 
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Tabela 4. 14 -  Produção esperada de carvão no departamento de Cesar para horizonte 
de planejamento do projeto. Dados em milhões de toneladas. 

Ano do 
projeto 

Produção Aumento 
anual 

Ano do 
projeto 

Produção Aumento 
anual 

1 45,00 0,41 11 49,22 0,44 

2 45,41 0,41 12 49,66 0,45 

3 45,81 0,41 13 50,11 0,45 

4 46,23 0,42 14 50,56 0,46 

5 46,64 0,42 15 51,01 0,46 

6 47,06 0,42 16 51,47 0,46 

7 47,49 0,43 17 51,94 0,47 

8 47,91 0,43 18 52,40 0,47 

9 48,34 0,44 19 52,88 0,48 

10 48,78 0,44 20 53,35 0,48 

 

O sistema intermodal proposto nesta dissertação, que envolve o transporte hidroviário por meio 

do rio Magdalena, será para absorver o excedente de produção, ou excedente de crescimento, 

esperado no período de planejamento (2015 – 2035), para o departamento de Cesar, e cujos 

valores são os incrementos indicados na tabela 4.14; ressalta-se que este é um sistema novo 

ainda não existente. 

Justifica-se a adoção de um sistema novo, baseado no modal hidroviário, em função de: 

• A interface ferroviária existente (figura 4.11) somente conectar os centros produtores 

ao porto de exportação em Santa Marta. 

• O atual sistema ferroviário apresentar baixa confiabilidade. 

• O volume de cargas que pode ser transportado pelo modal hidroviário ser muito maior 

que o incremento que a ferrovia pode absorver. 

• As obras de canalização e manutenção hidroviárias apresentarem custos menores frente 

às obras para construção de uma nova infraestrutura ferroviária. 

• A não existência de ligação direta por ferrovia até os portos de Barranquilla e Cartagena. 

• O rio Magdalena oferecer uma infraestrutura natural já existente. 

• A utilização do modal hidroviário é ambientalmente mais sustentável do que os demais 

modais. 
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Portanto, um novo sistema de transporte intermodal poderia ser concebido na Colômbia 

financiado pelo Governo nacional e investidores estrangeiros. 

 

 

Figura 4. 8 - Interface ferroviária no norte da Colômbia. Fonte: FENOCO44. 

 

Recentemente, em 6 de agosto de 201345, o governo colombiano aprovou o projeto de 

recuperação da navegabilidade do Rio Magdalena, proporcionando uma verba de 2,17 bilhões 

de pesos colombianos (aproximadamente 1,4 bilhões de dólares). 

O projeto, além dos aportes que terá do governo nacional, contará também com a ajuda de 

entidades como Cormagdalena, Ecopetrol (Empesa Colombiana de Petróleos), municípios e 

departamentos, sendo previstas que as obras iniciem em outubro de 2014. Além disso, diversas 

empresas como Acciona (Espanha), Hidrochina (China), Hyundai (Coreia), e o grupo 

Votorantim (Brasil), no ano 201246 já tinham integrado a lista de interessados estrangeiros que 

apoiam a multimodalidade na Colômbia, onde se inclui o uso do rio Magdalena. Assim, é 

possível perceber que existe grande interesse a nível nacional e internacional pela 

                                                           
44 Ferrocarriles del Norte de Colombia. 
45 Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA). Notícia publicada no 
site www.cormagdalena.com.co, 2013. 
46 Revista Portafolio, Noticia publicada no site www.portafolio.com. Fevereiro de 2012.  
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navegabilidade no rio Magdalena como alternativa econômica de transporte, o que corrobora 

com a proposta desta pesquisa. 

 

4.2.4 Proporção da produção de carvão nas áreas estudadas 

 

Até aqui foi destacado que a produção de carvão térmico será originada no departamento de 

Cesar. Dentro deste departamento, serão consideradas as duas principais áreas de mineração, a 

saber, os municípios de La Loma e La Jagua de Ibirico, os quais possuem conexão rodoviária 

com Tamalameque. Para definir as quantidades associadas a cada área produtora, serão 

considerados os níveis de produção indicados na tabela 4.9, relativos a 2011, mas separados 

por localidade (ver tabela 4.15). 

 

Tabela 4. 15 - Produção de carvão por área de mineração. 

Área de 
mineração 

Projeto de 
mineração 

Produção % Produção % Produção 
por área 

 
 

La Loma 

Drummond 3.041.520,00 52,74  
 

83,3 
Prodeco 7.380.120,00 16,89 
CIA Carbones del 
Cesar 

2.391.240,00 5,47 

Vale Coal Colombia 3.570.810,00 8,17 
 
 

La Jagua 

Consorcio Minero 
Unido 

2.844.560,00 6,51  
16,7 

La Jagua Coal 
Company 

2.994.010,00 6,85 

Carbones del Tesoro 1.167.260,00 2,67 
Norcarbón 298.040,00 0,68 

Total Produção  43.687.560,00 100,00 100,0 
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4.2.5 Características do novo sistema 

 

O sistema a ser concebido terá a estrutura indicada na figura 4.9 quanto ao fluxo de carga. 

 

Figura 4. 9 - Estrutura do sistema de transporte proposto. 

 

Tal como pode se observar na figura 4.9, o sistema proposto estará composto pelos seguintes 
elementos: 

 

• 2 centros produtores de carvão térmico. 
• 1 terminal intermodal. 
• 2 terminais de exportação. 

 

Para o sistema proposto, deseja-se transportar a produção excedente de carvão dos municípios 

de La Jagua de Ibirico e El Paso (La Loma) por meio de rodovia até o município de 

Tamalameque, no departamento de Cesar. No município de Tamalameque, o porto hidroviário 

existente será utilizado para implantação do terminal intermodal rodo-hidroviário. As cargas 

que chegarem a este terminal serão armazenadas em pátio, para posteriormente serem 

transbordadas para comboios fluviais, no rio Magdalena, com destino aos portos de exportação 
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de Cartagena e Barranquilla situados nos departamentos de Bolívar e Atlântico, 

respectivamente. 

O trajeto destes carvões térmicos no rio Magdalena irá se bifurcar para chegar aos portos de 

exportação. Por um lado, para chegar até Barranquilla, os comboios seguirão o leito natural do 

rio e, por outro lado, os comboios deverão se deslocar através do Canal del Dique para chegar 

até Cartagena. Estes trajetos estão indicados nas figuras 4.10 e 4.11. 

 

 

Figura 4. 10 - Rotas rodoviárias: Esquerda: La Loma – Tamalameque; Direita: La 
Jagua de Ibirico - Tamalameque. 

 

 

Figura 4. 11 - Rotas Hidroviárias: Tamalameque - Barranquilla e Tamalameque – 
Cartagena 

As informações que serão em seguida apresentadas ajudarão a caracterizar ainda melhor o 

sistema de transporte intermodal proposto. 
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• Informações de Distância (Rodoviárias e Hidroviárias) 

 

o Distância Rodoviária: 

Centro produtor La Jagua de Ibirico – Tamalameque: 117km 

Centro Produtor La Loma, Cesar – Tamalameque: 130km 

 

o Distância Hidroviária: 

Terminal de transbordo Tamalameque – Porto de Barranquilla: 406km 

Terminal de transbordo Tamalameque – Porto de Cartagena:433km 

 

• Largura, profundidade e variação de calado do Rio Magdalena e o Canal Del Dique 

 

Informações do gabarito da via hidroviária também são importantes para o desenvolvimento 

deste projeto de pesquisa. A seguir se apresentam os dados mais significativos: 

Comprimento total do rio Magdalena: 1540km 

Comprimento navegável: 887km 

Largura do canal navegável: 76m 

Profundidade do canal de navegação: O rio Magdalena apresenta os seguintes níveis de 

profundidade do canal navegável: 

� Barranquilla – Barrancabermeja: trajeto de 632km com calado médio de 7 pés 

� Cartagena – Calamar (Canal del Dique): trajeto de 128km com calado médio de 8 pés 

� Barrancabermeja – Puerto Berrío: trajeto de 98km com calado médio de 6 pés 

� Puerto Berrio – Puerto Salgar: Trajeto de 157km com calado médio de 4,5 pés 

� Puerto Salgar – km 1540: trajeto sem ou de difícil navegabilidade 

 

Os níveis de calado, acima especificados para os diferentes trechos, são relativos ao período 

crítico de estiagem. Os estudos hidrológicos e pluviométricos indicam, portanto, que em 90% 

do tempo (330 dias no ano), estes níveis de profundidade são garantidos para o canal navegável. 

O rio Magdalena apresenta, entre janeiro e março, os níveis mais baixos de água; entre abril e 

junho, tem-se o nível médio; o período entre julho e agosto apresenta uma leve queda no nível 

d’água; finalmente, entre setembro e dezembro, ocorrem os níveis altos e muito altos.  
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Conforme já mencionado anteriormente, este projeto de pesquisa considerará os trechos de rio 

entre cidades de Cartagena é Barranquilla até o município de Tamalameque - Cesar. Portanto, 

das informações apresentadas, é possível concluir que o sistema proposto terá uma 

navegabilidade durante 100% do tempo, pois mesmo durante o período mais crítico, a 

profundidade de 7 pés é garantida. 

 

• Desmembramento dos comboios 

 

Além do especificado para o sistema intermodal de exportação de carvão, considera-se 

importante o estudo do efeito que possui o desmembramento dos comboios no terminal 

hidroviário. 

Entende-se como uma operação com desmembramento, aquela operação fluvial que visa 

minimizar a permanência do empurrador em um terminal. É requerido, portanto, a existência 

de pelo menos um conjunto adicional de barcaças para ser acoplada ao empurrador assim que 

o mesmo chegar. 

Com este procedimento busca-se aumentar a rotatividade e a produtividade do empurrador, 

adiando assim o investimento da compra de um novo empurrador quando for necessário no 

sistema. 

 

• Calado Variável 

 

A variação das profundidades do rio Magdalena devido ao regime de chuvas sugere que este 

modelo deve considerar a implementação do calado variável, permitindo levar em 

consideração a variação das capacidades de carga dos comboios fluviais segundo o 

comportamento típico das mudanças anuais nos níveis de água na hidrovia. A tabela 4.16 exibe 

os valores da faixa de variação do calado variável adotado e a respectiva quantidade de carga 

por cada um destes valores. 
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Tabela 4. 16 - Faixa de variação para o calado adotado e quantidade de carga máxima 
que pode ser transportada. 

Meses Calado (pés) Quantidade de carga (t) 
Janeiro, Fevereiro, Março, 

Julho, Agosto 
6 6.000 

Abril, Maio, Junho 7 6.600 
Setembro, Outubro, 

Novembro, Dezembro 
8 7.200 

 

• Exportação de carvão por lotes médios 

 

Devido ao fato desta pesquisa estar concentrada no dimensionamento de um sistema para 

escoamento de carvão térmico com vistas à exportação, não será modelada, em detalhes, a 

exportação do carvão, no que diz respeito à chegada e ao carregamento dos navios exportadores 

em Cartagena e Barranquilla.  

Porém, dado que é conhecida a demanda média anual de exportação para um período de vinte 

anos, a exportação do carvão colombiano aqui proposto será modelado por meio de lotes 

médios semanais. Isto significa que o sistema deverá ser capaz de exportar semanalmente a 

quantidade de carvão necessária para atingir, ano a ano, a demanda esperada de carvão. 

 

• Tipos de veículos que serão testados 

 

Os veículos que serão avaliados nesta pesquisa para realizar o transporte de carvão do 

departamento de Cesar são os veículos rodoviários e hidroviários. 

 

o Veículo Rodoviário: O veículo que se testará para transporte rodoviário será aquele de 

configuração C3S3. Este tipo de veículo, previamente apresentado na subseção 2.3.1 

deste documento, possui as seguintes características: 

� Largura máxima: 2,6m 

� Altura máxima: 4,4m 

� Comprimento máximo: 18,5m 

� Peso máximo: 52.000 kg ± 1300 kg (Tolerância positiva de medição) 
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OBS: Este valor corresponde a uma tara de 17.000kg e uma carga máxima de 

35.000kg. 

 

o Veículo Hidroviário: Para o transporte hidroviário do carvão será testada a 

configuração do comboio do tipo que atualmente pode navegar no rio Magdalena. Este 

apresenta as seguintes características: 

 

� Configuração: R-2b-2b-2b (Rebocador e grupo de chatas com arranjo de 2x3) 

� Comprimento total: 235m 

� Boca: 26m 

� Calado máximo: 1,8m (6 pés) 

� Capacidade: 6000t (171,42 caminhões de 35t) – 7200t (205,7 caminhões de 35t) 

 

Depois de ter apresentadas as particularidades do novo sistema, os processos que estarão 

associados ao projeto de simulação e as suas características intrínsecas serão detalhados em 

seguida. 

 

• Aleatoriedades 

 

A presença de incertezas no sistema, ligada à variação de alguns parâmetros não controlados 

(congestionamento e acidentes nas rodovias, possíveis restrições à navegação, etc.), requer que 

alguns parâmetros de entrada sejam modelados com o uso de distribuições probabilísticas, tais 

como os tempos de viagem da frota rodoviária e os tempos de viagem dos comboios (carregados 

ou vazios). O lote médio semanal de exportação de carvão também será modelado com o 

suporte de uma distribuição, tendo em vista que a exportação poderá ser não uniforme ao longo 

do ano. 

Far-se-á uso da distribuição de probabilidade contínua de tipo triangular, pela dificuldade de 

aquisição de dados reais, e por se tratar de um novo sistema. 
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4.2.6 Identificação dos componentes do modelo 

 

O modelo proposto nesta dissertação visa a representação do processo de exportação de carvão 

térmico produzido no departamento de Cesar, com destino aos portos exportadores de 

Cartagena e Barranquilla, usando um sistema de transporte combinado (rodo e hidroviário), 

com transbordo no município de Tamalameque. Para tal, este sistema será modelado em cinco 

subsistemas, os quais representam as etapas do fluxo de carvão. Inicialmente, serão apenas 

listados os subsistemas com os respectivos parâmetros e variáveis. Posteriormente, a lógica 

(processo) de cada subsistema será apresentada. 

 

A. Subsistema de Produção 
 

A produção de carvão está concentrada no departamento de Cesar, localizado na região norte 

de Colômbia, tendo os seguintes municípios como centros produtores: La Jagua de Ibirico e El 

Paso. 

Para modelar este subsistema será assumido que toda a produção excedente, conforme 

anteriormente explicado, será escoada pelo modal rodoviário. Os seguintes parâmetros de 

entrada serão necessários: 

• Taxa de produção (t/dia) para cada ano do horizonte de análise. 

• Horário de operação. 

• Capacidade de atendimento dos caminhões (tempo de atendimento; número de posições 

de carregamento). 

• Custo de capital. 

• Custos de produção (Custos fixos + Custos variáveis). 

• Custos de armazenamento. 

• Custos de exportação. 
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B. Subsistema de transporte rodoviário 
 

Este subsistema estará composto pelo trecho rodoviário, o qual constitui a única via de 

escoamento da produção até o terminal intermodal de Tamalameque – Cesar, onde o carvão 

será armazenado. 

 

Para este subsistema, os parâmetros de entrada são: 

• Capacidade do veículo rodoviário (t). 

• Horário de operação. 

• Distância rodoviária. 

• Velocidade média. 

• Custos de capital. 

• Custos fixos: Salário do motorista, remuneração mensal do capital, reposição do 

veículo, reposição de equipamentos, licenciamento, seguro do veículo, seguro do 

equipamento, seguro de responsabilidade civil facultativo, salário de oficina. 

• Custos variáveis: Peças, acessórios e material de manutenção, combustível, 

lubrificantes, lavagens e graxas, pneus e recauchutagens. 

A variável existente é o número de viagens necessárias, a cada ano, para transporte do carvão 

até o terminal de Tamalameque, a partir de cada origem. 

 

C. Subsistema terminal de transbordo 
 

Este subsistema representa o terminal de Tamalameque, o qual interliga os modais rodo e 

hidroviário. Os parâmetros de entrada são: 

• Taxa de descarregamento dos caminhões (t/hora). 

• Taxa de carregamento dos comboios (t/dia). 

• Horário de operação. 

• Custos de movimentação de materiais. 

• Custos de ocupação de espaço. 

• Remuneração de investimento nas instalações. 
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• Custos administrativos. 

• Custos de manutenção de equipamentos e instalações. 

• Custos da mão de obra. 

Para realizar a modelagem deste subsistema será necessário definir também quais são os 

mecanismos a serem empregados para realizar a transferência de carga. As respostas esperadas 

para este subsistema serão as seguintes variáveis: 

• Capacidade de armazenamento (t). 

• Capacidade de atendimento (número de posições de descarregamento). 

• Número de berços para atracação. 

 

D. Subsistema de transporte aquaviário 
 

Este subsistema consiste no trecho hidroviário, interligando o terminal de Tamalameque aos 

portos de Barranquilla e Cartagena. Os seguintes parâmetros devem ser informados: 

• Dimensões máximas do comboio. 

• Tonelagem de porte bruto (t). 

• Distâncias hidroviárias. 

• Velocidade média (nós). 

• Horário de operação. 

• Custos de capital. 

• Custos fixos: Salário do motorista, remuneração mensal do capital, reposição do 

veículo, reposição de equipamentos, seguro do veículo, seguro do equipamento, etc. 

• Custos variáveis: Peças, acessórios e material de manutenção, combustível, 

lubrificantes, lavagens e graxas, pneus e recauchutagens. 

A principal variável em questão será o tamanho da frota de comboios fluviais, operando com 

ou sem desmembramento nos terminais.  
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E. Subsistema de exportação 
 

As operações associadas aos portos de exportação caracterizam o subsistema final do modelo 

proposto. Os parâmetros de entrada deste subsistema são: 

• Taxa de descarregamento dos comboios (t/hora). 

• Taxa de carregamento dos lotes médios (t/hora). 

• Horários de operação. 

• Custos de capital. 

• Custos fixos. 

• Custos variáveis. 

• Custos de armazenamento. 

De igual forma que no subsistema de terminal de transbordo, faz-se necessário definir o 

mecanismo para transferência de carga no porto. As variáveis de saída são: 

• Capacidade de armazenamento no porto (t). 

• Número de berços para atracação dos comboios. 

• Estoque de carvão no porto. 

Cabe destacar que, embora estas variáveis precisem ser determinadas para viabilizar a 

exportação, o foco do trabalho está concentrado no terminal intermodal e na frota de 

embarcações. 
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4.2.7 Identificação das variáveis de entrada e saída 

 

O quadro 4.1, em forma de resumo, expõe os parâmetros de entrada e as saídas envolvidas para 

cada um dos subsistemas que compõem o modelo de simulação, conforme aos elementos 

identificados na subseção anterior. 

 

Quadro 4. 1 - Entradas e saídas do modelo 

Subsistema Parâmetros (entradas) Variáveis (saídas) 

 

 

 

Produção 

Taxa de produção diária, para cada ano 

(t/d) 

 

 

 

Não há 

Horário de operação (h/dia) 

Capacidade de atendimento dos 

caminhões (tempo de atendimento; 

número de posições de carregamento) 

 

Transporte 

rodoviário 

Capacidade do veículo (t)  

 

Número de viagens 

Horário de operação (h/dia) 

Distância rodoviária (km) 

Velocidade média (km/h) 

 

 

Terminal de 

transbordo 

Taxa de descarregamento dos caminhões 

(t/h) 

Capacidade de armazenamento (t) 

 

Taxa de carregamento dos comboios (t/h) 

Capacidade de atendimento (número de 

posições de descarregamento de caminhões 

e carregamento de comboios) 

Horário de operação (h/dia) Número de berços para atracação 

 

Transporte 

aquaviário 

Dimensões máximas do comboio (m)  

Frota Hidroviária Tonelagem de porte bruto (t) 
Distância hidroviária (km) 

Velocidade média (nós)  

Horário de operação (h/dia) 

 

 

 

Exportação 

Taxa de descarregamento dos comboios 

(t/h) 

 

Capacidade de armazenamento no porto (t) 

 

Taxa de carregamento dos navios 

exportadores (t/h) 

Estoque de carvão no porto 
 

Horários de operação (h) Número de berços para atracação dos 

comboios 
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4.3 Modelagem dos dados de entrada 

 

4.3.1 Coleta de dados 

 

A partir da estrutura indicada na seção anterior, são listados, na tabela 4.17, os valores 

associados aos parâmetros de entrada de dados. Pode ser observado que não são considerados 

parâmetros de custos como dados da entrada da simulação, uma vez que o dimensionamento 

será feito visando determinar a configuração mínima capaz de atender a demanda ano a ano, ao 

invés de ser conduzida sob o enfoque de custo total, pela dificuldade encontrada para obtenção 

de dados relacionados aos custos do sistema. 

 

Tabela 4. 17 - Dados de entrada da simulação 

Subsistema Parâmetros (entradas) Valores 

 

 

 

 

Produção 

 

 

Taxa de produção --------- 

Horário de operação 24 h/dia 

Taxa de carregamento dos 

caminhões 

1,75 t/min 

Tempo de carregamento dos 

caminhões 

20 min47 

Posições de carregamento de 

caminhões48 

[1 – 12] 

 

 

 

Transporte rodoviário 

Capacidade do veículo 35 t 

Horário de operação 24 h/dia 

 

Distância rodoviária 

La Jagua de Ibirico – 

Tamalameque:117km 

La Loma – Tamalameque: 

130 km 

Velocidade média 60 km/h 

                                                           
47 Este tempo está baseado na taxa de carregamento adotada que é um valor médio que contempla o tempo médio 
de set-up e a taxa efetiva de carregamento. 
48 Este dado será modificado na simulação para avaliar o comportamento na saída do sistema. 
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Subsistema Parâmetros (entradas) Valores 

 

 

 

 

Terminal de transbordo 

Taxa de descarregamento dos 

caminhões 

1,75t/min 

Tempo de descarregamento  20 min49 

Posições de 
descarregamento de 
caminhões50 

 
[1 – 12] 

Posições de carregamento de 

comboios51 

 

[1 – 3] 

 

Taxa de carregamento dos 

comboios 

 

3000t/h 

Horário de operação 24 h 

 

 

 

Transporte aquaviário 

 

Dimensões máximas do 

comboio 

Comprimento fora a fora: 

240m 

Boca: 26m 

Tonelagem de porte bruto (t) 6.000 a 7.200 
Distância hidroviária Tamalameque – 

Barranquilla: 406 km 

Tamalameque – Cartagena: 

433km 

Velocidade média 12 km/h – 6,48 nós52 

8 km/h – 4,32 nós53 
Horário de operação 24 h/dia 

Capacidade dos comboios [6000 6600 7200] t 

 

 

Exportação 

 

Taxa de descarregamento dos 

comboios 

2000t/h 

Taxa de exportação dos lotes 

médios. 

0,143lotes/d 

Horários de operação 24 h/dia 

                                                           
49 Este tempo está baseado na taxa de descarregamento adotada que é um valor médio que contempla o tempo 
médio de set-up e a taxa efetiva de descarregamento. 
50 Este dado será modificado na simulação para avaliar o comportamento na saída do sistema.  
51 Este dado será modificado na simulação para avaliar o comportamento na saída do sistema.  
52 Velocidade do comboio vazio. 
53 Velocidade do comboio carregado. 
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É importante destacar que as taxa de carregamento e descarregamento, acima apresentadas para 

os comboios, estão baseadas nas informações dos equipamentos disponíveis no mercado para 

realizar operações de manuseio de carvão. 

Por outro lado, as faixas de variação para as posições de descarregamento dos caminhões e 

carregamento dos comboios são produto de um dimensionamento estático previamente feito em 

função da máxima demanda de carvão que deve se atender pelo sistema. 

Os dados da taxa de produção esperada no centro produtor, não apresentados na tabela 4.17, 

são mostrados na tabela 4.18.  

Tabela 4. 18 - Taxa de produção excedente estimada em milhões de toneladas para o 
centro produtor no horizonte de planejamento do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano do projeto Taxa de produção 
excedente estimada 

(milhões t/ano) 

Taxa de produção 
excedente estimada 

(milhões t/ano) acumulada 

1 0,41 0,41 

2 0,41 0,82 

3 0,41 1,23 

4 0,42 1,65 

5 0,42 2,07 

6 0,42 2,49 

7 0,43 2,92 

8 0,43 3,35 

9 0,44 3,79 

10 0,44 4,23 

11 0,44 4,67 

12 0,45 5,12 

13 0,45 5,57 

14 0,46 6,03 

15 0,46 6,49 

16 0,46 6,95 

17 0,47 7,42 

18 0,47 7,89 

19 0,48 8,37 

20 0,48 8,85 
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Estes dados são baseados na perspectiva de crescimento da demanda de carvão térmico prevista 

para o departamento de Cesar, entre os anos 2015 e 2035, conforme descrito na seção 4.2.3. 

Na seção 4.2.6 foi ressaltada a necessidade de incorporar aleatoriedades a alguns parâmetros do 

problema, como os tempos de viagens de caminhões e comboios, assim como os lotes médios 

de exportação. Na tabela 4.19 são indicadas as distribuições utilizadas, as quais serão aplicadas 

aos valores médios dos respectivos parâmetros. 

 

Tabela 4. 19 - Aleatoriedades do sistema. 

Incerteza Distribuição escolhida: 
triangular 

 Limite 
inferior 

 
Moda 

Limite 
superior 

Tempo de viagens caminhões (La Jagua – 
Tamalameque). 

0,8 1 1,2 

Tempo de viagens caminhões (La Loma – 
Tamalameque). 

0,8 1 1,2 

Tempo de viagens comboios carregados com destino 
Cartagena. 

0,9 1 1,25 

Tempo de viagens comboios carregados com destino 
Barranquilla. 

0,9 1 1,25 

Tempo viagem de retorno ao terminal intermodal 
desde Cartagena (comboios vazios). 

0,9 1 1,25 

Tempo viagem de retorno ao terminal intermodal 
desde Barranquilla (comboios vazios). 

0,9 1 1,25 

Variação lote médio porto Cartagena. 
 

0,85 1 1,25 

Variação lote médio porto Barranquilla. 0,85 1 1,25 
 

As variações exibidas na tabela anterior, a menos e a mais sob a moda, foram consideradas 

pensando que são valores aceitáveis que permitem representar a presença das incertezas que 

eventualmente o sistema poderia apresentar. 

Destaca-se também que estes valores foram usados para modelar a distribuição de probabilidade 

continua de tipo triangular, previamente discutida, com o objetivo de realizar uma aproximação 

naqueles fenômenos não controlados no sistema como congestionamentos, acidentes, restrições 

de navegação, problemas de equipamentos, etc. 

 



106 

 

 

4.4 Medidas de desempenho do Sistema 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa será necessário realizar a avaliação de desempenho do 

funcionamento do sistema final desejado, por meio de indicadores. Estes permitirão entender o 

comportamento do sistema em relação ao uso de recursos, e identificar gargalos, dando 

subsídios para o dimensionamento destes.  

Os indicadores utilizados são: 

 

• Nível de estoque de carvão no terminal hidroviário (Tamalameque). 

• Nível de estoque de carvão no porto de Barranquilla. 

• Nível de estoque de carvão no porto de Cartagena 

• Tempo e número de caminhões em fila esperando carregamento de carvão no centro 

produtor 1 (La Jagua de Ibirico). 

• Tempo e número de caminhões em fila esperando reposição do estoque de carvão do 

centro produtor 1 (La Jagua de Ibirico) para carregar. 

• Tempo e número de caminhões em fila esperando carregamento de carvão no centro 

produtor 2 (La Loma). 

• Tempo e número de caminhões em fila esperando reposição do estoque de carvão do 

centro produtor 2 (La Loma) para carregar. 

• Tempo e número de caminhões em fila esperando descarregamento de carvão no 

terminal intermodal (Tamalameque). 

• Tempo e número de caminhões em fila esperando disponibilidade do pátio intermodal 

(Tamalameque) para iniciar descarregamento. 

• Tempo e número de comboios em fila esperando carregamento de carvão no terminal 

intermodal (Tamalameque). 

• Tempo e número de comboios em fila esperando reposição do estoque de carvão do 

pátio intermodal (Tamalameque) para carregar. 

• Tempo e número de comboios em fila esperando descarregamento de carvão no porto 1 

(Cartagena). 

• Tempo e número de comboios em fila esperando disponibilidade do pátio de carvão no 

porto 1 (Cartagena) para descarregar o carvão. 
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• Tempo e número de comboios em fila esperando descarregamento de carvão de carvão 

no porto 2 (Barranquilla). 

• Tempo e número de comboio em fila esperando disponibilidade do pátio de carvão no 

porto 2 (Barranquilla) para descarregar o carvão. 

• Tempo e número de lotes médios esperando em fila para ser exportados no porto 1 

(Cartagena). 

• Tempo e número de lotes médios esperando em fila para ser exportados no porto 2 

(Tamalameque). 

• Tempo em fila de empurradores esperando conjunto de barcaças para formação de 

comboio no terminal intermodal (se houver desmembramento). 

• Tempo em fila de conjunto de barcaças esperando empurrador para formação de 

comboio no terminal intermodal (se houver desmembramento).  

• Tempo em fila do conjunto de barcaças esperando para carregar (se houver 

desmembramento). 

• Tempo de ciclo dos comboios. 

• Tempo de ciclo dos caminhões. 

• Número de ciclos dos comboios. 

• Número de ciclos dos caminhões. 
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4.5 Implementação computacional do modelo 

 

Nesta seção será apresentada a implementação computacional do modelo, iniciando pela 

escolha do software, e em seguida, o modelo lógico (conceitual) será descrito e traduzido na 

linguagem escolhida. 

 

4.5.1 Seleção do software de simulação 

 

No capítulo 3, uma das conclusões importantes a qual se chegou foi que a técnica de simulação 

de eventos discretos seria usada para o desenvolvimento do projeto. 

Uma das justificações para a escolha desta metodologia se baseou na existência de estudos 

similares, em que a técnica de simulação foi aplicada com sucesso para resolver problemas de 

dimensionamento de sistemas multimodais. Outrossim, esta técnica permite a avaliação de 

cenários e estratégias de operação, que permitem uma melhor compreensão do sistema e, 

consequentemente, um melhor planejamento. 

Portanto, fica claro que a técnica de simulação de eventos discretos será a técnica mais 

apropriada para esta pesquisa.  

Quanto à escolha software, foram observadas as características mais importantes que este deve 

possuir, conforme discutido por Chwif e Medina (2006): 

• Fornecimento de animação 

• Módulos de run-time 

• Módulos de análise de dados de entrada 

• Módulos de análise estatística de dados de saída 

• Capacidade de integração de modelos e construção de templates 

• Boa documentação e fontes de tutoriais 

• Integração com outros softwares 

Em função destes aspectos, optou-se pelo uso do software ARENA, levando-se em 

consideração os seguintes fatos: 
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• O software cumpre com as características desejadas, e possibilita ao programador a realizar 

a sua tarefa de simulação de forma mais didática e intuitiva. 

• Existe uma boa fonte de documentação que permite ao programador resolver as dúvidas e 

questões referentes quanto ao uso da ferramenta. 

• O software tem sido usado por mais de 25 anos na indústria e tem se consolidado como 

ferramenta líder. 

• Muitas aplicações já tem se desenvolvido com o uso deste software. Entre estas podem se 

achar na literatura: 

o Simulações de portos marítimos e fluviais 

o Simulação de aeroportos 

o Simulação de armazéns  

o Simulações na logística e cadeia de suprimentos 

o Simulações na indústria de carvão 

o Simulações de evacuação 

o Simulações de processos hospitalares 

• O software tem sido usado por pesquisadores como ferramenta nos programas de pós-

graduação da EPUSP, na resolução de diversos tipos de problema. 

Em função do que foi exposto, o uso da ferramenta de simulação ARENA se constituirá como 

a base para a modelagem do problema desta pesquisa. 

  

4.5.2 Modelo conceitual 

 

O modelo a ser apresentado foi estruturado de uma forma genérica, para possibilitar a adaptação 

aos diferentes cenários que serão avaliados. Conforme anteriormente exposto, são 5 os 

subsistemas que foram modelados, de forma a compor o modelo do sistema global. Estes 

subsistemas são interligados, de forma a permitir o fluxo do carvão ao longo do sistema. A 

figura 4.12 ilustra sinteticamente este fluxo ao longo dos subsistemas.  
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Figura 4. 12 - Esquema para o escoamento do carvão de exportação 

 

Após a apresentação do fluxo do sistema, seguem agora os modelos conceituais para cada um 

dos subsistemas que serão expostos nas figuras 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17, posteriormente 

explicados em detalhes. 

 

Produção 
de carvão

Transporte 
rodoviário

Terminal 
rodo -

aquaviário

Transporte 
hidroviário

Exportação
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Figura 4. 13 - Modelo conceitual subsistemas: Produção e Transporte rodoviário. 



112 

 

 

 

Figura 4. 14 - Subsistema Terminal rodo - aquaviário (Interface rodoviária - Descarregamento de caminhões). 



113 

 

 

 

Figura 4. 15 – Subsistemas: Terminal rodo - aquaviário (Interface aquaviária - Carregamento dos comboios) e Transporte hidroviário. 
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Figura 4. 16 - Subsistema de exportação. 
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Figura 4. 17 - Subsistema Terminal rodo – aquaviário (Interface aquaviária - Desmembramento de comboio).
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O fluxograma, apresentado na figura 4.13, descreve o processo produtivo do carvão, o seu 

armazenamento e a retirada, por parte dos caminhões, do estoque, os quais serão encaminhados 

ao terminal intermodal. 

Na figura 4.14 tem-se o processo que ocorre no terminal intermodal, propriamente dito. Nesta 

figura pode ser observado que quando um caminhão chega ao terminal, este entrará em fila para 

descarregar, aguardando uma posição de descarregamento livre e espaço no pátio. Se o terminal 

estiver com o pátio em seu nível máximo, os caminhões dependerão da chegada de um comboio 

fluvial para retirar carga do pátio, para então descarregar. Após o descarregamento, o caminhão 

deixará o terminal e seguirá a sua viagem de retorno ao centro de produção. 

A interface hidroviária do terminal é esboçada no fluxograma da figura 4.15. Após a chegada 

do comboio ao terminal, este aguarda a disponibilidade de berço, para então posicionar o 

conjunto de chatas. Para fins de representação do sistema, a carga do comboio é subdividida 

em 6 (igual ao número de chatas), e cada chata é carregada, desde que haja disponibilidade de 

estoque. Isto permitirá que sejam carregadas tantas chatas quanto o nível de carvão em estoque, 

mesmo que, inicialmente, não haja estoque para carregar todo o comboio. Se o nível de carvão 

zerar, o carregamento será suspenso até que o estoque do terminal seja reposto a um valor 

mínimo. Depois de terminar o carregamento de todo o conjunto de chatas, estas serão acopladas 

junto ao rebocador formando o comboio, o qual seguirá viagem até o porto de exportação. 

O último processo do sistema de transporte para os carvões inicia com a chegada e 

descarregamento dos comboios no porto de exportação, figura 4.16. Terminada a descarga de 

carvão os comboios são remetidos ao terminal intermodal. O nível de estoque no porto é 

periodicamente observado para avaliar se é possível ou não realizar a exportação dos lotes 

médios. 

Finalmente, na figura 4.17 se esquematiza como é o funcionamento do terminal intermodal, na 

sua interface hidroviária, operando com desmembramento. 
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4.5.3 Desenvolvimento do modelo 

 

Nesta seção será descrito o modelo implementado na linguagem de simulação Arena 14, o qual 

é composto pelos seguintes subcomponentes: 

• Leitura e escritura de dados. 

• Controle dos períodos de tempo: Ano e mês. 

• Controle da produção. 

• Modelamento da chegada de caminhões ao centros produtores, carregamento e 

despacho com carvão até o terminal intermodal. 

• Chegada de caminhões ao terminal intermodal, descarregamento do carvão e retorno 

aos centros produtores de origem. 

• Chegada dos comboios no terminal intermodal, desmembramento, carregamento de 

carvão e despacho aos portos de destino. 

• Chegada dos comboios aos portos de exportação, descarregamento do carvão e retorno 

ao terminal intermodal. 

• Controle da saída de exportação através de lotes médios semanais de carvão desde os 

portos até os seus destinos finais. 

A figura 4.21, apresenta a modelagem feita no software para a leitura e escritura de dados. Neste 

primeiro subcomponente, o modelo é capaz de ler dados de entrada como a quantidade de 

comboios, conjuntos adicionais de chatas (se houver desmembramento) e a variação dos 

recursos do terminal intermodal (posições de descarregamento de caminhões e de carregamento 

de comboios). 

Em relação à leitura de recursos do terminal intermodal, o modelo somente fará esta atividade 

na hora de testar uma das análises de sensibilidade que no próximo capítulo se apresentarão. 

Esta análise será designada de regra reativa. 

Na análise de sensibilidade também será testada a operação com desmembramento. Isto é, o 

modelo fará a leitura dos dados que indicam haver conjuntos adicionais de chatas, as quais 

possibilitarão realizar o desmembramento. 

Além da leitura de dados, o modelo também é capaz de exportar ou escrever dados para 

Microsoft Excel. Estes dados são tempos de filas, número de entidades em filas, tempos de 

ciclos dos comboios e caminhões, ocupações dos berços de atracação e das posições de 



118 

 

 

descarregamento no terminal intermodal, porcentagem de tempo de utilização da frota 

hidroviária, número de viagens rodoviárias e número de viagens hidroviárias. 

Os valores de estoque para cada um dos pontos do sistema (centros produtores, terminal 

intermodal e portos de exportação) também são reportados no Microsoft Excel através deste 

primeiro subcomponente, figura 4.18. 

 

Figura 4. 18 - Leitura e escritura de dados. 

 

A figura 4.19 representa a modelagem do controle dos períodos de tempo. Isto é realizado com 

o fim de fixar o horizonte de planejamento dos vinte anos e controlar a produção de carvão 

sabendo que no ano os doze meses possuem durações diferentes. 
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Figura 4. 19 - Controle dos períodos de tempo. 

 

A produção de carvão, indicada na figura 4.20, é atualizada segundo as taxas de produção anuais 

esperadas em cada centro produtor para atender a demanda, e se realiza com frequência horária. 

Portanto, a produção de carvão depende do controle dos períodos de tempo indicados na figura 

4.19. Assim, este terceiro subcomponente atualiza os estoques de carvão dos centros produtores 

de La Jagua de Ibirico e La Loma. 

 

 

Figura 4. 20 - Produção de carvão. 

O quarto subcomponente, indicado na figura 4.21, representa o fluxo de carvão entre os centros 

produtores e o terminal intermodal. 
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Figura 4. 21 - Chegada de caminhões, carregamento e despacho. 
Este subcomponente, junto com o de produção de carvão, segue a lógica do modelo conceitual 

mostrado na figura 4.13. Quando os caminhões chegam aos centros produtores, primeiramente 

recebem a designação de sua origem (“1” para La Jagua de Ibirico; “2” para La Loma). Em 

seguida, os caminhões se deslocam até as posições de carregamento, onde entram em fila até 

que tenham um recurso disponível para tal. Quanto aos caminhões que iniciaram o processo de 

carregamento, estes aguardarão até que a capacidade máxima do caminhão seja carregada, e 

isto poderá depender da reposição do estoque de carvão. Finalizado o carregamento, os 

caminhões liberarão a posição de carregamento e iniciarão a viagem até o terminal intermodal. 

O modelo conceitual exposto na figura 4.14 foi traduzido no Arena por meio do seguinte 

subcomponente, indicado na figura 4.22. 

 

Figura 4. 22 - Modelagem Subsistema Terminal rodo - aquaviário (Interface rodoviária 
- Descarregamento de caminhões). 

Uma vez que os caminhões procedentes das duas origens chegarem, estes iniciarão o processo 

de descarregamento quando houver posições de descarga disponíveis. Em caso contrário, 

aguardarão em fila até haja posição de descarregamento disponível. Após terem alocado um 

recurso para efetuar a descarga, será verificada se a capacidade do pátio é suficiente para receber 
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o lote de minério. Caso não seja, será aguardada a disponibilidade de espaço no terminal 

intermodal de Tamalameque, isto é, até que um comboio fluvial efetue o carregamento de 

carvão, aliviando o pátio. Uma vez efetuado o descarregamento, o nível estoque do pátio é 

atualizado e os caminhões retornam para os centros produtores de origem. 

A figura 4.23 traduz o modelo conceitual referente à interface hidroviária do terminal 

intermodal de Tamalameque. Este esquema representa a chegada dos comboios, o carregamento 

dos mesmos, e os respectivos despachos para os portos de exportação de Cartagena (porto 1) e 

Barranquilla (porto 2). Cabe ressaltar que este subcomponente do modelo já está preparado para 

a análise de sensibilidade, quando se pretende avaliar a operação com desmembramento. Isto 

significa que, havendo pelo menos 1 conjunto adicional de barcaças, o comboio, ao retornar 

vazio para o terminal intermodal, é desmembrado, e o empurrador é atrelado ao conjunto 

adicional de barcaças que já estará carregado. Mesmo na ausência deste conjunto adicional, a 

lógica do modelo continua a valer, dado que não está sendo imputado um tempo significativo 

para formação do comboio. Com o carregamento finalizado, o comboio é enviado a um dos 

portos de exportação (Cartagena ou Barranquilla). 

Quanto às barcaças, estas aguardarão em fila até que encontrem um berço livre para atracação. 

Concomitantemente com o carregamento, o estoque do terminal é monitorado, para garantir a 

consistência do processo. 

Este monitoramento contempla: 

• A atualização dos estoques à medida que o carvão chega por meio da interface 

rodoviária. 

•  A interrupção do carregamento das barcaças quando o estoque do pátio intermodal for 

insuficiente. 

• O controle dos valores carregados e destinados aos portos de exportação. 

Na figura 4.24 é apresentado o sétimo subcomponente do modelo, indicativo da chegada dos 

comboios aos portos de exportação, do descarregamento do carvão, e o despacho com retorno 

ao terminal intermodal. 
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Figura 4. 23 - Modelagem Subsistemas: Terminal rodo - aquaviário (Interface 
aquaviária - Carregamento dos comboios) e Transporte hidroviário54 

 

 

Figura 4. 24 - Chegada dos comboios aos portos de exportação, descarregamento e 
retorno ao terminal fluvial. 

                                                           
54  As letras A, B e C apresentadas na figura 4.26 indicam ligação ou conexão entre as 3 partes do subcomponente 
do modelo apresentadas. Isto se usa como recurso ilustrativo e de formatação. Este esquema no Arena não está 
fraccionado. 
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O processo de chegada dos comboios aos portos de exportação é similar ao processo de chegada 

dos caminhões ao porto intermodal. Neste caso, os comboios que chegarem aos portos 

(Cartagena e Barranquilla) realizarão as operações de descarga se houver posições de 

descarregamento disponível, e se houver capacidade de armazenagem no porto. Após o 

descarregamento, os comboios serão despachados ao terminal hidroviário de Tamalameque.  

Finalmente, na figura 4.25, é apresentado o último subcomponente do modelo de simulação 

desenvolvido em Arena, no qual é modelada a exportação de carvão. Isto se dará por meio de 

um lote médio de exportação, o qual será debitado semanalmente. 

 

Figura 4. 25 - Controle da saída de exportação através de lotes médios semanais de 
carvão desde os portos até os seus destinos finais. 

 

O modelo apresentado é indicativo da logística de exportação de carvão utilizando um sistema 

intermodal de transporte. A seguir, serão apresentados os demais componentes do modelo que 

complementam a sua estrutura lógica.  

• Recursos. 

Apresenta-se, na figura 4.26, os recursos usados para realizar a simulação deste sistema. 
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Figura 4. 26 - Recursos do sistema. 

Os recursos dos centros produtores (La Jagua de Ibirico e La Loma) são as posições de 

carregamento dos caminhões. Por não ser o foco desta pesquisa o dimensionamento deste 

recurso, atribui-se uma capacidade suficiente para viabilizar o escoamento da produção de todos 

os anos. O terminal intermodal de Tamalameque possui dois tipos de recurso. Um tipo é 

referente ao descarregamento dos caminhões procedentes dos centros produtores, enquanto que 

o outro recurso é referente ao berço de atracação dos comboios, assumindo cada berço está 

conectado ao sistema de carregamento (esteiras). Os portos de exportação de Cartagena e 

Barranquilla possuem como recursos berços para atracação, os quais estão conjugados com o 

sistema de descarregamento dos comboios. 

 

• Definições de filas. 

As filas utilizadas na modelagem do sistema estão indicadas na figura 4.27, as quais podem ser 

classificadas em dois grandes grupos. O primeiro grupo, indicado na figura 4.28, corresponde 

àquelas que estão associadas aos recursos definidos no sistema (posições de carregamento e 

descarregamento em todos os pontos importantes do sistema). 

As demais filas podem ser chamadas de “filas de monitoramento” ou “filas inteligentes”, e estão 

associadas ao controle da consistência das operações (ver figura 4.29) e do controle dos 

estoques nos centros produtores, no terminal intermodal e nos portos. Adicionalmente, analisam 

no subsistema hidroviário, quais entidades estão disponíveis para realizar a formação dos 

comboios que serão despachados para os portos de exportação. 
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Figura 4. 27 - Filas do sistema. 
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Figura 4. 28 - Fila de recursos. 

 

 

Figura 4. 29 - Filas inteligentes ou de monitoramento. 
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• Designações. 

Estes valores (figura 4.30) estão associados aos atributos outorgados às entidades que 

circulam no sistema, para identificar origens, destinos, atualizar estoques, atualizar ciclos, 

etc.  

 

Figura 4. 30 - Designações. 

• Definições de variáveis. 

Na figura 4.31, são apresentadas todas as variáveis empregadas na modelagem proposta, tais 

como: taxas de produção, capacidades, estoques, frotas, etc. Adicionalmente, o uso destas 

variáveis permite definir os valores iniciais com os quais a simulação iniciará. 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 31 - Variáveis. 
 

• Entrada e saída de dados. 

Estes módulos permitem que os dados associados às variáveis possam ser lidos, como também 

exportar os resultados como número e tempos de ciclos, número e tempo de entidades em filas, 

níveis dos estoques, etc. As figuras 4.32 e 4.33 ilustram a configuração feita em Arena para 

permitir a leitura e escritura de dados através de arquivos externos 

.
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• Criação de entidades. 

Pode-se dizer que este é um dos componentes mais importantes da simulação. As entidades 

criadas circulam por todo o sistema, mudam o seus estados além de interagir entre elas causando 

mudanças significativas nas medidas de desempenho do sistema. 

Entidades para controle dos períodos de tempo, para leitura e escritura de dados, para geração 

de caminhões nos centros produtores e geração de comboios e conjuntos de chatas adicionais, 

para controle de exportação e produção de carvão também foram criadas para o funcionamento 

desejado do sistema, conforme indicado na figura 4.34. 

 

• Expressões auxiliares. 

Apresentadas na figura 4.35, são utilizadas para definir: 

o Taxas de produção anuais por centro produtor de carvão. 

o Tempos de viagens dos caminhões por origens até o terminal intermodal. 

o Tempos de viagens (ida e volta) dos comboios desde o terminal intermodal até os 

portos de exportação. 

o Estações de destino. 

o Tempos de carregamento e descarregamento de comboios. 
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Figura 4. 32 – Configuração da leitura e escritura de dados externos no Arena. 

 

 

Figura 4. 33 - Designação dos arquivos de entradas e saídas a ser usados. 
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Figura 4. 34 - Conjunto de entidades criadas para o funcionamento do sistema. 

 

Figura 4. 35 - Expressões auxiliares definidas. 
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• Decisões. 

Duas decisões devem ser tomadas no modelo de simulação desenvolvido, as quais estão 

apresentadas na figura 4.36. A primeira é feita com o propósito de verificar se o conjunto de 

chatas que são carregadas no terminal hidroviário foram totalmente carregados para dar a ordem 

ao sistema de liberar os recursos de carregamento que estão sendo utilizados e seguir o fluxo 

de transporte no sistema. Identificar o destino final dos comboios carregados é o objeto da 

segunda decisão, sendo esta quem determina se as entidades vão para o porto de Cartagena ou 

para o porto de Barranquilla 

 

 

Figura 4. 36 - Decisões. 
 

• Tempos 

Finalmente se apresentam nas figuras 4.37 e 4.38 os tempos definidos para a operação do 

sistema. 

 

 

 

 

Figura 4. 37 - Tempos definidos no sistema. 
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Figura 4. 38 - Outros tempos definidos no sistema. 
 

Estas duas figuras representam as designações de tempos inseridos para operação do modelo 

de simulação. Estes tempos estão relacionados com a definição: 

 

o Duração do ano. 

o Duração do mês. 

o Duração dos intervalos de produção. 

o Duração dos períodos de exportação dos lotes médios. 

 

Igualmente se determina quais são os tempos para: 

o Carregamento dos caminhões. 

o Descarregamento dos caminhões. 

o Carregamento dos comboios. 

o Descarregamento dos comboios. 
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5 TESTES COMPUTACIONAIS 

 

Neste capítulo serão apresentados os testes computacionais feitos com o modelo de simulação, 

desenvolvido como ferramenta de dimensionamento do sistema intermodal de transporte 

estudado nesta pesquisa. Um cenário padrão sobre o qual se realizarão as diversas variações do 

sistema será inicialmente introduzido. Também serão realizadas análises de sensibilidade para 

estudar a influência de algumas variáveis e seus impactos na melhor solução encontrada, após 

a realização dos testes com o cenário padrão. 

 

5.1 Cenários 

5.1.1 Preparação do cenário padrão 

 

Antes de executar as experimentações com fins de dimensionamento do sistema proposto, foi 

necessário realizar uma preparação à realização dos testes computacionais. Esta preparação 

consistiu, como primeiro passo, em definir o cenário padrão sobre o qual se fizeram os 

processamentos. 

O cenário padrão utilizado como base experimental passa a ser descrito e consiste em: 

Escoamento de carvão térmico produzido no departamento de Cesar – Colômbia, baseado na 

previsão de demanda esperada para um horizonte de planejamento de vinte anos (2015 até 

2035), por meio de um sistema bimodal incluindo o modal rodoviário, entre os centros 

produtores de La Jagua de Ibirico e La Loma (CES) até um terminal intermodal em 

Tamalameque (CES); o modal hidroviário, do terminal intermodal de Tamalameque, 

navegando pelos Rio Magdalena (Médio e Baixo) e o Canal del Dique com destino aos portos  

de exportação de Cartagena (BOL) e Barranquilla (ATL) . 

Definido o cenário-padrão, o segundo passo foi delimitar o número de variáveis que foram 

definidas no capítulo anterior no quadro 4.1, que deviam ser testadas no modelo de simulação. 

Isto será feito com o objetivo de evitar uma quantidade muito grande de processamentos 

computacionais, devido à quantidade significativa de combinações para avaliar as possíveis 

configurações do sistema. 
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No quadro 5.1 são indicadas as variáveis utilizadas para realizar os testes usando o cenário 

padrão definido. 

Quadro 5. 1 - Variáveis de teste. 

Variável 
Posições de carregamento de caminhões centro produtor 1 (La Jagua de Ibirico) 
Posições de carregamento de caminhões centro produtor 2 (La Loma) 
Posições de descarregamento no terminal intermodal (Tamalameque) 
Posições de carregamento/atracação de comboios no terminal (Tamalameque) 
Capacidade de armazenamento no terminal intermodal (Tamalameque) 
Frota anual de comboios 

 

Das seis variáveis escolhidas para realização dos testes computacionais, somente quatro fazem 

parte do interesse central desta pesquisa. Estas são as variáveis que refletem o comportamento 

do terminal intermodal (descarregamento, carregamento/atracação, capacidade de 

armazenamento em Tamalameque e a frota anual de comboios). 

As demais variáveis terão seus valores fixados e servirão como parâmetros de entrada da 

simulação. Isto foi feito, tendo em vista que o propósito do estudo é dimensionar o terminal de 

transporte rodo-hidroviário. Portanto, as variáveis que se referem às operações dos pontos 

extremos da cadeia (centros produtores e portos de exportação) serão fixas em um patamar tal 

que estes subsistemas sejam capazes de absorverem o fluxo de carvão, isto é, não sejam 

gargalos do sistema. 

Além disso, a presente pesquisa irá focar na definição capacidade de armazenamento do 

terminal intermodal, ao invés de seu layout. Para representar o sistema de carregamento dos 

comboios, serão utilizadas as taxas médias de movimentação dos equipamentos reais de 

movimentação de carvão. Apenas seria viável fazer um projeto detalhado do layout do pátio e 

de seus equipamentos se fosse conhecido, por exemplo, o local exato (isto é, o terreno), onde 

será implantado o terminal. 

Para a fixação de parâmetros como taxas de produção e o número de comboios requeridos ano 

a ano, foi realizado um dimensionamento estático em uma planilha eletrônica, com base nos 

valores das capacidades dos veículos e dos valores médios dos tempos de viagem. A figura 5.1 

e 5.2 exibem as telas destas planilhas. 
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Figura 5. 1 - Dimensionamento estático.
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  Taxa Horária Taxa Diária 
La Jagua 
de Ibirico La Loma Cartagena Barranquilla       

A. Anual 
(t) 

Taxa 
Anual 

Taxa 
Diária 

Taxa 
Horária 

Divisão 
Entre 

Origens 

Divisão 
Entre 

Origens 

Divisão 
Entre 

Origens 

Divisão 
Entre 

Origens 

# Veículos 
1 

# 
Veículos 

2 

Total 
Destino 1 

(t/dia) 

# 
Comboios 

1 

Total 
Destino 2 

(t/ano) 

# 
Comboios 

2 

Total de 
Comboios 

Arred 

Viagens 
Ano 1 

Viagens 
Ano 2 

0,41 0,41 1.109,59 46,23 38,51 7,72 924,29 185,30 2 6 408,33 0,4 701,26 0,6 2,0 24,8 42,7 

0,41 0,81 2.229,16 92,88 77,37 15,51 1.856,89 372,27 3 12 820,33 0,8 1.408,83 1,2 3,0 49,9 85,7 

0,41 1,23 3.358,82 139,95 116,58 23,37 2.797,89 560,92 4 17 1.236,04 1,1 2.122,77 1,8 4,0 75,2 129,1 

0,42 1,64 4.498,63 187,44 156,14 31,30 3.747,36 751,27 5 23 1.655,50 1,5 2.843,14 2,4 5,0 100,7 173,0 

0,42 2,06 5.648,71 235,36 196,06 39,31 4.705,38 943,33 6 29 2.078,73 1,9 3.569,99 3,0 5,0 126,5 217,2 

0,42 2,49 6.809,14 283,71 236,33 47,38 5.672,01 1.137,13 7 34 2.505,76 2,2 4.303,38 3,6 7,0 152,4 261,8 

0,43 2,91 7.980,01 332,50 276,97 55,53 6.647,35 1.332,66 8 40 2.936,64 2,6 5.043,37 4,2 8,0 178,6 306,8 

0,43 3,34 9.161,42 381,73 317,98 63,75 7.631,46 1.529,96 9 46 3.371,40 3,0 5.790,02 4,8 8,0 205,1 352,2 

0,44 3,78 10.353,46 431,39 359,35 72,04 8.624,43 1.729,03 10 52 3.810,07 3,4 6.543,39 5,4 10,0 231,8 398,1 

0,44 4,22 11.556,23 481,51 401,10 80,41 9.626,34 1.929,89 11 58 4.252,69 3,8 7.303,54 6,1 11,0 258,7 444,3 

0,44 4,66 12.769,83 532,08 443,22 88,86 10.637,27 2.132,56 12 64 4.699,30 4,2 8.070,53 6,7 12,0 285,9 491,0 

0,45 5,11 13.994,34 583,10 485,72 97,38 11.657,29 2.337,06 13 70 5.149,92 4,6 8.844,43 7,3 13,0 313,3 538,0 

0,45 5,56 15.229,88 634,58 528,60 105,97 12.686,49 2.543,39 14 76 5.604,60 5,0 9.625,29 8,0 13,0 340,9 585,5 

0,46 6,01 16.476,54 686,52 571,87 114,65 13.724,96 2.751,58 15 82 6.063,37 5,4 10.413,17 8,6 15,0 368,9 633,5 

0,46 6,47 17.734,42 738,93 615,53 123,40 14.772,77 2.961,65 17 88 6.526,27 5,8 11.208,15 9,3 16,0 397,0 681,8 

0,46 6,94 19.003,62 791,82 659,58 132,23 15.830,01 3.173,60 18 95 6.993,33 6,2 12.010,29 10,0 17,0 425,4 730,6 

0,47 7,40 20.284,24 845,18 704,03 141,14 16.896,77 3.387,47 19 101 7.464,60 6,6 12.819,64 10,6 18,0 454,1 779,9 

0,47 7,88 21.576,39 899,02 748,88 150,14 17.973,13 3.603,26 20 108 7.940,11 7,0 13.636,28 11,3 19,0 483,0 829,5 

0,48 8,35 22.880,16 953,34 794,13 159,21 19.059,17 3.820,99 21 114 8.419,90 7,4 14.460,26 12,0 20,0 512,2 879,7 

0,48 8,83 24.195,67 1.008,15 839,79 168,36 20.154,99 4.040,68 22 121 8.904,01 7,9 15.291,66 12,7 21,0 541,7 930,2 

 

Figura 5. 2 - Valores obtidos por meio do dimensionamento estático. 
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Feita a descrição do cenário padrão e a delimitação das variáveis de teste, o terceiro passo foi 

definir a faixa de variação destas como se exibe a seguir na tabela 5.1. 

    

Tabela 5. 1 – Faixa de variação das variáveis. 

Posições de 
carregamento 

centro 
produtor 1 

Posições de 
carregamento 

centro 
produtor 2 

Posições de 
descarregamento 

terminal 
intermodal 

Posições de 
carregamento 

terminal 
intermodal 

Capacidade de 
armazenamento 

terminal 
intermodal 

3 7 10 1 8.000 
 8 11 2 10.000 
 9 12  15.000 
   20.000 

  25.000 
  75.000 
  85.000 

 

O número de cenários de teste, resultante das possíveis combinações indicadas na tabela 5.1, é 

igual a 1x3x3x2x7 = 126 cenários. 

A medida de viabilidade do sistema se dará por meio da avaliação da quantidade de carvão 

transportada até os portos de exportação. Quaisquer cenários em que a configuração de recursos 

impede de atender a demanda prevista serão considerados inviáveis. 

Finalmente, o quarto passo, preliminar aos testes computacionais, foi a adoção das seguintes 

premissas referidas ao cenário padrão descrito. 

• Os cinco pontos do sistema possuem pátios para a armazenagem dos carvões e estes 

operam 24 horas por dia. 

• Os comboios utilizados são compostos por um empurrador e um conjunto de seis chatas 

na configuração 2 x 3 (Configuração: R-2b-2b-2b). 

• Não há existência de carga de retorno. 

• Não há operação de desmembramento. 
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5.1.2 Experimentações do modelo e apresentação de resultados para o cenário padrão 

 

Antes de iniciar a rodar os testes computacionais, foi necessário definir no Arena os parâmetros 

referentes ao tempo de processamento, que se encontram na figura 5.3. 

 

 

Figura 5. 3 - Parâmetros iniciais da simulação. 
 

Nesta figura é possível constatar que foram estabelecidas o processamento de 7 replicações para 

cada cenário, cada qual com uma duração de 7300 dias (vinte anos), sendo esta a extensão do 

horizonte de planejamento. 

Após estas etapas preliminares de preparação do cenário padrão iniciou-se a experimentação e 

a realização de testes com o modelo de simulação desenvolvido em Arena. 



140 

 

 

Na seção anterior, definiu-se que o número de cenários era igual a 126. Porém, considerando 

os três recursos que estão sendo dimensionados nesta pesquisa, somente foram estudados 42 

cenários que obedecem à combinação da variação da faixa de valores dos recursos posições de 

descarregamento, posições de carregamento/atracação e capacidade de armazenamento do 

terminal intermodal.  

A lista de cenários e testes experimentais, segundo as possíveis combinações são apresentados 

na tabela 5.2. 

Tabela 5. 2 - Cenários para realização de experimentos com o cenário padrão. 

Cenários 
Carregamento 

centro 
produtor 1 

Carregamento 
centro 

produtor 2 

Descarregamento 
terminal 

intermodal 

Carregamento 
comboios 

Capacidade de 
armazenamento 

terminal 
intermodal 

1 3 7 10 1 8.000 
2 3 7 10 1 10.000 
3 3 7 10 1 15.000 
4 3 7 10 1 20.000 
5 3 7 10 1 25.000 
6 3 7 10 1 75.000 
7 3 7 10 1 85.000 
8 3 7 10 2 8.000 
9 3 7 10 2 10.000 

10 3 7 10 2 15.000 
11 3 7 10 2 20.000 
12 3 7 10 2 25.000 
13 3 7 10 2 75.000 
14 3 7 10 2 85.000 
15 3 7 11 1 8.000 
16 3 7 11 1 10.000 
17 3 7 11 1 15.000 
18 3 7 11 1 20.000 
19 3 7 11 1 25.000 
20 3 7 11 1 75.000 
21 3 7 11 1 85.000 
22 3 7 11 2 8.000 
23 3 7 11 2 10.000 
24 3 7 11 2 15.000 

Continua página seguinte 
 



141 

 

 

Continuação 
25 3 7 11 2 20.000 
26 3 7 11 2 25.000 
27 3 7 11 2 75.000 
28 3 7 11 2 85.000 
29 3 7 12 1 8.000 
30 3 7 12 1 10.000 
31 3 7 12 1 15.000 
32 3 7 12 1 20.000 
33 3 7 12 1 25.000 
34 3 7 12 1 75.000 
35 3 7 12 1 85.000 
36 3 7 12 2 8.000 
37 3 7 12 2 10.000 
38 3 7 12 2 15.000 
39 3 7 12 2 20.000 
40 3 7 12 2 25.000 
41 3 7 12 2 75.000 
42 3 7 12 2 85.000 
43 3 8 10 1 8.000 
44 3 8 10 1 10.000 
45 3 8 10 1 15.000 
46 3 8 10 1 20.000 
47 3 8 10 1 25.000 
48 3 8 10 1 75.000 
49 3 8 10 1 85.000 
50 3 8 10 2 8.000 
51 3 8 10 2 10.000 
52 3 8 10 2 15.000 
53 3 8 10 2 20.000 
54 3 8 10 2 25.000 
55 3 8 10 2 75.000 
56 3 8 10 2 85.000 
57 3 8 11 1 8.000 
58 3 8 11 1 10.000 
59 3 8 11 1 15.000 
60 3 8 11 1 20.000 
61 3 8 11 1 25.000 
62 3 8 11 1 75.000 
63 3 8 11 1 85.000 
64 3 8 11 2 8.000 

Continua página seguinte 
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Continuação 
65 3 8 11 2 10.000 
66 3 8 11 2 15.000 
67 3 8 11 2 20.000 
68 3 8 11 2 25.000 
69 3 8 11 2 75.000 
70 3 8 11 2 85.000 
71 3 8 12 1 8.000 
72 3 8 12 1 10.000 
73 3 8 12 1 15.000 
74 3 8 12 1 20.000 
75 3 8 12 1 25.000 
76 3 8 12 1 75.000 
77 3 8 12 1 85.000 
78 3 8 12 2 8.000 
79 3 8 12 2 10.000 
80 3 8 12 2 15.000 
81 3 8 12 2 20.000 
82 3 8 12 2 25.000 
83 3 8 12 2 75.000 
84 3 8 12 2 85.000 
85 3 9 10 1 8.000 
86 3 9 10 1 10.000 
87 3 9 10 1 15.000 
88 3 9 10 1 20.000 
89 3 9 10 1 25.000 
90 3 9 10 1 75.000 
91 3 9 10 1 85.000 
92 3 9 10 2 8.000 
93 3 9 10 2 10.000 
94 3 9 10 2 15.000 
95 3 9 10 2 20.000 
96 3 9 10 2 25.000 
97 3 9 10 2 75.000 
98 3 9 10 2 85.000 
99 3 9 11 1 8.000 

100 3 9 11 1 10.000 
101 3 9 11 1 15.000 
102 3 9 11 1 20.000 
103 3 9 11 1 25.000 
104 3 9 11 1 75.000 
105 3 9 11 1 85.000 

Continua página seguinte 
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Continuação 
106 3 9 11 2 8.000 
107 3 9 11 2 10.000 
108 3 9 11 2 15.000 
109 3 9 11 2 20.000 
110 3 9 11 2 25.000 
111 3 9 11 2 75.000 
112 3 9 11 2 85.000 
113 3 9 12 1 8.000 
114 3 9 12 1 10.000 
115 3 9 12 1 15.000 
116 3 9 12 1 20.000 
117 3 9 12 1 25.000 
118 3 9 12 1 75.000 
119 3 9 12 1 85.000 
120 3 9 12 2 8.000 
121 3 9 12 2 10.000 
122 3 9 12 2 15.000 
123 3 9 12 2 20.000 
124 3 9 12 2 25.000 
125 3 9 12 2 75.000 
126 3 9 12 2 85.000 

 

Acompanhando a execução dos testes experimentais, para um subconjunto de cenários, o 

modelo de simulação desenvolvido reportou o seguinte conjunto de saídas (indicadores de 

desempenho). Estas são listadas no quadro 5.2. 

Quadro 5. 2 - Saídas da simulação. 

Tipo Saída 
 
 
 
 
 
 

Tempos em 
fila 

Carregamento caminhões centro produtor 1 
Carregamento caminhões centro produtor 2 
Carregamento comboios 
Descarregamento caminhões terminal intermodal 
Descarregamento comboios destino Ctg 
Descarregamento comboios destino Bquilla 
Aguarda estoque centro produtor 1 
Aguarda estoque centro produtor 2 
Aguarda reposição estoque pátio 
Aguarda disponibilidade estoque porto Ctg 
Aguarda disponibilidade de estoque porto Bquilla 

Continua página seguinte 
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Continuação 

 
 

Tempos em 
fila 

Aguarda disponibilidade de pátio (Terminal intermodal) 
Debita estoque Cartagena 

Debita estoque Barranquilla 
Tempo em fila empurrador 
Tempo em fila chatas aguardando empurrador 
Tempo em fila chatas esperando para carregar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entidades 
em fila 

Carregamento caminhões centro produtor 1 
Carregamento caminhões centro produtor 2 
Carregamento comboios 
Descarregamento caminhões terminal intermodal 
Descarregamento comboios destino Ctg 
Descarregamento comboios destino Bquilla 
Aguarda estoque centro produtor 1 
Aguarda estoque centro produtor 2 
Aguarda reposição estoque pátio 
Aguarda disponibilidade estoque porto Ctg 
Aguarda disponibilidade de estoque porto Bquilla 
Aguarda disponibilidade de pátio (Terminal intermodal) 
Debita estoque Cartagena 
Debita estoque Barranquilla 
Tempo em fila empurrador 
Tempo em fila chatas aguardando empurrador 
Tempo em fila chatas esperando para carregar 

Ocupações Ocupação berço de atracação 
Ocupação posições de descarregamento terminal 
intermodal 

Ciclos Número de ciclos caminhões centro produtor 1 (La Jagua) 
Número de ciclos caminhões centro produtor 2 (La Loma) 
Número de ciclos comboios destino porto Cartagena 
Número de ciclos comboios destino porto Barranquilla 

Tempos de 
ciclos 

Número de ciclos caminhões centro produtor 1 (La Jagua) 
Número de ciclos caminhões centro produtor 2 (La Loma) 
Número de ciclos comboios destino porto Cartagena 
Número de ciclos comboios destino porto Barranquilla 

Continua página seguinte 
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Continuação 

Estoques Estoque centro produtor 1 (La Jagua) 
Estoque centro produtor 2 (La Loma) 
Estoque terminal intermodal 
Estoque porto Cartagena 
Estoque porto Barranquilla 

Exportação Exportação anual Cartagena 
Exportação anual Barranquilla 

 

O subconjunto de cenários, selecionados para análise, está apresentado na tabela 5.2 por meio 

das linhas ressaltadas. Este é apresentado novamente na tabela 5.3. 

Tabela 5. 3 - subconjunto de cenários estudados55 

  

 
CENTRO PRODUTOR 

(CARREGAMENTO 
CAMINHÕES) 

 

TERMINAL INTERMODAL 

Cenário 1 2 DESCARREGAMENTO 
CAMINHÃO 

CARREGAMENTO 
COMBOIO 

CAPACIDADE 
PATIO 

1 3 8 11 1 15.000 

2 3 8 11 1 20.000 

3 3 8 11 1 25.000 

4 3 8 11 1 75.000 

5 3 8 11 1 75.000 

6 3 8 11 2 75.000 

7 3 7 10 1 15.000 

8 3 7 10 2 20.000 

9 3 9 10 2 15.000 

10 3 9 10 2 20.000 

11 3 9 10 2 25.000 

12 3 9 10 2 75.000 

13 3 9 10 1 85.000 

14 3 9 10 2 85.000 

15 3 9 10 1 15.000 

16 3 9 10 1 8.000 

17 3 9 10 2 8.000 

18 3 8 10 1 10.000 

19 3 9 10 2 85.000 

20 3 9 11 2 25.000 

21 3 9 12 2 75.000 

                                                           
55 A ordem em que se apresentam os cenários listados nesta tabela não correspondem à ordem da tabela 5.2. 
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Em seguida, serão apresentados os resultados dos processamentos dos cenários indicados. É 

importante destacar que serão apresentados os resultados em seus intervalos de confiança, com 

5% de nível de significância. Também é importante mencionar que os resultados do modelo de 

simulação são considerados como uma amostra aleatória de uma população normal com média 

µ, em que a média populacional será estimada pela média amostral; contudo, o correspondente 

desvio padrão σ é desconhecido. Assim, ao invés de construir o intervalo de confiança usando 

uma curval normal, será empregada a distribuição t-Student, a qual está exemplificada na figura 

5.4. Neste exemplo, uma variável padronizada T possui uma distribuição t com � − 1 graus de 

liberdade e a área sob a curva de densidade t correspondente entre	−%&
' ,��	�	%&

' ,��			é 1 − (, 

assim: 

) �−%*
�,�� < , < %*

�,��		
 = 1 − 	(				����çã		5.1 

 

Figura 5. 4 - Curva da distribuição t de student. 

 

Portanto, quando ./ é a média amostral aleatória de tamanho n de uma distribuição normal com 

média µ, a variável padronizada T se define como: 

, = 	 ./ − 0
1/√� 							����çã		5.2 
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Assim, sendo ./ e s a média e o desvio padrão amostrais calculados a partir dos resultados de 

uma amostra de uma população normal com média µ, seguindo a lógica das equações 5.1 e 5.2 

pode-se definir o intervalo de confiança de 100(1-α)% como: 

�./ − %*
�,��. 5

√� , ./ + %*
�,��. 5

√�
 	����çã		5.3 

Na presente pesquisa, n representa o número de replicações e será fixado em 7, e o nível de 

significância α será de 5%, com o propósito de garantir que o valor esperado para a variável de 

interesse, estará dentro do intervalo de confiança especificado com 95% de certeza. 

Assim, após mostrar como foram modelados os dados obtidos pela simulação, numa primeira 

abordagem foram estudadas as ocupações dos berços de atracação no terminal intermodal em 

função do número de posições de atracação. 

Na figura 5.5 pode ser observado que, para o conjunto de cenários escolhidos 

independentemente de estes possuírem, na sua configuração, um ou dois berços para atracação, 

em mais de 90% do tempo relacionado ao horizonte de planejamento o sistema apresenta 

ocupações que atingem o 100% do uso dos berços de atracação do terminal intermodal. 

Isto pode ser decorrência do número de comboios que circulam por meio do sistema apresentar 

baixos índices de rotatividade gerando ociosidade que é traduzida em tempos de filas, devido 

ao fato de ter mais frota da necessitada para atender a demanda de carvão (e de não haver 

demanda / carga no terminal intermodal). Assim, esta ocupação é refletida no número de horas 

que os comboios gastam no sistema em fila para ser carregados com o carvão. Isto se evidencia 

no gráfico 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

1 Posição de atracação 2 Posições de atracação 

  

  

  
Figura 5. 5 - Resultados posições de atracação x ocupação. 
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Gráfico 5. 1 - Duração dos comboios esperando o recurso para atracação. 

 

Após o estudo do berço de atracação, examinou-se o comportamento do sistema em relação ao 

número de posições de descarregamento de carvão para caminhões que chegam desde os 

centros produtores até o terminal intermodal.  

O conjunto de cenários estudados foi dividido em subconjuntos, segundo as posições de 

descarregamento que se configuraram para testes, e foi observada a variação dos valores das 

ocupações para cada grupo de cenários. A figura 5.6 apresenta os resultados obtidos a partir do 

teste de 10, 11 e 12 posições de descarregamento.  
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10 Posições de descarregamento 11 Posições de descarregamento 12 Posições de descarregamento 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

  

Figura 5. 6 - Resultados posições de descarregamento x ocupação. 
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Destes resultados, destaca-se que, para as diversas configurações (10, 11 e 12 posições de 

descarregamento), o sistema exibe ocupações que estão dentro da faixa de 0 a 100% durante o 

período de planejamento de 20 anos. 

Infere-se que o aumento progressivo dos valores de ocupação está diretamente relacionado ao 

número de caminhões que ano a ano precisam ser inseridos no sistema para atender a demanda 

de carvão anual. 

Consequentemente, este incremento de caminhões ao longo do período de planejamento, gera 

um aumento dos tempos de filas relacionados às posições de descarregamento de carvão no 

terminal intermodal de Tamalameque. Isto pode ser verificado na figura 5.7. 

 
 
 
 

10 Posições 

 
 
 

11 Posições 

 
 
 

12 Posições 

 
Figura 5. 7 - Tempos de filas associados as posições de descarregamento. 

 

Analisando a figura 5.7 pode-se verificar que dez posições de descarregamento são insuficientes 

para atender a quantidade de caminhões que cresce ano a ano, segundo as necessidades que o 

sistema apresenta para atender a demanda de carvão. Assim, as melhores opções são onze e 

doze posições, respectivamente. 
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Estudadas as ocupações dos principais recursos no terminal intermodal (posições de atracação 

para carregamento dos comboios e posições de descarregamento para os caminhões), passa-se 

a examinar os dados correspondentes à porcentagem de tempo de utilização da frota de 

comboios. Estes resultados são exibidos nos gráficos 5.2 e 5.3. 

 

 

Gráfico 5. 2 - Utilização frota Tamalameque - Cartagena. 

 

 

Gráfico 5. 3 - Utilização da frota Tamalameque – Barranquilla. 
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Dos gráficos apresentados, observa-se que as frotas que se destinam tanto para o porto de 

Cartagena quanto ao porto de Barranquilla possuem ocupações na faixa de 50% a 60% no 

horizonte de planejamento, de acordo aos valores dos respectivos intervalos de confiança. 

Estes baixos índices estão relacionados aos tempos em filas que os comboios aguardam por 

uma posição de atracação para ser carregados e, adicionalmente, são consequências da frota 

estar dimensionada, ano a ano, acima da quantidade mínima. 

Em seguida, passa a ser analisada a capacidade de armazenamento do terminal intermodal, 

seguindo a mesma sistemática empregada na análise das posições de descarregamento de 

caminhões e das posições de atracação para os comboios. Os cenários avaliados foram os 

indicados na tabela 5.3, cujos resultados estão mostrados gráficos 5.4 a 5.10. 

Estas figuras apresentam os valores médios e os intervalos de confiança positivos atingidos 

durante o horizonte de planejamento e as sete replicações configuradas na simulação para uma 

faixa de 8.000t até 85.000t de capacidade de armazenamento. 

 

  
Gráfico 5. 4 - Resultados obtidos para a capacidade de armazenamento de 8.000t no 

terminal intermodal. 
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Gráfico 5. 5 - Resultados obtidos para a capacidade de armazenamento de 10.000t no 
terminal intermodal. 

 

Gráfico 5. 6  Resultados obtidos para a capacidade de armazenamento de 15.000t no 
terminal intermodal. 

 

  
Gráfico 5. 7 - Resultados obtidos para a capacidade de armazenamento de 20.000t no 

terminal intermodal. 
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Gráfico 5. 8 - Resultados obtidos para a capacidade de armazenamento de 25.000t no 

terminal intermodal. 

 

  
Gráfico 5. 9 - Resultados obtidos para a capacidade de armazenamento de 75.000t no 

terminal intermodal. 

 

  
Gráfico 5. 10 - Resultados obtidos para a capacidade de armazenamento de 85.000t no 

terminal intermodal. 

 

Analisando os gráficos 5.4 a 5.10 é possível observar um comportamento padrão: 

independentemente da configuração do cenário testado em relação ao número de posições de 

atracação de comboios e descarregamento de caminhões, para grande parte dos casos destaca-

se a presença de um descontrole no sistema a partir do ano dez para todas as capacidades de 

armazenamento testadas no terminal intermodal. 
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Igualmente, as curvas apresentadas mostram que nunca se alcançou o valor máximo da 

capacidade de armazenamento testada. Assim, incrementos grandes na capacidade do pátio 

intermodal podem levar à subutilização do recurso de armazenamento, sendo isto um 

comportamento não desejado. 

É importante monitorar o comportamento dos níveis de estoque no pátio intermodal, pois as 

oscilações descontroladas que se apresentam e que se evidenciam com os intervalos de 

confiança, comprometem a continuidade no sistema de transbordo. 

Exibidos os resultados obtidos para as ocupações dos berços de atracação e as posições de 

descarregamento, assim como também as utilizações da frota de comboios e as distintas 

capacidades de armazenamento, seguem agora as saídas obtidas para as exportações realizadas 

anualmente nos portos de Cartagena e Barranquilla.  

A tabela 5.4 e os gráficos 5.11 e 5.12 exibem os valores médios obtidos pela simulação para as 

exportações de carvão. 

Tabela 5. 4 - Valores médios de exportação anual nos portos de Cartagena e 
Barranquilla. 

Média 
Cartagena 

Média 
Barranquilla 

Total Demanda 
esperada 

% demanda 
atendida 

116.058,76 247.460,39 363.519,15 405.000,00 90% 

288.819,78 504.252,28 793.072,06 813.645,00 97% 

437.366,20 764.374,74 1.201.740,93 1.225.967,81 98% 

600.604,59 1.028.333,19 1.628.937,78 1.642.001,52 99% 

748.761,20 1.316.653,80 2.065.415,00 2.061.779,53 100% 

910.412,09 1.549.665,85 2.460.077,94 2.485.335,55 99% 

1.066.749,71 1.842.298,12 2.909.047,83 2.912.703,57 100% 

1.237.606,56 2.106.739,58 3.344.346,13 3.343.917,90 100% 

1.377.120,60 2.383.483,14 3.760.603,74 3.779.013,16 100% 

1.532.345,77 2.686.626,85 4.218.972,62 4.218.024,28 100% 

1.699.179,76 2.949.620,50 4.648.800,26 4.660.986,50 100% 

1.875.334,70 3.228.668,41 5.104.003,11 5.107.935,38 100% 

2.049.516,74 3.484.751,85 5.534.268,59 5.558.906,80 100% 

2.223.919,07 3.786.193,26 6.010.112,33 6.013.936,96 100% 

2.361.713,81 4.086.299,94 6.448.013,76 6.473.062,39 100% 

2.544.358,09 4.372.308,27 6.916.666,36 6.936.319,95 100% 

2.736.695,98 4.660.876,15 7.397.572,13 7.403.746,83 100% 

2.913.306,21 4.958.959,46 7.872.265,68 7.875.380,55 100% 

3.052.105,79 5.254.065,28 8.306.171,06 8.351.258,98 99% 

3.205.904,55 5.510.333,14 8.716.237,69 8.831.420,31 99% 
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Gráfico 5. 11 - Exportação de carvão por meio do porto de Cartagena. 

 

 

Gráfico 5. 12 - Exportação de carvão por meio do porto de Barranquilla. 

 

O comportamento linear apresentado nas figuras 5.11 e 5.12 é um espelho do incremento anual 

da produção baseado na projeção de demanda definida para o sistema de exportação no capítulo 

4. 

Ressalta-se que o sistema proposto consegue satisfazer a demanda de carvão, já que, para o 

período de vinte anos, mais do que o 90% da demanda de carvão produzido nos centros 

produtores de La Jagua de Ibirico e La Loma foi atendida. 

 



158 

 

 

Em todos os cenários testados, segundo as diversas configurações de recursos e armazenamento 

no terminal intermodal, a saída final da simulação mostrou que o sistema consegue atender a 

demanda de carvão. Contudo, os resultados mostraram que é conveniente realizar novos testes 

com fins de obter a melhor configuração que garanta o equilíbrio do sistema. 

Assim, novas experimentações foram realizadas, mas desta vez considerando uma variável 

importante: a frota anual de comboios. Testes computacionais foram inicialmente conduzidos 

considerando a frota de comboios indicada na tabela 5.5, estimada por meio de um cálculo 

estático, conforme anteriormente apresentado. 

Tabela 5. 5 - Frota de comboios anual utilizada para testes experimentais. 

Ano 1 2 
Ano 2 3 
Ano 3 4 
Ano 4 5 
Ano 5 5 
Ano 6 7 
Ano 7 8 
Ano 8 8 
Ano 9 10 

Ano 10 11 
Ano 11 12 
Ano 12 13 
Ano 13 13 
Ano 14 15 
Ano 15 16 
Ano 16 17 
Ano 17 18 
Ano 18 19 
Ano 19 20 
Ano 20 21 

 

Tendo em vista que os resultados obtidos mostraram a existência de ociosidade no sistema pelo 

excesso de comboios, novos testes foram realizados até chegar à configuração indicada na 

tabela 5.6, resultando em 19 unidades no horizonte de planejamento. Nesta tabela pode ser visto 

um comboio foi tirado no ano nove (um ano antes da apresentação do fenômeno de descontrole 

de estoque no terminal intermodal) e mais um outro comboio no ano 3. 
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Tabela 5. 6 - Nova frota de testes. 

Ano 1 2 
Ano 2 3 
Ano 3 3 
Ano 4 4 
Ano 5 4 
Ano 6 6 
Ano 7 7 
Ano 8 7 
Ano 9 8 

Ano 10 9 
Ano 11 10 
Ano 12 11 
Ano 13 11 
Ano 14 13 
Ano 15 14 
Ano 16 15 
Ano 17 16 
Ano 18 17 
Ano 19 18 
Ano 20 19 

 

Após vários testes computacionais, com a nova frota, achou-se a melhor configuração para o 

sistema, com os seguintes valores de recursos: 

• Posições de descarregamento de caminhões: 12 

• Posições de atracação: 2 

• Capacidade de armazenamento do pátio intermodal: 10.000t 

 

Esta configuração se demonstra através da exibição dos seguintes resultados: 

• Ocupação das posições de atracação no terminal intermodal 

O gráfico 5.13 exibe a ocupação obtida na nova configuração que testa dois comboios a menos 

no sistema. 
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Gráfico 5. 13 - Ocupação dos berços de atracação para nova configuração de frota. 

 

Este resultado não parece ter muita diferença com o apresentado anteriormente para duas 

posições de atracação e 21 comboios navegando no horizonte de planejamento, porém o fato 

de manter durante grande parte do tempo ocupações que atingem o 100% de utilização do 

recurso de atracação com dois comboios a menos navegando no sistema é um sintoma de ter 

diminuído as permanências dos comboios em fila e ter aumentado o índice de rotatividade da 

frota. 

 

Gráfico 5. 14 - Tempos de fila dos comboios esperando berço. 
O gráfico 5.14 é uma amostra da melhoria experimentada no sistema sendo comparada com o 

gráfico 5.1. Confrontadas estas curvas pode se destacar que com dois comboios a menos, 

conseguiu-se diminuir os tempos de fila dos navios esperando atração em 50%, porquanto a 

faixa dos tempos de espera obtida logo do teste da nova configuração se encontrou numa média 
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que atinge o valor de 15h no ano 20, enquanto que os dados das experimentações prévias 

mostraram que o valor médio de 30h era atingido no final do horizonte de planejamento. 

 

• Ocupação das posições de descarregamento de caminhões no terminal intermodal 

Do mesmo modo que aconteceu com as posições de atracação, o gráfico 5.15 não apresenta 

muita diferença em relação ao resultado prévio mostrado na figura 5.6, para doze posições de 

descarregamento. 

 

Gráfico 5. 15 - Ocupação posições de descarregamento. 

 

Não obstante, a curva dos tempos de filas dos caminhões esperando posições de 

descarregamento, no gráfico 5.16, oferece informação da melhoria obtida no novo teste. 
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Gráfico 5. 16 - Tempo de filas dos caminhões esperando posições de descarregamento. 

 

O gráfico mostra que o máximo valor apresentado por caminhões esperando em fila para ser 

atendidos é de 0,15h, enquanto que, na figura 5.7, o máximo valor de espera atingia as 3,8h. 

Isto representa uma diminuição de 96.1% do tempo de espera para os caminhões ser atendidos 

e descarregados. 

• Utilização da frota de comboios 

 

 
Gráfico 5. 17 - Índices de utilização da frota. 

 

Como era esperado, a frota fluvial que se destina para exportação de carvão aos portos de 

Cartagena e Barranquilla, teve um aumento do índice de utilização, que anteriormente estava 

entre 50 e 60%, e que agora está entre o 52% e 70%, sendo isto efeito da diminuição de o 

número de comboios no sistema. 
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• Capacidade de armazenamento 

 

A figura 5.8 apresenta a variação dos valores e estoque no terminal intermodal para os 7.300 

dias, dos vinte anos do horizonte de planejamento. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Figura 5. 8 - Estoque terminal intermodal (t). 

 

Observa-se da figura que o sistema apresenta um padrão contínuo associado ao estoque onde o 

ponto de reposição está por baixo das 2.000t.  

Também é possível destacar que se apresentam picos onde os valores de estoque superam o 

ponto de reposição, porém estes picos são esporádicos e não comprometem a continuidade do 

sistema. Assim, em comparação aos descontrole apresentados para as configurações 

anteriormente testadas, o sistema conseguiu melhorar bastante com a diminuição da frota. 
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• Exportações 

 

Na tabela 5.7 são apresentadas as exportações obtidas como dados de saída da simulação 

baseados na nova configuração testada. 

Tabela 5. 7 – Exportações anuais de carvão. 

Média 
Cartagena 

Média 
Barranquilla 

Total Demanda 
esperada 

% 
Demanda 
atendida 

117792,51 247037,86 364830,37 405000 90% 

289476,301 500565,414 790041,715 813645 97% 

436583,989 774359,198 1210943,19 1225967,81 99% 

593009,53 1019266,64 1612276,17 1642001,52 98% 

740966,224 1322126,68 2063092,9 2061779,53 100% 

903545,949 1550512,62 2454058,57 2485335,55 99% 

1085071,81 1819151,91 2904223,72 2912703,57 100% 

1244859,38 2125633,76 3370493,15 3343917,9 101% 

1377346,7 2392736,56 3770083,26 3779013,16 100% 

1549841,73 2645674,24 4195515,97 4218024,28 99% 

1715282,68 2940345,16 4655627,84 4660986,5 100% 

1881130,58 3222763,08 5103893,66 5107935,38 100% 

2037734,29 3523602,2 5561336,48 5558906,8 100% 

2215089,79 3784953,35 6000043,14 6013936,96 100% 

2392231,06 4101546,44 6493777,51 6473062,39 100% 

2470853,71 4387101,47 6857955,19 6936319,95 99% 

2752361,39 4655744,23 7408105,62 7403746,83 100% 

2885908,12 4963973,95 7849882,06 7875380,55 100% 

3116613,19 5316423,16 8433036,36 8351258,98 101% 

3191432,68 5589306,48 8780739,17 8831420,31 99% 

 

 

Da tabela anterior, é possível destacar que mesmo com o decremento da frota de comboios no 

sistema, as exportações de carvão não foram comprometidas, mantendo valores acimas de 90% 

de atendimento da demanda do mineiro. 

 

Assim, segundo os resultados apresentados é possível dizer que a busca pela melhor opção de 

configuração para o sistema intermodal é finalizada pelo fato de ter achado comportamentos 

satisfatórios que não comprometeram o desempenho do mesmo e permitiram garantir o 

atendimento da demanda de carvão esperada para o horizonte de planejamento. 
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5.2 Sensibilidade 

 

Nesta seção será reportada a análise da influência de algumas variáveis e seus impactos sobre 

a melhor configuração encontrada para o sistema intermodal, apresentada na seção anterior. 

. 

5.2.1 Desmembramento do comboio 

 

A operação com desmembramento, explicada na seção 4.2.6, procura minimizar a permanência 

do empurrador em um terminal usando um conjunto adicional carregado de barcaças para ser 

acopladas tão logo o empurrador chegar ao terminal. 

Este é um procedimento que busca aumentar a utilização da frota fluvial por meio de um 

aumento da rotatividade do empurrador, com o objetivo de adiar os investimentos de aquisição 

de novos empurradores. 

A tabela 5.8 faz uma comparação dos índices de rotatividades achados mediante a 

implementação da operação de desmembramento no sistema contra os valores obtidos para 

quando atividade não foi considerada. 

Dos dados apresentados, pode-se concluir que, contrariamente ao esperado, os índices de 

rotatividade da frota no terminal intermodal diminuíram os seus valores ao invés de 

incrementar. 

Por conseguinte, a operação com desmembramento testada nesta análise de sensibilidade não 

se considera uma opção interessante na solução do problema de dimensionamento abordado 

nesta pesquisa, devido ao fato de não apresentar melhoras significativas no desempenho do 

sistema. 
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Tabela 5. 8 - Índices de utilização para a frota fluvial sem operação de desmembramento 
x operação com desmembramento. 

Ano Sistema sem desmembramento Sistema com desmembramento 
Índice de 

utilização da frota 
Cartagena 

Índice de 
utilização da 
frota Bquilla 

Índice de 
utilização da frota 

Cartagena 

Índice de 
utilização da 
frota Bquilla 

1 (0,53 +/- 0,19) (0,53 +/- 0,18) (0,52 +/- 0,22) (0,51 +/- 0,21) 
2 (0,55 +/- 0,16) (0,54 +/- 0,17) (0,52 +/- 0,22) (0,51 +/- 0,22) 
3 (0,56 +/- 0,14) (0,55 +/- 0,13) (0,50 +/- 0,23) (0,51 +/- 0,18) 
4 (0,55 +/- 0,10) (0,55 +/- 0,10) (0,48 +/- 0,16) (0,48 +/- 0,16) 
5 (0,59 +/- 0,09) (0,57 +/- 0,10) (0,52 +/- 0,14) (0,48 +/- 0,13) 
6 (0,61 +/- 0,08) (0,58 +/- 0,08) (0,49 +/- 0,13) (0,48 +/- 0,10) 
7 (0,62 +/- 0,05) (0,58 +/- 0,06) (0,46 +/- 0,07) (0,51 +/- 0,08) 
8 (0,60 +/- 0,06) (0,61 +/- 0,05) (0,50 +/- 0,09) (0,50 +/- 0,06) 
9 (0,63 +/- 0,04) (0,60 +/- 0,06) (0,51 +/- 0,07) (0,51 +/- 0,05) 

10 (0,65 +/- 0,06) (0,62 +/- 0,07) (0,50 +/- 0,09) (0,53 +/- 0,05) 
11 (0,64 +/- 0,05) (0,64 +/- 0,06) (0,55 +/- 0,08) (0,53 +/- 0,08) 
12 (0,66 +/- 0,05) (0,65 +/- 0,06) (0,55 +/- 0,05) (0,54 +/- 0,06) 
13 (0,66 +/- 0,08) (0,65 +/- 0,05) (0,51 +/- 0,05) (0,54 +/- 0,09) 
14 (0,66 +/- 0,05) (0,64 +/- 0,06) (0,53 +/- 0,05) (0,53 +/- 0,06) 
15 (0,66 +/- 0,07) (0,67 +/- 0,05) (0,53 +/- 0,05) (0,57 +/- 0,07) 
16 (0,67 +/- 0,04) (0,67 +/- 0,05) (0,55 +/- 0,09) (0,55 +/- 0,08) 
17 (0,70 +/- 0,07) (0,68 +/- 0,03) (0,55 +/- 0,06) (0,55 +/- 0,08) 
18 (0,70 +/- 0,05) (0,69 +/- 0,05) (0,56 +/- 0,05) (0,58 +/- 0,05) 
19 (0,69 +/- 0,07) (0,67 +/- 0,03) (0,56 +/- 0,05) (0,59 +/- 0,04) 
20 (0,69 +/- 0,03) (0,69 +/- 0,04) (0,60 +/- 0,05) (0,58 +/- 0,05) 

 

 

5.2.2 Calado variável x Calado fixo 

 

Nesta seção será analisada a influência do uso de um calado fixo para o trecho hidroviário do 

sistema. Cabe lembrar que o Rio Magdalena possui variações sazonais em sua cota, as quais 

são decorrentes do regime de chuvas. Como consequência, as embarcações poderão navegar 

com diferentes calados, ao longo do ano. 

A presente análise refere-se a um cenário em que melhorias na via navegável foram obtidas por 

meio de intervenções, isto é, por meio de obras de engenharia, garantindo uma cota tal que o 

calado de 8 pés é possível ao longo de todo o ano, permitindo assim, o transporte de 7.200t por 

viagem. 

Os seguintes resultados foram obtidos: 
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• Tempos em fila das barcaças carregando 

 

Como pode se observar na tabela 5.9, a utilização de um calado fixo gerou incremento dos 

tempos de fila associados ao recurso de carregamento das barcaças.  

Tabela 5. 9 - Intervalos de confiança para os tempos em fila de carregamento das 
barcaças. 

Ano Calado variável (tempo em fila carregamento 
de barcaças – h) 

Calado fixo (tempo em fila  
carregamento de barcaças – h) 

1 (0,00 +/- 0,00) (0,00 +/- 0,00) 
2 (4,88 +/- 15,36) (5,89 +/- 18,41) 
3 (6,38 +/- 19,14) (7,86 +/- 22,87) 
4 (6,33 +/- 13,72) (8,40 +/- 17,18) 
5 (7,28 +/- 11,74) (9,90 +/- 15,01) 
6 (8,03 +/- 8,14) (11,23 +/- 10,41) 
7 (9,78 +/- 7,74) (13,75 +/- 9,76) 
8 (10,66 +/- 8,25) (15,01 +/- 10,31) 
9 (10,85 +/- 7,23) (15,56 +/- 9,13) 

10 (11,13 +/- 6,76) (16,15 +/- 8,49) 
11 (11,41 +/- 6,40) (16,70 +/- 8,02) 
12 (11,92 +/- 6,22) (17,40 +/- 7,76) 
13 (12,19 +/- 6,29) (17,36 +/- 7,95) 
14 (12,35 +/- 5,42) (17,16 +/- 7,06) 
15 (12,70 +/- 5,30) (17,16 +/- 7,27) 
16 (13,12 +/- 5,12) (17,75 +/- 7,40) 
17 (13,53 +/- 4,89) (18,47 +/- 7,00) 
18 (13,97 +/- 4,67) (19,23 +/- 6,51) 
19 (14,40 +/- 4,46) (19,92 +/- 6,23) 
20 (14,90 +/- 4,29) (20,39 +/- 6,15) 

 

Este incremento dos tempos de fila se confirma nos intervalos de confiança mostrados na tabela 

acima.  

O resultado apresentado era esperado, pois o aumento da capacidade dos comboios, por sua 

vez, se manifesta no incremento dos tempos de carregamento de carvão no terminal intermodal 

de carvão. 
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• Utilização da frota hidroviária 

 

Como consequência da frota de comboios ter aumentado a capacidade, com respectivo aumento 

das esperas em fila para ocupar o recurso de carregamento, a frota hidroviária viu afetada sua 

rotatividade no sistema. Isto se comprova nos intervalos de confiança apresentados na tabela 

5.10. 

Tabela 5. 10 - Intervalos de confiança para utilização da frota 

Ano Calado Fixo Calado Variável 
Índice de 

utilização da 
frota Ctg 

Índice de 
utilização da frota 

Bquilla 

Índice de 
utilização da 

frota Ctg 

Índice de 
utilização da frota 

Bquilla 
1 (0,53 +/- 0,18) (0,48 +/- 0,16) (0,53 +/- 0,19) (0,53 +/- 0,18) 
2 (0,53 +/- 0,16) (0,52 +/- 0,18) (0,55 +/- 0,16) (0,54 +/- 0,17) 
3 (0,52 +/- 0,15) (0,51 +/- 0,13) (0,56 +/- 0,14) (0,55 +/- 0,13) 
4 (0,53 +/- 0,09) (0,52 +/- 0,12) (0,55 +/- 0,10) (0,55 +/- 0,10) 
5 (0,53 +/- 0,08) (0,55 +/- 0,09) (0,59 +/- 0,09) (0,57 +/- 0,10) 
6 (0,56 +/- 0,06) (0,54 +/- 0,05) (0,61 +/- 0,08) (0,58 +/- 0,08) 
7 (0,56 +/- 0,07) (0,56 +/- 0,06) (0,62 +/- 0,05) (0,58 +/- 0,06) 
8 (0,58 +/- 0,06) (0,56 +/- 0,07) (0,60 +/- 0,06) (0,61 +/- 0,05) 
9 (0,60 +/- 0,05) (0,56 +/- 0,06) (0,63 +/- 0,04) (0,60 +/- 0,06) 

10 (0,60 +/- 0,05) (0,57 +/- 0,05) (0,65 +/- 0,06) (0,62 +/- 0,07) 
11 (0,59 +/- 0,05) (0,59 +/- 0,05) (0,64 +/- 0,05) (0,64 +/- 0,06) 
12 (0,59 +/- 0,05) (0,58 +/- 0,04) (0,66 +/- 0,05) (0,65 +/- 0,06) 
13 (0,62 +/- 0,06) (0,59 +/- 0,04) (0,66 +/- 0,08) (0,65 +/- 0,05) 
14 (0,62 +/- 0,07) (0,61 +/- 0,05) (0,66 +/- 0,05) (0,64 +/- 0,06) 
15 (0,61 +/- 0,06) (0,61 +/- 0,04) (0,66 +/- 0,07) (0,67 +/- 0,05) 
16 (0,64 +/- 0,05) (0,63 +/- 0,05) (0,67 +/- 0,04) (0,67 +/- 0,05) 
17 (0,62 +/- 0,05) (0,66 +/- 0,03) (0,70 +/- 0,07) (0,68 +/- 0,03) 
18 (0,65 +/- 0,06) (0,64 +/- 0,05) (0,70 +/- 0,05) (0,69 +/- 0,05) 
19 (0,65 +/- 0,06) (0,64 +/- 0,06) (0,69 +/- 0,07) (0,67 +/- 0,03) 
20 (0,63 +/- 0,06) (0,63 +/- 0,04) (0,69 +/- 0,03) (0,69 +/- 0,04) 

 

• Exportação de carvão anual 

 

Apesar dos resultados apresentados para tempos de fila e rotatividade, o sistema ainda foi capaz 

de absorver e atender a demanda de carvão prevista, como se aprecia na tabela 5.11. 
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Tabela 5. 11 - Exportações de carvão para o calado fixo. 

Ano Média 
Cartagena 

Média 
Barranquilla 

Total Demanda 
esperada 

% 
demanda 
atendida 

1 121.145,90 240.935,01 362.080,91 405.000,00 89% 
2 273.833,27 523.548,05 797.381,32 813.645,00 98% 
3 419.598,08 792.430,95 1.212.029,03 1.225.967,81 99% 
4 587.946,48 1.053.092,15 1.641.038,63 1.642.001,52 100% 
5 754.000,43 1.297.113,94 2.051.114,37 2.061.779,53 99% 
6 910.370,69 1.561.999,87 2.472.370,56 2.485.335,55 99% 
7 1.062.783,15 1.816.696,16 2.879.479,31 2.912.703,57 99% 
8 1.251.030,76 2.106.879,16 3.357.909,92 3.343.917,90 100% 
9 1.406.000,02 2.333.624,11 3.739.624,12 3.779.013,16 99% 

10 1.577.044,63 2.653.688,89 4.230.733,52 4.218.024,28 100% 
11 1.741.439,30 2.894.125,00 4.635.564,29 4.660.986,50 99% 
12 1.894.022,61 3.157.763,49 5.051.786,10 5.107.935,38 99% 
13 2.076.121,37 3.448.788,82 5.524.910,19 5.558.906,80 99% 
14 2.134.445,89 3.828.875,66 5.963.321,55 6.013.936,96 99% 
15 2.342.019,47 4.153.461,34 6.495.480,82 6.473.062,39 100% 
16 2.559.948,88 4.421.658,32 6.981.607,20 6.936.319,95 101% 
17 2.759.139,87 4.653.855,19 7.412.995,07 7.403.746,83 100% 
18 2.854.126,19 5.051.912,66 7.906.038,86 7.875.380,55 100% 
19 3.079.911,63 5.217.136,15 8.297.047,78 8.351.258,98 99% 
20 3.264.179,94 5.569.388,68 8.833.568,63 8.831.420,31 100% 

 

Desta forma, o sistema configurado, apresentou um bom comportamento permitindo de maneira 

satisfatória atender a demanda de carvão esperada ano a ano, considerando um calado fixo de 

8 pés para o 100% do ano  

 

5.2.3 Variação da demanda anual 

 

Analisados os comportamentos do sistema, sob as influências da presença de operações com 

desmembramento e a utilização de um calado fixo, a seguir se estuda a reação do sistema ante 

uma variação da demanda. 

Para isto dois cenários são avaliados: 
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• Variabilidade no lote médio de exportação: Lote médio de exportação apresentando 

variação de 25% a menos e 30% a mais sobre o valor esperado para cada um dos portos 

de exportação. 

• Aumento da produção e do lote médio: Aumenta-se em 10% o valor da produção e do 

lote médio de exportação. 

 

Estas avaliações são feitas sem alterar a quantidade de comboios, berços e a capacidade do pátio 

intermodal na melhor configuração encontrada. 

Na primeira alteração (variabilidade do lote médio), consegue-se observar que o incremento do 

lote médio de exportação semanal gerou a necessidade de incrementar a rotatividade da frota 

fluvial para poder atender a demanda de carvão segundo estas variações. Por conseguinte, os 

tempos de fila dos comboios aguardando berço de atracação no terminal intermodal diminuíram 

com o objetivo de cumprir com as exportações de carvão. Estes resultados podem ser 

observados na tabela 5.12. 

Do mesmo modo, na segunda alteração (incremento da produção e do lote médio em 10%), 

conseguiu-se atender a demanda de carvão através das exportações anuais como consequência 

do aumento da porcentagem de utilização da frota fluvial e a diminuição dos tempos em fila 

associados ao berço de atracação, conforme a tabela 5.13. 
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Tabela 5. 12 - Resultados para primeira avaliação sob a variação da demanda 

Variabilidade no lote médio 
Exportação 

média 
Cartagena 

Exportação 
média 

Barranquilla 

Total Demanda 
esperada 

% demanda 
atendida  

Tempo em fila de 
comboios esperando 
posições de atracação 

Índice de 
utilização da 

frota Ctg 

Índice de 
utilização da 
frota Bquilla 

120.203,06 244.365,21 364.568,28 405.000,00 90% (0,00 +/- 0,00) (0,55 +/- 0,19) (0,51 +/- 0,18) 
277.171,27 504.860,07 782.031,34 813.645,00 96% (5,00 +/- 15,55) (0,54 +/- 0,18) (0,53 +/- 0,16) 
424.715,09 755.188,37 1.179.903,46 1.225.967,81 96% (6,41 +/- 19,12) (0,56 +/- 0,14) (0,56 +/- 0,16) 
604.211,40 1.036.445,21 1.640.656,61 1.642.001,52 100% (6,30 +/- 13,53) (0,57 +/- 0,09) (0,55 +/- 0,13) 
755.281,74 1.307.579,11 2.062.860,85 2.061.779,53 100% (7,27 +/- 11,54) (0,58 +/- 0,08) (0,56 +/- 0,09) 
913.049,09 1.565.403,71 2.478.452,80 2.485.335,55 100% (8,02 +/- 7,99) (0,59 +/- 0,06) (0,57 +/- 0,07) 

1.067.632,06 1.818.491,12 2.886.123,18 2.912.703,57 99% (9,80 +/- 7,66) (0,60 +/- 0,07) (0,60 +/- 0,08) 
1.204.515,38 2.088.997,38 3.293.512,76 3.343.917,90 98% (9,99 +/- 6,35) (0,63 +/- 0,09) (0,59 +/- 0,05) 
1.361.455,15 2.367.838,63 3.729.293,79 3.779.013,16 99% (9,88 +/- 4,93) (0,62 +/- 0,09) (0,60 +/- 0,04) 
1.549.021,89 2.685.550,59 4.234.572,48 4.218.024,28 100% (9,86 +/- 4,33) (0,63 +/- 0,09) (0,62 +/- 0,03) 
1.694.119,66 2.956.713,22 4.650.832,88 4.660.986,50 100% (9,89 +/- 4,05) (0,63 +/- 0,07) (0,64 +/- 0,03) 
1.895.227,52 3.184.122,55 5.079.350,07 5.107.935,38 99% (10,46 +/- 4,15) (0,65 +/- 0,07) (0,66 +/- 0,06) 
2.116.914,79 3.454.297,80 5.571.212,59 5.558.906,80 100% (10,63 +/- 4,64) (0,63 +/- 0,07) (0,66 +/- 0,05) 
2.216.664,18 3.784.058,40 6.000.722,58 6.013.936,96 100% (10,72 +/- 4,47) (0,64 +/- 0,08) (0,68 +/- 0,03) 
2.370.723,24 4.133.618,12 6.504.341,36 6.473.062,39 100% (11,15 +/- 4,63) (0,66 +/- 0,08) (0,68 +/- 0,05) 
2.538.940,69 4.359.733,95 6.898.674,65 6.936.319,95 99% (11,48 +/- 4,46) (0,66 +/- 0,07) (0,69 +/- 0,05) 
2.759.252,68 4.551.714,52 7.310.967,20 7.403.746,83 99% (11,90 +/- 4,26) (0,63 +/- 0,06) (0,69 +/- 0,06) 
2.939.614,27 4.843.036,88 7.782.651,15 7.875.380,55 99% (12,12 +/- 3,79) (0,65 +/- 0,09) (0,70 +/- 0,06) 
3.086.412,03 5.166.225,48 8.252.637,51 8.351.258,98 99% (12,25 +/- 3,56) (0,68 +/- 0,04) (0,72 +/- 0,06) 
3.280.644,30 5.571.466,83 8.852.111,13 8.831.420,31 100% (12,14 +/- 3,31) (0,66 +/- 0,06) (0,69 +/- 0,06) 
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Tabela 5. 13 –Resultados para segunda avaliação sob a variação da demanda. 

Aumento da produção e do lote médio (10%) 
Exportação 

média 
Cartagena 

Exportação 
média 

Barranquilla 

Total Demanda 
esperada 

% demanda 
atendida  

Tempo em fila de comboios 
esperando posições de 

atracação 

Índice de 
utilização da 

frota Ctg 

Índice de 
utilização da 
frota Bquilla 

145.687,27 263.988,96 409.676,23 405.000,00 101% (0,00 +/- 0,00) (0,58 +/- 0,19) (0,57 +/- 0,21) 
332.513,70 555.683,27 888.196,97 813.645,00 109% (3,54 +/- 11,20) (0,61 +/- 0,19) (0,62 +/- 0,19) 
512.771,54 821.560,23 1.334.331,77 1.225.967,81 109% (4,55 +/- 14,14) (0,61 +/- 0,15) (0,63 +/- 0,17) 
674.163,30 1.126.496,47 1.800.659,77 1.642.001,52 110% (3,89 +/- 9,50) (0,63 +/- 0,13) (0,59 +/- 0,13) 
501.446,61 899.199,16 1.400.645,76 2.061.779,53 68% (13,80 +/- 13,30) (0,55 +/- 0,10) (0,53 +/- 0,08) 
998.782,65 1.715.979,68 2.714.762,34 2.485.335,55 109% (11,01 +/- 9,23) (0,59 +/- 0,09) (0,56 +/- 0,07) 

1.183.411,51 2.021.342,97 3.204.754,48 2.912.703,57 110% (10,23 +/- 7,76) (0,61 +/- 0,08) (0,60 +/- 0,07) 
1.335.201,96 2.322.419,41 3.657.621,37 3.343.917,90 109% (9,50 +/- 7,40) (0,61 +/- 0,06) (0,64 +/- 0,09) 
1.528.308,65 2.630.797,86 4.159.106,51 3.779.013,16 110% (8,58 +/- 6,21) (0,64 +/- 0,07) (0,64 +/- 0,05) 
1.678.210,07 2.933.633,44 4.611.843,51 4.218.024,28 109% (7,98 +/- 5,61) (0,66 +/- 0,05) (0,66 +/- 0,05) 
1.911.021,57 3.199.880,54 5.110.902,11 4.660.986,50 110% (7,57 +/- 5,15) (0,67 +/- 0,05) (0,65 +/- 0,05) 
2.139.814,68 3.497.469,45 5.637.284,13 5.107.935,38 110% (7,44 +/- 4,86) (0,68 +/- 0,06) (0,66 +/- 0,06) 
2.323.570,11 3.775.211,00 6.098.781,12 5.558.906,80 110% (7,24 +/- 4,79) (0,70 +/- 0,04) (0,69 +/- 0,06) 
2.492.998,57 4.117.736,16 6.610.734,73 6.013.936,96 110% (7,02 +/- 4,12) (0,72 +/- 0,04) (0,72 +/- 0,07) 
2.687.823,84 4.440.172,41 7.127.996,25 6.473.062,39 110% (7,01 +/- 4,01) (0,72 +/- 0,03) (0,72 +/- 0,04) 
2.836.108,01 4.778.087,21 7.614.195,22 6.936.319,95 110% (7,06 +/- 3,86) (0,76 +/- 0,05) (0,72 +/- 0,06) 
3.018.478,82 5.133.471,20 8.151.950,02 7.403.746,83 110% (7,19 +/- 3,69) (0,75 +/- 0,05) (0,71 +/- 0,05) 
3.212.254,53 5.399.971,09 8.612.225,62 7.875.380,55 109% (7,36 +/- 3,54) (0,72 +/- 0,07) (0,77 +/- 0,06) 
3.273.756,17 5.615.580,12 8.889.336,28 8.351.258,98 106% (7,82 +/- 3,42) (0,73 +/- 0,06) (0,72 +/- 0,03) 
3.361.473,40 5.651.038,67 9.012.512,08 8.831.420,31 102% (8,75 +/- 3,36) (0,76 +/- 0,05) (0,75 +/- 0,05) 
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Destaca-se que a melhora do tempo de esperas em fila foi significativa, do mesmo modo que 

foi para o aumento do índice de utilização da frota. Além, pela primeira vez atingiu-se no 

primeiro ano do horizonte de planejamento um atendimento da demanda de carvão que supera 

o valor de 90%. 

Porém, contrariamente ao que foi apresentado em todos os testes feitos previamente, também 

pela primeira vez não se atendeu a demanda esperada no ano 5, obtendo-se um valor de 32% a 

menos na exportação de carvão para o dito ano. Contudo, isto somente representa 5% de todo 

o tempo do horizonte de planejamento, querendo dizer que 95% do tempo foram exportadas as 

quantidades de carvão necessárias para atender a demanda prevista. 

Após fazer estas duas variações alterando a demanda prevista, é possível afirmar que a melhor 

configuração achada com a qual se dimensiona o sistema intermodal apresenta um bom 

equilíbrio porquanto possui capacidade de auto balanceamento. Assim, o sistema é capaz de 

exportar as quantidades de carvão anuais requeridas, quando surgir situações externas que 

geram variações da demanda. 

 

5.2.4 Regra Reativa 

 

Por fim, será analisado o comportamento que o sistema apresenta quando os recursos do 

terminal intermodal (posições de carregamento/atracação de comboios e posições de 

descarregamento de caminhões) não são dimensionados com base na máxima demanda. 

Ao invés disto, o sistema reage à necessidade de um novo recurso quando for necessário, de 

forma progressiva durante o período de tempo em estudo, e adiciona um novo item no terminal 

para atender às operações da interface rodo-aquaviária. 

A regra empregada na simulação consiste em iniciar as operações com a quantidade mínima de 

recursos (posições de descarregamento e carregamento no pátio intermodal) suficiente para 

atender a demanda de carvão no primeiro ano. Finalizado o primeiro ano, o sistema avalia se a 

quantidade de recursos existente ainda pode atender a demanda prevista sem gerar gargalos no 

sistema; se o resultado da avaliação for positiva a simulação continua com o número de recurso 

utilizados no ano 1, se não este incrementa a quantidade requerida de recursos para garantir a 
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continuidade do processo sem presença de filas. Assim, baseada na mesma lógica a regra é 

implementada ao longo do horizonte de planejamento para os outros anos. 

Por este motivo, esta análise é chamada de regra reativa, e visa adiar a realização de 

investimentos por construção de infraestrutura no terminal intermodal em determinados pontos 

do horizonte de planejamento ao invés de realizar um investimento inicial para construção de 

toda a infraestrutura requerida causando assim subutilização dos recursos. 

A figura 5.9 apresenta uma primeira comparação entre o sistema simulado sem e com a regra 

reativa. 

Ocupações sem regra reativa Ocupações com regra reativa 

  

  
Figura 5. 9 - Comparação das ocupações Sistema sem regra reativa x Sistema com regra 

reativa. 

 

Da figura anterior é evidenciado que o uso da regra reativa ocasionou o incremento dos índices 

de ocupação ao longo do período de tempo estudado. Como consequência, a aplicação desta 

regra ajudou na melhora de tempos ociosos no uso dos recursos do terminal intermodal.  

A tabela 5.14 apresenta os valores de utilização obtidos utilizando a regra reativa. Comparando 

estes dados com as informações que se exibiram no gráfico 5.17 (índices de utilização da frota 

fluvial para a melhor configuração achada), pode se observar que o uso da regra reativa não 
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afeta a rotatividade dos comboios no sistema, já que a faixa média de variação acusa 

porcentagens de tempo de uso dos comboios entre 53% e 70%. 

Isto é decorrência da regra reativa aplicar modificações nos recursos das instalações do terminal 

intermodal e não na frota de comboios.  

A tabela 5.15 mostra que mesmo com o uso da regra reativa, o sistema teve a capacidade de 

absorver a demanda de carvão esperada. 

Tabela 5. 14  - Índice de utilização da frota utilizando regra reativa no sistema. 

Ano % tempo de utilização da frota Ctg % tempo de utilização da frota Bquilla 
1 (0,53 +/- 0,18) (0,53 +/- 0,18) 
2 (0,55 +/- 0,15) (0,54 +/- 0,16) 
3 (0,55 +/- 0,12) (0,56 +/- 0,16) 
4 (0,57 +/- 0,11) (0,55 +/- 0,11) 
5 (0,59 +/- 0,10) (0,57 +/- 0,07) 
6 (0,60 +/- 0,07) (0,57 +/- 0,09) 
7 (0,58 +/- 0,05) (0,60 +/- 0,08) 
8 (0,62 +/- 0,04) (0,59 +/- 0,06) 
9 (0,62 +/- 0,04) (0,61 +/- 0,07) 

10 (0,65 +/- 0,06) (0,61 +/- 0,05) 
11 (0,63 +/- 0,05) (0,65 +/- 0,05) 
12 (0,63 +/- 0,06) (0,65 +/- 0,06) 
13 (0,64 +/- 0,05) (0,65 +/- 0,06) 
14 (0,68 +/- 0,05) (0,63 +/- 0,04) 
15 (0,67 +/- 0,06) (0,66 +/- 0,06) 
16 (0,69 +/- 0,05) (0,66 +/- 0,06) 
17 (0,69 +/- 0,04) (0,66 +/- 0,04) 
18 (0,68 +/- 0,04) (0,70 +/- 0,04) 
19 (0,71 +/- 0,06) (0,66 +/- 0,03) 
20 (0,70 +/- 0,02) (0,69 +/- 0,05) 

 

Assim, após a realização desta análise e os resultados obtidos das comparações, afirma-se que 

o uso da regra reativa pode se conceber como uma ferramenta que ajude a decidir quando fazer 

investimentos nas instalações portuárias e, portanto, não deve causar alterações no 

comportamento do sistema simulado. 
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Tabela 5. 15 - Saída para exportações de carvão obtidas com a aplicação da regra 
reativa. 

 
Ano 

Média 
Cartagena 

Média 
Barranquilla 

Total Demanda 
esperada 

% 
demanda 
atendida 

1 113.140,44 248.051,34 361.191,78 405.000,00 89% 
2 289.620,55 508.253,68 797.874,22 813.645,00 98% 
3 459.069,41 741.962,06 1.201.031,46 1.225.967,81 98% 
4 603.155,28 1.011.144,01 1.614.299,29 1.642.001,52 98% 
5 749.576,79 1.312.219,79 2.061.796,58 2.061.779,53 100% 
6 927.042,44 1.552.532,22 2.479.574,67 2.485.335,55 100% 
7 1.072.976,32 1.843.135,48 2.916.111,81 2.912.703,57 100% 
8 1.241.547,54 2.088.024,30 3.329.571,84 3.343.917,90 100% 
9 1.371.542,22 2.405.393,26 3.776.935,48 3.779.013,16 100% 

10 1.512.975,71 2.686.036,13 4.199.011,84 4.218.024,28 100% 
11 1.725.613,08 2.934.309,14 4.659.922,22 4.660.986,50 100% 
12 1.883.876,50 3.208.234,05 5.092.110,55 5.107.935,38 100% 
13 2.091.922,07 3.422.110,96 5.514.033,03 5.558.906,80 99% 
14 2.171.350,79 3.847.533,76 6.018.884,55 6.013.936,96 100% 
15 2.422.700,27 4.048.580,56 6.471.280,83 6.473.062,39 100% 
16 2.520.455,33 4.398.860,82 6.919.316,15 6.936.319,95 100% 
17 2.700.978,50 4.694.048,11 7.395.026,61 7.403.746,83 100% 
18 2.855.663,25 5.020.670,99 7.876.334,24 7.875.380,55 100% 
19 3.042.246,28 5.277.441,41 8.319.687,69 8.351.258,98 100% 
20 3.286.856,67 5.597.671,43 8.884.528,09 8.831.420,31 101% 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta pesquisa abordou o desenvolvimento de um modelo para dimensionamento de um sistema 

intermodal de transporte de carvão na Colômbia. Especificamente, foi focada a região norte do 

país, englobando: os centros produtores localizados nos municípios de La Jagua de Ibirico e La 

Loma, no departamento de Cesar; o município de Tamalameque, também no mesmo 

departamento; as cidades portuárias de Cartagena e Barranquilla, ambas situadas no litoral 

caribenho do país. 

Baseado nestes focos geográficos, utilizou-se a metodologia de simulação de eventos discretos 

para descrever, modelar e realizar experimentações visando a busca pela melhor configuração 

de um terminal de transbordo intermodal. Os seguintes elementos foram dimensionados neste 

terminal: quantidade de recursos para descarregamento de caminhões, quantidade de recursos 

para carregamento de comboios, capacidade de armazenamento; também foi dimensionada a 

frota fluvial que ano a ano circula no ciclo de exportação desde o terminal intermodal até os 

portos do Caribe, para atender a demanda prevista de carvão térmico. 

A demanda anual de carvão corresponde às previsões realizadas pela Agencia Internacional de 

Energia (IEA) para o consumo mundial de carvão térmico nos próximos anos. 

Cientes da existência de um sistema atual para exportação de carvão na Colômbia, de 

características rodoviárias e ferroviárias, este estudo propôs como alternativa de transporte a 

combinação dos modais rodo e hidroviário para atender o excedente da produção de carvão, 

com o objetivo de dar alívio à infraestrutura que se encontra em estado de saturação. 

Este excedente foi determinado usando uma taxa de crescimento anual composta segundo as 

expectativas da IEA, e as proporções entre os centros produtores considerados neste estudo 

foram baseadas no histórico de produção de carvão. 

Dentre as duas formas de condução do dimensionamento do sistema, isto é, a análise por custo 

total e a análise por nível de serviço, optou-se por abordar o problema em questão por meio da 

panorâmica de nível de serviço, devido à dificuldade encontrada na obtenção de dados 

relacionados aos custos de aquisição de alguns equipamentos.  



178 

 

 

A abordagem de nível de serviço se mostrou eficaz, e permitiu dimensionar o sistema 

garantindo a capacidade de atendimento necessária para satisfazer a demanda de carvão, 

evitando a presença de gargalos e filas no sistema. 

Quanto à escolha da técnica de simulação, foram encontradas na literatura trabalhos que usaram 

a simulação em situações em que se desejava uma representação mais detalhada do sistema, o 

qual, inclusive, envolvia a inter-relação entre diferentes subsistemas, num contexto de 

dimensionamento. 

Um número finito de cenários foi simulado, cobrindo as diferentes combinações das variáveis 

em estudos. Assim, a análise de resultados foi feita agrupando os cenários segundo os 

parâmetros de entrada do modelo, usando os intervalos de confiança para realizar inferências 

estatísticas. 

Uma configuração foi obtida, na qual o sistema apresentou estabilidade e foi capaz de atender 

a demanda de carvão esperada, num horizonte de planejamento de vinte anos. 

Complementando os resultados obtidos, foram realizadas análises de sensibilidades para 

estudar a influência de algumas variáveis e os impactos que estas apresentariam, em relação à 

melhor configuração identificada. 

Assim, foram avaliados os efeitos da existência de um calado fixo e de variações de demanda, 

encontrando-se um bom comportamento do sistema que permitia mesmo com as modificações 

inseridas atender a demanda de carvão. 

Uma regra chamada de reativa foi testada, conseguindo-se melhorar a ocupação de recursos, 

como consequência da adição de novos componentes de infraestrutura no sistema no momento 

que era necessário. 

O desmembramento de comboios também foi estudado na análise de sensibilidade. Esperava-

se com isto aumentar a rotatividade da frota e, consequentemente, aumentar a utilização do 

recurso. Contudo, o resultado encontrado não foi esperado, obtendo-se diminuição de 

rotatividade da frota fluvial. 

Portanto, a opção com desmembramento não se considera como uma aplicação atrativa para 

conseguir melhorar o sistema encontrado. Isto é consequência do dimensionamento consistente 

que foi proposto, e também decorre dos baixos tempos de porto. 
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Em síntese, por meio do estudo proposto nesta pesquisa conseguiu-se realizar o 

dimensionamento de um sistema para exportação de carvão térmico considerando como região 

de interesse a zona norte da Colômbia, baseado nas previsões de demanda mundial do minério 

segundo dados da IEA e propondo a combinação rodo-hidroviária como alternativa de 

transporte para absorver o excedente da produção devido ao estado atual de saturação que o 

esquema de escoamento apresenta. 

Recomendam-se para continuação deste trabalho os seguintes itens: 

• Estudar o impacto que poderia ter a utilização de navios autopropelidos para realizar o 

escoamento de carvão até os portos de Cartagena e Barranquilla. 

• Complementar a análise do sistema sob a visão de custo total. 

• Inserir no modelo de simulação a existência de futuras eclusas no Canal del Dique para 

entender qual seria o impacto que estas terão sob os tempos de ciclo do sistema e o 

desempenho do mesmo. 

• Aplicar este estudo considerando outro tipo de cargas e todas as características 

associadas com o objetivo de destacar a importância que tem o uso do Rio Magdalena 

na multimodalidade dos sistemas de transporte colombiano. 

• Modelar as aleatoriedades do sistema através do uso de uma distribuição de 

probabilidade contínua, diferente à triangular baseado num histórico de dados e 

informações associadas aos fenômenos reais não controlados no sistema. Após da 

execução de testes de aderência que permitam determinar a adequabilidade do modelo 

ao conjunto de informações coletadas que estejam disponíveis com a finalidade de 

minimizar as incertezas presentes e representar de forma mais fidedigna o contexto 

estudado na simulação desenvolvida. 
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