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Apoiada no conceito de atividade estratégica, a logística empresarial brasileira vem se 

caracterizando pela inovação e pela busca de sistemas alternativos de escoamento da 

produção, sobretudo em função dos gargalos de transporte para a exportação e 

abastecimento do mercado interno. Um dos grandes exemplos é o mercado de granéis, 

base de todas as cadeias produtivas, que, pela grande demanda por transporte, sofre as 

restrições do “apagão logístico brasileiro”. No Estado do Pará, a situação encontrada 

não é diferente. Inúmeras alternativas de transporte vêm sendo desenvolvidas. Destaca-

se o transporte multimodal de minério de ferro pelo rio Tocantins. A carga, transportada 

em larga escala através do modal hidroviário, sofre transbordo rodoviário por um trecho 

de apenas quatro quilômetros, na cidade de Tucuruí, em função do barramento do rio, 

decorrente da hidrelétrica de mesmo nome. Este trabalho propõe-se à aplicação de 

modelagem e simulação para o diagnóstico e análise deste sistema de transporte 

multimodal. Inicialmente, é construído um arcabouço teórico, referente ao contexto do 

sistema de transporte, à modelagem e à simulação. Em seguida, são estruturados os 

modelos conceitual e computacional do sistema. Com o modelo computacional 

estruturado, são realizadas análises de sensibilidades, através de alterações nos valores 

de variáveis de entrada pré-determinadas. A partir da avaliação das influências dos 

resultados obtidos em todas as etapas do sistema, pôde-se chegar a um 

dimensionamento operacional adequado. Por fim, são apresentadas sugestões e 

recomendações para eventuais aprofundamentos desta pesquisa. 
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requirements for the degree of Master of Science (M. Sc.) in Transportation 

Engineering.  

MODELLING AND SIMULATION AS TOOLS TO DIAGNOSIS OPERATIONAL 

SYSTEMS: AN APPLIED STUDY TO THE TRANSPORTATION OF IRON ORE 

THROUGHOUT THE ARAGUAIA-TOCANTINS WATERWAY. 
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September / 2008 
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Supported by the concept of strategic activity, the Brazilian business logistics have been 

characterized by innovation and the search for alternative systems for disposing the 

production, especially in light of the bottlenecks of transport for exports and supply of 

the internal market. One of the great examples is the market for bulk, the basis for all 

the productive chains, that the great demand for transport, suffers the restrictions of 

"logistical Brazilian blackout." In the state of Pará, the situation is not different. Many 

alternative transport have been developed. It is the multimodal transport of iron ore by 

the Tocantins River. The cargo, transported on a large scale by the river, suffers 

transhipment road only by a stretch of four kilometers in the city of Tucuruí, depending 

on the bus from the river resulting from the hydroelectric of the same name. This 

dissertation proposes the application of modeling and simulation for the diagnosis and 

analysis of the multimodal transport system. Initially, it built a theoretical framework 

for the context of the transport system, the modeling and simulation. Then, the models 

are structured as a conceptual and computational system. The computer model that is 

developed in the work, are carried out sensitivitys analyses by changes in the values of 

input variables predetermined. The evaluation of the influence of the results obtained 

with all stages of the system, enables one to reach a suitable operational size. Finally, 

suggestions and recommendations are submitted for possible deepening of this research. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO  

Atualmente, os mercados se caracterizam pela sua intensa e predatória 

competitividade. Inseridas neles, as empresas lutam por posições privilegiadas ou, até 

mesmo, por sua própria sobrevivência. Esta competição é marcada pela introdução de 

sistemas produtivos cada vez mais eficientes, que se caracterizam pelo aumento da 

produtividade, pela redução de custos, por menos desperdícios e pela manutenção e/ou 

acréscimo de qualidade.  

Segundo FLEURY et al. (2002), em nações com relativo grau de 

desenvolvimento, o transporte é, em geral, tão responsável pela maior parcela dos 

custos logísticos numa empresa, quanto na participação dos gastos logísticos em relação 

ao PIB. Por essas razões, existe uma preocupação contínua com a redução de seus 

custos. Dentro destas iniciativas, cabe destacar a integração entre os diversos modais de 

transporte, e o surgimento de operadores logísticos, capazes de gerar economias de 

escala ao compartilhar sua capacidade e seus recursos de movimentação entre vários 

parceiros. 

Nos últimos anos, a logística vem apresentando uma evolução constante, sendo 

hoje um dos elementos-chave na formação da estratégia competitiva das empresas. No 

inicio, era confundida com o transporte e a armazenagem de produtos. Hoje, ela pode 

ser considerada como o ponto nevrálgico da cadeia produtiva integrada, atuando em 

estreita consonância com o moderno gerenciamento da cadeia de suprimentos 

(NOVAES, 2004). 

De acordo com FLEURY (2000), as recentes mudanças econômicas, dentre elas, 

a globalização e o maior nível de exigências de serviços, vêm transformando a 

percepção empresarial sobre logística. Essa passou a ser vista não mais como uma 

simples etapa operacional, um centro de custos, mas, sim, como uma atividade 

estratégica, um instrumento de marketing e de gerência, capaz de agregar valor por 

meio dos serviços prestados. 
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Apoiada no conceito de atividade estratégica, a logística empresarial brasileira 

vem se caracterizando pela inovação e pela busca de sistemas alternativos de 

escoamento da produção, sobretudo em função dos gargalos de transporte para a 

exportação e abastecimento do mercado interno. Um dos grandes exemplos é o mercado 

de granéis, base de todas as cadeias produtivas, que, pela grande demanda por 

transporte, sofre as restrições do “apagão logístico brasileiro”. Encontra-se, entre esses 

granéis, o minério de ferro. Este minério é abundante no mundo, porém suas jazidas 

concentram-se em poucos países, sendo que apenas cinco detêm 77% das ocorrências 

totais. O Brasil possui 8,3% das reservas totais, a quinta maior do mundo, equivalente a 

17 bilhões de toneladas, e encontra grandes dificuldades de escoamento, tanto para o 

mercado interno, quanto para a exportação. 

No Estado do Pará, a partir de meados de 80, após a conclusão da Estrada de 

Ferro Carajás, de propriedade da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, o minério de 

ferro da jazida em Carajás passou a ser escoado para exportação, através da ferrovia, até 

o porto de Ponta da Madeira, no Estado do Maranhão, para então ser embarcado em 

navios graneleiros internacionais.  

Atraídas pela oferta de minério na região, e pela oportunidade de beneficiamento 

e exponencial agregação de valor ao minério de ferro, diversos grupos empreendedores 

instalaram siderúrgicas ao longo da tal ferrovia, utilizando-se da mesma para o 

abastecimento do insumo principal. O ferro gusa produzido pelas indústrias siderúrgicas 

do pólo de Marabá, no Pará, tem como fundamental base de produção o minério de 

ferro procedente da jazida de Carajás. Sua utilização é servir como matéria-prima para a 

produção de aço e de peças fundidas, e, por sua alta qualidade, situa-se como o mais 

atrativo substituto de sucata na produção desses produtos. Exportados para diversos 

países, os dois produtos – minério de ferro e ferro gusa – passam por transformações e 

são incorporados aos costumes locais na forma de novos produtos de uso comum – de 

carros a aviões, de fogões a computadores, além de ser largamente empregados na 

produção de ferragens para a construção de estruturas e fundações.  

No Brasil, existem dois pólos de produção de ferro-gusa que funcionam de 

forma absolutamente autônoma: o sistema sul e o sistema norte. O primeiro sistema, 
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localizado na Região Sudeste, abastece as siderúrgicas nacionais com 50% de sua 

produção e exporta os 50% restantes. O sistema norte, por seu turno, localiza-se nos 

Estados do Pará e do Maranhão junto ao complexo de Carajás e tem sua produção 

direcionada para o mercado externo. Este sistema concorre com produtores de ferro-

gusa localizados em outros países (MADRUGA et al., 2005). 

No Pará, a produção de ferro gusa está concentrada no município de Marabá, na 

região sudeste do estado. A cidade possui sete usinas que produzem 1,5 milhão de 

toneladas de gusa por ano. Dados da Associação Comercial e Industrial de Marabá 

(ACIM) apontam que o setor gera cerca de 4 mil empregos diretos e outros 20 mil 

indiretos. Ainda de acordo com a Associação, existem outras cinco unidades em 

construção na região. A produção de gusa representa um passo importante na agregação 

de valor ao minério extraído do território paraense (SEPROD, 2005).  

O transporte de ferro-gusa da região do complexo Carajás, no Estado do Pará, 

também é realizado tradicionalmente por ferrovia, sendo transportado até os portos de 

Itaqui e Ponta da Madeira, no Estado do Maranhão, onde é destinado totalmente à 

exportação. No entanto, a partir de junho de 2004, uma das siderúrgicas instaladas no 

complexo optou por inserir também o modal rodoviário no percurso usina-porto, 

destinando parte da produção de ferro-gusa ao embarque no porto de Vila do Conde, no 

Pará. Esta forma de transporte, apesar de ser ainda mais onerosa que a primeira, serve 

como forma de chamar a atenção das autoridades para a necessidade de implantação 

imediata da hidrovia Araguaia-Tocantins, com a conclusão das obras das eclusas da 

hidrelétrica de Tucuruí, que permitiriam a utilização em larga escala do transporte 

hidroviário. 

Atraída pela expansão da indústria do minério, foi inaugurada, em 2007, uma 

unidade produtiva de ferro-gusa na cidade de Barcarena, Estado do Pará. Atraída pelo 

avanço das atividades logísticas, pela então viabilidade de transporte fluvial e pelo 

escoamento ainda competitivo para o mercado externo através do porto de Vila do 

Conde, considerado ainda subutilizado, se comparado aos grandes portos nacionais, 

como Santos, Paranaguá e Tubarão. Esta unidade de produção, inicialmente produz 

ferro-gusa. Entretanto, sua previsão é, em até cinco anos, verticalizar a cadeia do ferro 
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construindo em seu parque industrial um complexo integrado de siderurgia, logística e 

atividades correlacionadas, de caráter decisivo para o desenvolvimento do Estado do 

Pará e do Norte do Brasil.  

Para tanto, far-se-á necessário o seu abastecimento com os insumos necessários 

à produção, notadamente minério de ferro, proveniente, em quase sua totalidade, da 

jazida em Carajás. Para efeito de curiosidade, esta unidade siderúrgica, adicionalmente, 

possui sua usina matriz no pólo de Marabá e incessantemente busca alternativas 

competitivas para o escoamento de sua produção. Apenas a necessidade de minério de 

ferro para a usina de Barcarena implica no transporte, ainda em 2008 de cerca de 1 

milhão de toneladas entre Marabá e Barcarena, quantidade esta que sofrerá incrementos 

na ordem de um milhão de toneladas por ano devendo atingir em torno de 5 milhões de 

toneladas por ano em 2012. 

Este estudo fundamenta-se na substituição dos modais para o transporte de 

insumos. Se considerarmos o modal rodoviário, atualmente em uso, para o transporte 

deste minério entre Marabá e Barcarena, este volume de carga significaria algo em torno 

de 31.250 viagens por ano em 2008, chegando até 156.250 viagens por ano a partir de 

2012. Considere-se, ainda, que se trata de viagens de ida e volta e, pode ser avaliado o 

volume dos impactos sociais e ambientais acarretados pela utilização deste modal. 

Alternativamente, a organização buscou a solução do transporte hidroviário, que, 

além de acarretar impactos mínimos, implica em significativa economia de recursos, na 

medida em que uma única viagem de comboio projetado para navegar no rio Tocantins 

significa cerca 400 caminhões a menos nas estradas. Este alternativo sistema de 

transporte será o foco de nosso estudo. 

O barramento do rio Tocantins na cidade de Tucuruí, a despeito de ser 

importante aparato gerador de energia elétrica e, conseqüentemente, produtor de 

riquezas, constitui-se em intransponível obstáculo à navegação fluvial, de sorte que se 

faz necessário o transbordo de toda carga que se pretenda transportar por aquela via para 

vencer o desnível ocasionado pela barragem. O Governo Federal empreende esforços no 

sentido de concluir a construção de sistema de eclusas que vão proporcionar o fluxo 
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contínuo de transporte de carga através do rio. Entretanto, a despeito de as obras das 

eclusas haverem iniciado juntamente com a construção da barragem, o fato é que, ainda 

no final do ano de 2008, não estão concluídas e o horizonte para sua conclusão não está 

muito claro, estimando-se sua conclusão em um prazo “não menor do que dois anos” 

(KELLERMANN, 2008).  

CAIXETA-FILHO e GAMEIRO (2001) também comparam dois diferentes 

modais: 

“O transporte fluvial normalmente se caracteriza pela 
movimentação de cargas volumosas de baixo valor agregado, a 
baixas velocidades, sendo o mais indicado para movimentações 
em longas distâncias e apresentando o menor consumo de 
combustível. Em condições semelhantes de carga e distância, um 
conjunto de barcaças consome menos da metade do combustível 
requerido com um comboio ferroviário.”  

Neste contexto de estratégias e mudanças, a modelagem do sistema e a 

simulação computacional surgem como uma ferramenta que possibilita uma melhor 

compreensão do sistema, através da identificação das variáveis mais importantes e da 

maneira como elas interagem, podendo ser usada para experimentar novas situações, 

sobre as quais se tem pouca ou mesmo nenhuma informação, com o intuito de preparar 

a administração para o que possa acontecer e servindo como um primeiro teste para se 

delinearem novas políticas e regras de decisão para a operação de um sistema, antes de 

experimentá-la no sistema real.           

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Diagnosticar e analisar, com base na modelagem e simulação de sistemas, um 

sistema multimodal de transporte de minério de ferro, com o intuito de redimensionar 

sua capacidade produtiva, contribuindo para o planejamento logístico e auxiliando a 

tomada de decisão. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

Para esta pesquisa, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Desenvolver um modelo de simulação que permita avaliar e analisar o 

sistema estudado; 

b) Propor um dimensionamento otimizado dos recursos envolvidos no 

sistema de transporte do estudo de caso, com foco no sistema de 

transbordo da carga, a partir dos resultados alcançados nas simulações 

dos diferentes cenários.  

c) Ajustar o redimensionamento da capacidade produtiva do sistema, de 

acordo com as premissas e restrições estipuladas no modelo. 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

No capítulo 2 deste trabalho, serão apresentas revisão bibliográfica e 

contextualização sobre hidrovias, transporte hidroviário e integração modal, a fim de 

entender o tipo de operação a ser estudada. 

No capítulo 3, será apresentada revisão da literatura sobre sistemas, processo de 

modelagem e simulação e sobre o software EXTENDTM. Será abordada também a 

metodologia de desenvolvimento de um estudo de simulação. 

No capítulo 4, será descrita a seqüência de métodos utilizados na construção do 

modelo em questão. Será também apresentado o software EXTENDTM, utilizado neste 

estudo. Por fim, ainda neste capítulo, serão apresentados os dados e informações 

coletadas, bem como o tratamento estatístico de cada conjunto de dados apresentados. 

Com o modelo computacional desenvolvido, serão criados, no capítulo 5, 

diversos cenários para a operação, a fim de diagnosticar, através de análises de 

sensibilidade o sistema, identificar e analisar as variáveis mais relevantes para o 
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sistema, avaliar os prováveis gargalos do processo e dimensionar o sistema de 

transportes estudado.  

Finalmente, no capítulo 6, serão apresentadas conclusões e recomendações 

acerca da simulação realizada e dos cenários obtidos. Serão também apresentadas 

propostas e recomendações para trabalhos similares futuros. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

O transporte contribui significativamente na composição do custo final de um 

produto. Isso se deve a uma série de fatores que incluem desde o modal escolhido para o 

transporte, passando pelas taxas cobradas pelo setor, até as condições de infra-estrutura 

oferecidas. 

A atividade produtiva tem passado por importantes mudanças nos últimos anos. 

A lógica de redes globais de fornecedores exige a criação de sistemas logísticos capazes 

de colocar insumos e componentes diretamente nos locais de produção, observados os 

critérios de qualidade, fluxos e prazos determinados. Em conseqüência, percebe-se, cada 

vez mais, a gradual reestruturação da matriz de transporte brasileira, de forma que a 

produção, tanto industrial como agrícola, possa atingir, de forma eficiente, a 

abrangência nacional e integração global (CNT, 2002). 

A escolha do modal para o transporte de determinado produto é fundamental 

para a redução de custos. BALLOU (2001) compartilha do pensamento que um melhor 

sistema de transporte contribui para o aumento da competição no mercado, garante a 

economia de escala na produção e reduz preços de mercadorias. Em princípio, é 

necessário conhecer bem suas características, bem como o tipo de carga para a qual se 

destina. 

Atualmente, o transporte de cargas conta com quatro principais modais: 

rodoviário, ferroviário, hidroviário (de interior e marítimo) e aeroviário. Existe ainda o 

modal dutoviário, contudo, sua participação na matriz de transportes ainda é pequena, se 

comparada aos demais modais. Cada um oferece vantagens e desvantagens, dependendo 

do tipo de operação para a qual será empregado. 

Em diversos países do mundo, os modais de transporte hidroviário, ferroviário e 

rodoviário convivem de forma harmônica, lado a lado, cada um utilizado para transporte 

do tipo de carga para o qual é mais adequado. As cargas que se constituem em grandes 
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volumes e de baixo valor agregado, a exemplo dos grãos, agregados para construção, 

carvão, entre outros, são transportados em geral através das hidrovias, em face de seu 

custo unitário menor. Quando as cargas se constituem em bens de maior valor agregado, 

o transporte hidroviário, por seu maior tempo de percurso, torna-se menos competitivo 

se comparado com os outros modais. Portanto, existem cargas específicas para cada 

modal de transporte, de forma que eles não se tornam concorrentes, mas sim 

complementares (CALABREZI, 2007). 

Além de desempenharem atividades isoladas, existe também a possibilidade de 

combinações entre esses modais, aproveitando suas características individuais. Esse 

intercâmbio pode ocorrer pela troca de equipamentos ou por operações de transbordo de 

carga em terminais.  

2.1 O SISTEMA HIDROVIÁRIO BRASILEIRO  

O transporte hidroviário é um dos mais econômicos meios de movimentação de 

bens e pessoas. É o que exige menor consumo de combustíveis, em relação à capacidade 

de carga e deslocamento. Isto porque o deslocamento das embarcações sobre a água 

requer muito menos energia do que sobre pavimentos rodoviários e até sobre trilhos 

ferroviários. 

Em termos econômicos, é o modal mais economicamente viável e eficiente, que 

exige menos investimentos nas fases de implantação e manutenção e acarreta baixo 

impacto ambiental relativamente aos demais modais (OLIVA, 2008).  

A navegação, em especial a navegação fluvial, é amplamente utilizada desde os 

primórdios de nossa civilização. Países como a China, toda a Europa, os Estados Unidos 

e o Canadá fizeram de suas redes hidroviárias meios eficientes e econômicos de 

transporte, em contínua modernização e atualização tecnológica, inclusive quanto à 

compatibilidade com o meio ambiente natural (RESENDE, 2007).  

O sistema de movimento hidroviário foi fundamental nos primeiros séculos da 

formação territorial brasileira (1500-1870). A principal razão para este fato é histórico-
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geográfica. Os rios Tietê (o “rio das bandeiras”), São Francisco (“rio da integração 

nacional”) e o caudaloso rio Amazonas, por exemplo, foram importantes para conquista 

territorial, na época em que o paradigma da mobilidade geográfica era a navegação 

marítima e interior. 

As hidrovias como via de escoamento comercial, dedicadas a grandes 

transportes de carga, é recente. Exceto os rios, como os da Amazônia e do São 

Francisco (onde predominava quase um único modal), os rios da malha hidroviária 

brasileira ganharam políticas territoriais efetivas somente nos anos 1990. 

CAIXETA FILHO (1996) argumenta que a não existência de rios navegáveis 

que desemboquem no oceano é a principal razão de o Brasil não ter um sistema 

aquaviário que venha solucionar o problema de transporte, a exemplo do que acontece 

nos EUA. Os rios brasileiros, com exceção do sistema Tietê-Paraná, não estabeleceram 

ligações entre centros econômicos importantes. Isso torna necessário várias operações 

de transbordo para que o produto chegue ao destino final. 

As dificuldades impostas pela configuração territorial brasileira às hidrovias vão 

além da capacidade de sua implantação. As hidrovias desenvolvem apenas uma 

integração regional. Ao contrário, por exemplo, das redes rodoviárias, estão limitadas à 

forma espacial das bacias em que perfazem seus fluxos (CALABREZI, 2007) 

O novo uso agrícola do território, isto é, as modernizações do campo e a 

expansão dos fronts agrícolas para produção agroindustrial de commodities, foram 

demarcadores da emergência de políticas comandadas pelo Estado para a reorientação e 

modernização da matriz de transportes (CNT, 2002) 

O Brasil possui cerca de 13 mil km de vias navegáveis utilizadas 

economicamente para o transporte de cargas e passageiros, podendo atingir cerca de 44 

mil km navegáveis, caso sejam realizadas obras de infra-estrutura em outros 29 mil km 

de vias naturalmente disponíveis, sem contar que o País possui potencial de 

navegabilidade em águas superficiais flúvio-lacustres em cerca de 63.000 km. 

Considerado um dos maiores sistemas aquaviários do mundo, o sistema hidroviário 
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brasileiro contém 8 bacias hidrográficas, onde são movimentadas mais de meio milhão 

de toneladas de cargas por ano (ANTT, 2004). 

 

Figura 2.1: Divisão participativa dos modais de transporte no Brasil. 

Fonte: ANTT, 2004 
 

Apesar do grande potencial da malha hidroviária brasileira, a ausência de um 

nível adequado de investimentos no setor tem resultado em prejuízos para a viabilidade 

econômica das vias navegáveis, concorrendo para o desbalanceamento da matriz de 

transportes e para o agravamento das deficiências na intermodalidade com os demais 

modais. O aproveitamento adequado das vias navegáveis depende da realização de 

obras de infra-estrutura, tais como: dragagem; transposição de trechos não navegáveis, 

por meio de eclusas e canais artificiais de transposição; derrocamentos de obstáculos 

naturais; e balizamento e sinalização (CNT, 2002) 

RESENDE (2007) argumenta que o Brasil, apesar de ser um dos países com 

maior rede hidrográfica do mundo, tem participação muito modesta do modal 

hidroviário em sua matriz de transportes. Isto se deve, em boa parte, à existência de 

obstáculos à continuidade da navegação ao longo de alguns de nossos principais rios e 

seus afluentes, como o Paraná, o São Francisco, o Tocantins-Araguaia, o Madeira, o 

Tapajós e o Xingu. Alguns desses obstáculos são naturais, como corredeiras e 

cachoeiras, e outros são barragens construídas para o aproveitamento de potenciais 

hidráulicos para geração de eletricidade. 
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Além das obras necessárias à manutenção das condições de navegabilidade da 

hidrovia, destaca-se a necessidade de investimentos em portos e terminais fluviais 

intermodais. A Figura 2.2 mostra as principais vias navegáveis no Brasil, com destaque 

para a hidrovia do Tocantins-Araguaia, foco deste estudo. 

 

Figura 2.2: Corredores hidroviários brasileiros 

Fonte: Oliva (2008) 

 

Entre as vantagens da utilização do modal hidroviário, em comparação aos 

demais modais, OLIVA (2008) destaca: 

- Eficiência energética; 

- Capacidade de concentração de cargas; 

- Maior vida útil da infra-estrutura, equipamentos e veículos;  
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- Maior segurança da carga e controle fiscal; 

- Menor consumo de combustível por tonelada transportada; 

- Baixa emissão de poluentes; 

- Ausência de congestionamento de tráfego; 

- Baixo custo de infra-estrutura; 

- Menor número de acidentes; 

- Baixo custo operacionaI; 

- Menor emissão de ruído 

As Figuras 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 comparam o modal hidroviário com os modais 

rodoviário e ferroviário, em relação ao consumo de combustível, em litros por 1000 

TKU, carga por potência, emissão de poluentes, em quilogramas por TKU e gramas de 

óxidos de nitrogênio emitidos na atmosfera, por TKU, respectivamente. Entende-se por 

TKU uma unidade de produção de transporte, considerando as toneladas multiplicadas 

por quilômetros úteis.  

 

Figura 2.3: Comparação entre os modais de transporte por consumo de combustível por TKU 

FONTE:  Ministério dos Transportes (2007) 
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Figura 2.4: Comparação entre os modais de transporte em capacidade de carga por potência. 

FONTE:  Ministério dos Transportes (2007) 
 

 

Figura 2.5: Comparação entre os modais de transporte por emissão de poluentes por TKU 

FONTE:  DOT/ Maritime Administration TCL (2007). 
 

 

Figura 2.6: Comparação entre os modais de transporte por gramas de óxidos de nitrogênio por TKU. 

FONTE:  DOT/ Maritime Administration TCL (2007). 
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Em relação à eficiência, um sistema de transporte, de maneira geral, tem sua 

eficiência operacional e financeira avaliada de acordo com a utilização dos ativos, pois 

os custos de conservação e manutenção dos equipamentos são bastante significativos. 

No caso da navegação fluvial, os ativos são as barcaças e empurradores, que devem ser 

utilizados de forma correta e produtiva, visando um bom desempenho operacional e 

financeiro. Desta forma, será visto adiante, nos capítulos 5 e 6, a priorização da 

eficiência do transporte hidroviário, pelos motivos descritos neste parágrafo. 

2.2  TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 

Nos primórdios da navegação, dada a ausência de instrumentos para cálculo da 

rota, esta se fazia à vista de terra, tomando como referência pontos notáveis, como as 

elevações costeiras. Este processo se chama “pilotagem”, ainda hoje usado por 

pequenos barcos e pescadores artesanais. Seguiu-se o emprego de agulhas imantadas, as 

bússolas primitivas, que mostrando o norte magnético, permitiam uma estimativa do 

rumo seguido (RESENDE, 2007).  

Com o passar dos séculos veio a navegação astronômica, pelo cálculo de posição 

a partir de astros como o sol e estrelas de grande magnitude, em instrumentos que 

evoluíram do astrolábio ao sextante, com ajuda de tabelas astronômicas. 

Finalmente, chegou-se à era da navegação eletrônica, primeiramente com os 

radiosfaróis e os correspondentes radiogoniômetros, que, conhecidas as localizações de 

2 estações emissoras, por triangulação permitiam obter a posição do barco. Sistemas 

mais precisos e de maior alcance como os Lorans1 encerraram esta fase. 

Hoje, a navegação se faz com precisão e facilidade a partir de satélites 

especializados, geoestacionários, que substituíram os astros e que dão instantânea e 

automaticamente a posição bastante precisa do navio, independente das condições 

atmosféricas e de sua posição geográfica. 

                                                 
1 Long Range Aid to Navigation. Sistema de radio-transmissão de dados para a navegação, que utiliza 
múltiplos transmissores para determinar a posição ou velocidade da embarcação. 
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As hidrovias são um importante meio para o comércio interno e externo, pois 

propiciam a oferta de produtos a preços competitivos. Na Europa e EUA, a navegação 

fluvial é bastante utilizada para o transporte de produtos a granel e contêineres. Segundo 

a Confederação Nacional dos Transportes - CNT (2002), 65% da produção de grãos dos 

EUA são transportados por hidrovias. 

Nos países em que circulam volumes significativos de cargas a grandes 

distâncias, a opção pelo transporte fluvial levou à execução de obras hidroviárias de 

grandes proporções, como a canalização de rios, construção de portos e canais, além de 

eclusas (CALABREZI, 2007). 

Nos EUA, os rios possuem uma importância estratégica na integração regional, 

exportação, segurança nacional e são controlados pelo exército. Assim, os rios sofreram 

uma série de mudanças, que tinham por objetivos o uso múltiplo das águas e a 

conservação ambiental.  

Na Europa, a explosão da navegação fluvial ocorreu na década de 70, com a 

utilização de grandes comboios. Houve investimentos em obras relacionadas ao 

aprofundamento e à estabilização dos leitos fluviais e contenção de margens. 

(RESENDE, 2007) 

CALABREZI (2007) explica que o Brasil possui um dos maiores potenciais 

hídricos do mundo, devido à sua posição geográfica na região equatorial. Recebe uma 

precipitação pluviométrica significativa, o que propicia o escoamento de avantajado 

volume d’água, dando origem a rios com enormes caudais, muitos deles classificados 

entre os maiores do planeta.  

Nas décadas de 40 e 50, a vasta disponibilidade de recursos hídricos foi 

direcionada, em função da industrialização no país, para a produção de energia 

hidrelétrica, e não para o desenvolvimento de um sistema hidroviário. Também a baixa 

produtividade de cereais nas regiões cortadas pelas hidrovias não contribuiu para o 

crescimento da navegação fluvial, pois a produção de cereais não demandava um modal 

com grande capacidade de carga (FLEURY, 2002). 
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O maior impulso no sistema hidroviário brasileiro foi em 1977, quando a CESP 

implantou a "Hidrovia do Álcool". Os recursos do projeto foram aumentando até 

chegarem nos 1.040 km navegáveis, iniciando no reservatório de Barra Bonita (SP) e 

atingindo a cidade de São Simão (GO). Há toda uma infra-estrutura aliada a novos 

investimentos procurando dar apoio ao turismo fluvial, abrindo um leque de opções 

internacionais, como compras no Paraguai e Argentina. Os números da hidrovia 

encerram previsões generosas depois de transportar em 1992 mais de 2 milhões de 

toneladas de grãos, álcool, cana-de-açúcar, calcário e outros produtos. 

Hoje, no Brasil, grande parte dos investimentos do setor hidroviário está inserida 

em programas especiais de desenvolvimento regionais, que têm como objetivo o 

barateamento dos custos internos de transporte de forma a dar competitividade às 

exportações dos produtos nacionais. Também estão sendo resgatadas as vias navegáveis 

nas regiões Norte e Nordeste e nos estados de Goiás e Tocantins, a retomada das 

hidrovias só seria iniciada no final do século. Há cinco anos, esse transporte tem sido 

utilizado nas regiões em que há grande produção de soja (OJIMA, 2004).  

Uma grande vantagem adicional existe para o transporte hidroviário brasileiro. 

Praticamente, todas as bacias fluviais se comunicam entre si pelas cabeceiras de seus 

rios, através de brejos e banhados, o que facilitaria a interligação. A evolução do setor 

tende a ser gradual, porém, com grande possibilidade de ser contínua, condicionada, é 

claro, ao comportamento da economia (OLIVA, 2008). 

Atualmente, de acordo com OLIVA (2008), a intenção do governo é obter da 

iniciativa privada o maior interesse pelas hidrovias e fazer dela parceira nos 

investimentos. Vêm acontecendo contatos com o BNDES e uma das medidas que 

podem ser aprovadas é a concessão de financiamentos com juros, subsidiados como 

forma de incentivo . 

2.3 A ESCOLHA MODAL 

A infra-estrutura ferroviária e hidroviária do País é insuficiente para realizar o 

transporte de granéis. Isso infelizmente faz com que seja necessária a utilização do 
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modal rodoviário para o transporte de grande parte da produção de soja brasileira, 

mesmo quando se trata de longas distâncias. O problema dessa predominância também 

se dá pelo baixo aproveitamento do transporte, pois um caminhão carrega cerca de 150 

vezes menos soja do que uma composição ferroviária e cerca de 600 vezes menos do 

que um comboio de barcaças numa hidrovia como a do Rio Madeira (OJIMA, 2004). 

No modal ferroviário, o uso de vagões inadequados, a pequena oferta de material 

rodante e a baixa qualidade do existente podem ser consideradas as principais 

deficiências na infra-estrutura. Já para o modal hidroviário, o problema reside na baixa 

capacidade de intermodalidade e comboio, além de oferecer pouca atratividade de 

investimentos devido às barreiras ambientais. 

Conforme CAIXETA FILHO (1996), “essa predominância do modo rodoviário 

pode ser explicada pelas dificuldades que outras categorias de transporte enfrentam para 

atender eficientemente aos aumentos de demanda em áreas mais afastadas do País, as 

quais não são servidas por ferrovias ou hidrovias”. 

Mas, a tocante infra-estrutura não é o único problema. No setor ferroviário, por 

exemplo, há a questão da interação entre as concessionárias ferroviárias. Muitas delas 

detêm trechos que interligam os portos de exportação e que precisam ser partilhados; 

porém, muitas vezes, os altos fretes cobrados nesses trechos podem inviabilizar o 

transporte. 

A decisão de um usuário para a movimentação de sua carga depende, 

basicamente, de dois fatores: os custos e as características operacionais do serviço de 

transporte.  

FLEURY (2002) explana que são cinco as dimensões mais importantes, no que 

diz respeito às características dos serviços oferecidos: velocidade, consistência, 

capacitação, disponibilidade e freqüência. Estas características são fundamentais, de 

acordo com as proporções de necessidades de transporte, para a escolha adequada do 

modal a transportar. Nesta análise, o autor insere os modais dutoviário e aeroviário. 
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A velocidade refere-se ao tempo do percurso entre a origem e o destino de um 

transporte, também conhecido como transit time, sendo o modal aéreo o mais rápido de 

todos. E, ainda, considera-se o tempo gasto no embarque e desembarque da carga 

(NAZÁRIO et al, 2000; FLEURY, 2002). 

“A consistência, que representa a capacidade de cumprir os tempos previstos, 

tem o duto como a melhor opção. Por não ser afetado pelas condições climáticas ou de 

congestionamentos, o duto apresenta uma alta consistência. Já o baixo desempenho do 

aéreo é resultante de sua grande sensibilidade a questões climáticas e sua elevada 

preocupação com questões de segurança” (FLEURY, 2002). 

A capacitação representa a habilidade do modal em movimentar diferentes 

volumes e variedades de produtos. Assim, o destaque fica para o modal aquaviário, que 

praticamente não possui limitações para o tipo de produto e volume a ser transportado 

(FLEURY, 2002). 

“A dimensão disponibilidade se refere ao número de localidades onde o modal 

se encontra presente. Aqui, aparece a grande vantagem do rodoviário, que quase não 

tem limites de onde pode chegar (porta a porta). Teoricamente, o segundo em 

disponibilidade é o ferroviário, mas isto depende da extensão da malha ferroviária em 

um determinado país” (FLEURY, 2002). 

Com relação à dimensão freqüência, ou seja, o número de viagens em um 

período de tempo, o duto é o que apresenta o melhor desempenho, pode operar durante 

24 horas por dia e ser solicitado a qualquer momento, desde que esteja disponível no 

local desejado (FLEURY, 2002). 

Assim, é importante conhecer as características descritas acima no momento da 

escolha do modal viário para o transporte de determinada carga, identificando as 

vantagens e desvantagens de cada modal e as características da carga a ser transportada, 

na tentativa de estabelecer uma rota ótima para um determinado fluxo de transporte. 
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2.4 CONTEXTO REGIONAL  

São escassas as rodovias na Amazônia, e o principal modo de transporte é o rodo-

fluvial, onde os caminhões tipo semi-reboques de cargas navegam sobre balsas (chatas). 

O transporte de cargas também se faz sobre os conveses (cargas sólidas) ou nos porões 

das balsas (cargas líquidas). 

As canoas, barcos e pequenos navios são elementos fundamentais para a vida e a 

economia da Amazônia. O transporte fluvial desempenha um papel importante no país, 

entretanto, os resultados econômicos estão muito aquém do seu potencial. Na região 

Norte, estão em preparação a hidrovia do Araguaia-Tocantins, que já podem ser 

utilizadas de forma segura e comercialmente viável.  

Essa via integra um plano logístico maior, o futuro corredor multímodal de 

transportes da região Centro-Norte, que prevê a integração da hidrovia com rodovia e 

ferrovia. O funcionamento dessa hidrovia vai contribuir para o desenvolvimento 

agrícola na região do médio Araguaia, permitindo que granéis sólidos, transportados por 

um corredor intermodal até o Porto de São Luís, possuam acesso mais viável ao 

mercado internacional. 

Este estudo em questão refere-se ao uso desta hidrovia, no trecho navegável entre as 

cidades de Marabá e Tucuruí, no Estado do Pará. Mesmo sem o apoio de obra de infra-

estrutura pelo governo, o projeto, pioneiro no Estado, abre as portas para um novo 

corredor de escoamento da carga advinda do sul do Estado, sobretudo granéis minerais e 

mostra que é real a alternativa de transporte da carga agroindustrial proveniente da 

Região Centro-Oeste do País. 

2.5  A INTEGRAÇÃO ENTRE OS MODAIS 

A integração modal ou multimodalidade surgiu da necessidade de um sistema de 

transporte que pudesse oferecer qualidade, eficiência, agilidade e ser ao mesmo tempo 

econômico, para atender às prioridades das empresas (GUEDES, 2002).  

Em relação à intermodalidade, suas  semelhanças está no ponto do transporte em 

si, ou seja, as duas significam transporte por mais de um modal. Isto quer dizer 
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transportar uma mercadoria do ponto de origem até o ponto de entrega por modais 

diferentes, por exemplo, um caminhão, um navio e um trem (ANTT,2008). 

A diferença relaciona-se à documentação do frete. A intermodalidade 

caracteriza-se pela emissão individual de documento de transporte para cada modal, 

bem como pela divisão de responsabilidade entre os transportadores. Na 

multimodalidade, ao contrário, existe a emissão de apenas um documento de transporte, 

cobrindo o trajeto total da carga, por apenas um transportador, do seu ponto de origem 

até o ponto de destino (ANTT, 2008).  

Neste trabalho, serão abordados para explanação neste item os dois conceitos, 

suas utilizações e evolução, uma vez que a questão relacionada ao segmento fiscal da 

carga não é levantada na pesquisa. 

Na maioria dos países europeus e nos EUA, a integração entre modais tornou-se 

uma prática cada vez mais utilizada pelas empresas e prestadores de serviços de 

transporte. O ganho obtido pelas empresas com essa integração torna-a cada vez mais 

essencial nas operações de transporte e no comércio internacional.  

No Brasil, a multimodalidade é algo ainda recente e pouco utilizada. Isso se deve 

pela predominância do modal rodoviário em nossa matriz de transporte, pela ausência 

de investimentos que incentive a utilização de novos modais, além da falta de uma 

infra-estrutura que possibilite a integração de modais (CALABREZI, 2007).  

O uso da multimodalidade para a redução de custos é, de certa forma, 

comprovada pelos usuários desse sistema. Mas vinculada a essa redução econômica, 

existe também a possibilidade de reduções nos impactos ambientais causados pelo atual 

sistema, principalmente no caso do modal rodoviário (ROCHAT, 2000).  

Ao se observar pela ótica hidroviária, faz-se necessário no Brasil o 

desenvolvimento da infra-estrutura de terminais, com o intuito de promover as 

operações integradas entre modais, como forma de ampliação da demanda pela 

navegação fluvial. Este fato é especialmente verdadeiro no Brasil, onde os rios estão na 

maioria das vezes distantes dos pólos produtores e não permitem a navegação até os 

portos marítimos.  

 

 

Segundo CAIXETA-FILHO e GAMEIRO (2001): 
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 O sistema hidroviário brasileiro possui particularidades que 
criam dificuldades para solucionar o problema de transporte, pois não 
há rios navegáveis que desemboquem no oceano. Com exceção do 
sistema Tietê-Paraná, os rios brasileiros não estabelecem ligações entre 
centros econômicos importantes. Isso requer várias operações de 
transbordo para que o produto chegue ao destino final, tornando-se uma 
operação com custos operacionais altos e perdas relevantes. Torna-se 
assim mais vantajosa a utilização do modal rodoviário, que não 
necessita de transbordos, além de desfrutar de um serviço porta-a-porta.  

O termo intermodalidade foi definido em 1991 como o movimento de produtos 

entre a origem e o destino usando vários modos de transporte como avião, navio, 

barcaça, trem e caminhão ( BONTEKONING et al., 2004). 

Para a European Conference of Ministers of Transport, o termo intermodalidade 

foi definido em 1993 como sendo o movimento de bens em uma única unidade de 

carregamento, que utiliza vários modais de transporte sem qualquer manipulação dos 

bens na transferência entre modais (MARCHARIS, 2004). 

Uma outra definição de intermodalidade foi publicada em 1995 no livro 

Intermodal freight transportation, como o transporte realizado por mais de um modal, 

caracterizando um serviço porta-a-porta com sucessivos transbordos realizados de 

forma eficiente e com a responsabilidade de um único prestador de serviço por meio de 

um documento único (NAZÁRIO et al, 2000).  

Percebe-se que, com o passar do tempo, o conceito de intermodalidade agregou 

funções e valores, deixando de ser uma operação de transporte que utiliza mais de um 

modal e evoluindo para uma operação com etapas operacionais mais técnicas, realizadas 

por operador com responsabilidades jurídicas sobre a carga.  

Em 1996, o Convênio das Nações Unidas sobre o Transporte Multimodal 

Internacional de Mercadorias (UNCTAD, 1996), define em seu artigo I, que o 

transporte multimodal internacional é o transporte de mercadorias realizado por dois ou 

mais modais através do porte de um contrato de transporte multimodal, desde a origem 

da mercadoria até o seu destino final em outro país, ficando o Operador de Transporte 

Multimodal como responsável pela mercadoria até o destino final. 

Seguindo a mesma definição da ONU, o Ministério dos Transportes do Brasil, 

pela Lei 9.611 de 20 de fevereiro de 1998, definiu como Transporte Multimodal de 

Cargas, aquele que, através de um único contrato de transporte, utiliza duas ou mais 

modalidades de transporte desde a origem até o destino, tendo como único responsável 

o Operador de Transporte Multimodal (OTM).  
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OTM é qualquer pessoa jurídica, transportador ou não, que celebre um contrato 

de transporte multimodal e atue como principal responsável pela execução do transporte 

porta-a-porta frente ao contratante (Ministério dos Transportes, 1998).  

GARCIA JUNIOR (2002) retoma o conceito de Transporte Multimodal definido 

pela UNCTAD em 1996, porém ressalta que o regime jurídico incidente sobre o 

transporte multimodal leva em consideração apenas o transporte de mercadorias, não de 

pessoas.  

Neste trabalho será abordada a combinação entre os modais hidroviário e o uso  

como apoio a vantagem do modal rodoviário, o qual possui grande flexibilidade de 

locomoção. Como a restrição do barramento do Rio Tocantins em função da 

Hidrelétrica de Tucuruí impede a navegação entre a origem de o destino final da carga, 

faz-se necessário o transbordo através de um modal prático, simples e que demande o 

mínimo de investimentos em infra-estrutura, visto que, num médio prazo, consolidar-se-

á a conclusão das obras das eclusas na hidrelétrica, o que possibilitará a navegação 

plena pelo rio Tocantins. 
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CAPÍTULO 3 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

Antes da discussão sobre a simulação de sistemas propriamente dita, devem-se 

considerar alguns conceitos, intrinsecamente relacionados, e cuja discussão facilita seu 

entendimento. Por esse motivo, apresenta-se a seguir uma descrição dos principais 

conceitos adotados neste estudo: sistemas, modelos e modelagem. 

3.1 SISTEMAS 

De acordo com SILVA (2002), um sistema pode ser definido como um grupo de 

objetos, como pessoas ou máquinas, que são reunidos em alguma interação ou 

interdependência regular, a fim de se alcançar algum objetivo ou propósito lógico.  

Através dessa definição, nota-se que um sistema é algo bastante relativo. Em 

determinado momento, uma coleção de objetos pode ser uma pequena parte de um 

sistema maior (subsistema), e em outro é considerada um sistema completo. Os limites 

do sistema são estabelecidos a fim de se definir o que será estudado e incluir neles 

apenas aqueles itens que são considerados mais importantes para os objetivos. A 

determinação desses limites depende do estudo realizado e dos objetivos a serem 

alcançados. Deste modo, o termo endógeno é usado para descrever atividades e eventos 

do ambiente que afetam o sistema (BANKS et al., 2003). 

Ainda de acordo com BANKS et al. (2003), para se compreender e analisar um 

sistema, alguns termos precisam ser definidos. Uma entidade é um objeto de interesse 

no sistema e um atributo é uma propriedade de uma entidade. Uma atividade representa 

um período de tempo de duração especificada; já um evento pode ser definido como 

uma ocorrência instantânea, que pode mudar o estado do sistema. Se uma linha de 

produção está sendo estudada, os produtos poderão ser entidades, seus tempos de 

processamento poderiam ser um atributo, e a transformação dos produtos poderia ser 

uma atividade.  
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O estado de um sistema é outro componente que pode ser definido, segundo 

LAW & KELTON (2000), como uma coleção de variáveis necessárias para descrever 

um sistema em determinado momento. No estudo de um banco, são possíveis variáveis 

de estado: o número de atendentes ocupados, o número de clientes esperando na fila ou 

sendo servidos e o tempo de chegada do próximo cliente. A Tabela 3.1 lista alguns 

exemplos dos componentes de um sistema.  

Tabela 3.1: Exemplos de componentes em alguns sistemas. 

Sistema Entidades Atributos Atividades Eventos Variáveis de estado 

Banco Clientes 
Saldo da 
conta bancária Depositar 

Chegada; 
partida. 

Número de caixas 
ocupados; número de 
clientes esperando. 

Hidrovia 

Unidade de 
carga ou 
passageiro 

Origem; 
destino. 

Transportar / 
viajar 

Chegada à 
estação, 
destino, 
terminal. 

Quantidade de carga em 
trânsito; Número de 
viajantes esperando em 
cada estação 

Produção Máquinas 

Velocidade; 
taxa de 
quebra. 

Soldar, 
Moldar. Quebra 

Status das máquinas 
(ocupada, ociosa ou 
quebrada). 

Comunicações Mensagem 
Duração; 
destino. Transmitir 

Chegada ao 
destino 

Número esperando para ser 
transmitido 

Estoques Armazém Capacidade Remover Demanda 
Níveis dos estoques: 
demandas acumuladas 

FONTE:  Adaptado de LAW e KELTON (2000) 

Neste contexto, os estudos de sistemas podem se dar através da utilização de 

modelos que representem os sistemas reais, sendo apresentados como protótipos ou 

como modelos matemáticos, os quais podem prestar-se a soluções analíticas, como, por 

exemplo, um modelo de regressão, ou a simulação, permitindo, assim, reconstituir a 

rotina funcional de um dado sistema real. 

3.2 MODELOS 

FORRESTER (1991), discorrendo sobre modelos, diz que eles têm se tornado 

largamente aceitos como um meio de estudar fenômenos complexos, e que seu valor 

provém da melhoria da nossa compreensão das características de comportamento do 

sistema real, compreensão essa mais efetiva do que aquela realizada pela observação do 



 26

sistema em si. Um modelo, comparado ao sistema real que ele representa, pode lidar 

com informação a um baixo custo, além do conhecimento ser obtido mais rapidamente e 

em condições não observáveis na vida real.  

A definição transcrita acima remete a uma característica fundamental da 

utilidade dos modelos: resumir o funcionamento do sistema num adequado número de 

variáveis que permita sua apreensão pelo intelecto humano. 

Para se construir e empregar modelos para prever e explicar fenômenos com 

significativa precisão, é necessária uma etapa de seleção cuidadosa das variáveis mais 

significativas que vão descrever o comportamento do sistema. A razão é que, embora 

seja necessário um grande número de variáveis e ou parâmetros para prever um 

fenômeno com exatidão, um pequeno número de variáveis, em geral, explica grande 

parte dele. Deste modo, o ponto inicial de um processo de modelagem consiste em 

identificar as variáveis certas e as relações entre elas (GAVIRA, 2003). 

A partir de uma abstração do problema, é gerado o modelo, onde são envolvidas 

as variáveis consideradas. O nível de complexidade do modelo é diretamente 

proporcional à abstração efetuada, ou seja, ao número e a quais características serão 

utilizadas para a abstração (LOBATO, 2000). 

Na modelagem de sistemas, essas características são chamadas de variáveis do 

problema, uma vez que assumem diversos valores durante o desenvolvimento da 

solução e influenciam diretamente o sistema 

ANDRADE (2004) classifica as variáveis em três categorias: 

- Variáveis de decisão; 

- Variáveis controláveis ou endógenas; 

- Variáveis não controláveis ou exógenas. 
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As variáveis de decisão são aquelas que foram definidas pelo analista como 

fornecedoras das informações que servirão de base para a tomada de decisão. Assim 

como, por exemplo, se o problema for “investir dinheiro na expansão de uma fábrica 

para obter o máximo de retorno”, uma variável de decisão será a “taxa de retorno” de 

cada alternativa de porte do projeto. 

As variáveis controláveis ou endógenas são aquelas geradas pelo próprio modelo 

durante o processo de solução. Elas dependem dos dados fornecidos, das hipóteses e da 

estrutura do modelo. Esta poderia ser, de acordo com o exemplo acima, o “valor final” 

do investimento. 

As variáveis não controláveis ou exógenas são os dados fornecidos, as hipóteses 

e as condições fornecidas ao modelo que devem ser respeitadas. No mesmo exemplo, 

uma variável exógena é a “projeção de consumo do produto da fábrica”. 

Quando se está construindo um modelo, há uma preocupação em colocar o 

problema com o maior nível de detalhes possível; porém, nem sempre, faz-se 

necessário. Para CORREA (2002), o sucesso do projeto consiste em saber enxergar 

onde colocar os detalhes e onde suprimi-los. Numa situação real, que envolva um 

grande números de variáveis, o comportamento do modelo é influenciado por uma 

quantidade reduzida de variáveis principais. A Figura 3.1 representa esta simplificação, 

em que o sistema real é regido por um conjunto de variáveis de forma não muito 

definido e o sistema reduzido representa as variáveis que, basicamente, ditam o 

comportamento deste que pode ser modelado,para efeito de análise, por uma estrutura 

simplificada. 
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Figura 3.1: Representação simplificada do Processo de Modelagem. 

Fonte: ANDRADE (2004). 

 

ANDRADE (2004) cita três tipos de modelos: conceituais, matemáticos e 

heurísticos, que devem ser utilizados conforme o processo de decisão é abordado. A 

metodologia de PO é mais desenvolvida para a solução de problemas que podem ser 

representados por modelos matemáticos. O modelo mais apropriado para um dado 

contexto depende de fatores como, natureza matemática das relações entre variáveis, 

objetivos, nível de controle sobre as variáveis e de incertezas associadas ao ambiente. 

Partindo dessas considerações podemos dividir os modelos matemáticos em dois 

grandes grupos: de otimização e de simulação. 

Os modelos de otimização são estruturados para obtenção, segundo alguns 

critérios estabelecidos pelo analista, de uma solução ótima, que servirá como referência 

para a decisão real. Essa alternativa é resultado de uma análise matemática, processada 

por métodos sistemáticos de solução, chamados de algoritmos (SALIBY et al., 2001) 

Já os modelos de simulação oferecem uma maior flexibilidade ao analista. Esses 

modelos propõem uma representação da realidade com o objetivo de analisar diversas 

alternativas antes da implementação de qualquer uma delas. Essa flexibilidade permite 

ao analista criar possíveis ambientes futuros e testar alternativas, ou seja, o critério de 

escolha da melhor alternativa não está fixado na estrutura do modelo (SILVA, 2002) 

Segundo SOARES (1992), os modelos são uma descrição dos sistemas e, apesar 

de serem construídos dependentes do problema a resolver, requerem uma estrutura 

organizada qualquer. Uma linguagem (ou pacote) para simulação fornece uma destas 
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estruturas, e é sua compilação que vai traduzir a descrição do sistema em uma forma 

aceitável por um sistema de computação.  

Dessa maneira, a simulação pode ser encarada como uma metodologia 

experimental e aplicada, em que é necessário o uso de uma abordagem sistêmica, pois 

se busca analisar o desempenho total do sistema, e não apenas de suas partes. Isso 

significa que, quando se tem uma parte do sistema otimizado, não necessariamente o 

desempenho global também estará funcionando da mesma forma; é preciso observar a 

interação das partes (HARREL et al., 2002) 

A estruturação de um modelo matemático de simulação deve ser precedida de 

um modelo conceitual, que são informações e explicações teóricas empregadas para 

auxiliar o entendimento de determinado sistema. Para SILVA (2002), “os modelos 

conceituais, também denominados modelos simbólicos, tratam de uma primeira 

abordagem para o entendimento de um sistema real”. Assim, os modelos conceituais 

são previamente escritos, previsíveis, descritivos ou explicativos, conforme o propósito 

final modelo matemático de simulação. 

Os modelos fornecem uma estrutura para análise lógica e consistente e são 

usados por, pelo menos, sete motivos segundo MOORE et al. (2005): 

a) Modelos forçam a ser explícitos com relação aos objetivos. 

b) Modelos forçam a identificar e registrar os tipos de decisões que 

influenciam esses objetivos. 

c) Modelos forçam a identificar e registrar interações e concessões entre 

essas decisões. 

d) Modelos forçam a pensar cuidadosamente sobre variáveis a serem 

incluídas e suas definições em termos que sejam quantificáveis. 
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e) Modelos forçam a considerar que dados são pertinentes para a 

quantificação dessas variáveis e a determinar suas interações. 

f) Modelos forçam a reconhecer restrições (limitações) nos valores que 

essas variáveis quantificadas podem assumir. 

g) Modelos permitem a comunicação de nossas idéias e percepções para 

facilitar o trabalho de equipe. 

Esta pesquisa está direcionada ao estudo de um sistema descrito através de 

modelos – apoiados em uma estrutura fornecida por um pacote de simulação – que, ao 

serem exercitados num computador, fornecerão subsídios para que decisões 

relacionadas com a resolução de problemas, referentes a estes sistemas, possam ser 

tomadas. 

Assumindo a importância da simulação computacional como uma ferramenta de 

extrema eficiência para auxiliar no gerenciamento dos fluxos operacionais, este trabalho 

tem como objetivo desenvolver um modelo de simulação aplicado ao transporte 

multimodal de granéis sólidos na hidrovia do Araguaia-Tocantins. 

3.3  SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

As organizações têm se reorganizado cada vez mais para que as decisões, 

crescentes em complexidade, possam ser tomadas mais cientificamente. Tal 

procedimento permite que a transmissão de informações acompanhe as mudanças 

rápidas de circunstâncias, de forma que as necessidades no mercado consumidor possam 

ser satisfeitas. 

Sabendo-se que a tomada de decisão é dificultada pela qualidade dos parâmetros 

nos quais gestores se baseiam para decidir, é que há tempo são procuradas soluções para 

contornar os problemas suscitados pela incerteza. WOILER e MATHIAS (1996) 

relatam que as diversas alternativas que podem ser utilizadas para o aperfeiçoamento da 

análise não satisfazem o ponto fundamental, que é a quantificação do risco. Uma 
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solução proposta para o gerenciamento do risco é a de utilizar técnicas de simulação, as 

quais permitem, através da modelagem de um sistema real, o cálculo de diferentes 

combinações que, probabilisticamente, podem ocorrer. 

Graças ao surgimento de ferramentas cada vez mais acessíveis, tanto em termos 

de custo, quanto em facilidade de uso, a simulação tem se popularizado e fornecido 

importantes resultados, sendo uma ferramenta muito útil, à medida que possibilita 

análise de várias situações que a empresa pode enfrentar, antes que estas venham a 

ocorrer. Além disso, ela possibilita às pessoas uma compreensão mais ampla do 

problema ou sistema sob estudo. A simulação se utiliza de um modelo para estudar o 

sistema real sem a necessidade de gastos com pessoal e equipamentos e com riscos de 

falha reduzidos. Ao elaborar-se um modelo, estar-se-á, na medida do possível, tentando 

retratar a realidade, com sua complexidade reduzida a proporções manejáveis 

(WOILER e MATHIAS, 1996). 

De acordo com CARSON II (2005), a simulação é uma poderosa ferramenta 

para análise de sistemas, pois, através da modelagem, já são fornecidas estruturas para 

uma análise lógica e consistente, visto que forçam os objetivos a ser explícitos, pensar 

cuidadosamente sobre variáveis a serem incluídas, quais dados são pertinentes ao 

modelo e reconhecer restrições, entre tantos outros motivos. 

“Simulação é um método de modelar a essência de uma atividade ou sistema, de 

modo que possam ser feitas experiências para avaliar o comportamento do sistema ou o 

seu efeito ao longo do tempo” (MONKS,1987.) 

3.3.1  Evolução da simulação 

O desejo de conhecer o futuro sempre fez parte do ser humano. Essa eterna 

busca por respostas motivou o homem a utilizar técnicas como a simulação para tentar 

prever e entender o mundo à sua volta. Esta busca de conhecimento é tão antiga quanto 

a própria história da raça humana. 
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A partir da definição de que simular é construir modelos de sistemas reais, 

experimentá-los e aprender com eles, pode-se inferir que a simulação é uma técnica 

muito antiga. Comprova-se isso nas pinturas rupestres dos primeiros seres humanos, que 

utilizavam desenhos para simular as caçadas e rituais (GAVIRA, 2003).  

Segundo HARREL (2002), a simulação é uma palavra que apareceu 

recentemente na documentação científica para descrever a antiga arte da construção de 

modelos. Dessa forma, a simulação geral, que foi aplicada na construção de modelos de 

formas extremamente diversas, desde as esculturas e pinturas da Renascença até os 

modelos analíticos de processos mentais, tornou-se algo quase que específico para 

cientistas teóricos e práticos.  

Ainda segundo HARREL (2002), o uso do termo “simulação”, no sentido em 

que é empregado em pesquisa operacional, tem sua origem em um trabalho de 1940 de 

Von Newmamn e Ulam, que associaram a expressão “análise de Monte Carlo” a uma 

técnica matemática que utilizaram para resolver problemas de blindagem em reatores 

nucleares. 

De acordo com MENEZES e CAMORIM (2003), a evolução da simulação está 

intrinsecamente relacionada à evolução tanto de hardware quanto das inovações de 

software. Nos anos 60, simulação se restringia a um seleto grupo de gurus trabalhando 

em Universidades, centros de pesquisa e no meio militar. Basicamente, desenvolviam 

programas, específicos para cada aplicação. As execuções eram sofríveis, pois, naquela 

época, os computadores eram menos poderosos que os atuais. Nos anos 70, simulação 

foi difundida nos setores de engenharia e negócios graças ao surgimento de linguagens 

próprias de simulação. O aprendizado e a programação, porém, ainda eram longos. Nos 

anos 80 os Microcomputadores permitiram o surgimento de várias ferramentas de 

simulação manipuláveis por qualquer profissional. Mas, a simulação começou a 

amadurecer realmente na década de 90: avanços na animação, computadores cada vez 

mais rápidos e a possibilidade de integração entre pacotes de programas permitiram 

muitas empresas começarem a utilizar a simulação em fases de projeto, onde suas 

respostas pudessem alcançar um impacto profundo. A redução de custos e o 

desenvolvimento dos recursos computacionais, programas e linguagens contribuem, de 
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maneira decisiva, para a disseminação da simulação, a qual vem se popularizando de 

forma cada vez mais acentuada. 

A partir de então, a simulação se tornou uma abordagem de estudo cada vez 

mais utilizada nas mais variadas áreas de conhecimento. Dois fatores contribuem para 

isso: a crescente complexidade dos problemas enfrentados e a maior disponibilidade de 

recursos computacionais.  

Atualmente, com os modernos softwares de simulação, o tempo e esforço 

despendido num projeto de simulação se concentram menos na programação e mais nas 

atividades de coleta de dados e análise dos resultados. A Tabela 3.2 relaciona a 

evolução da simulação, a partir da década de 50. 

Tabela 3.2: Evolução da simulação de sistemas a parir da década de 50 aos dias atuais 
Anos  Ferramenta  Características do estudo de simulação  Exemplos  

50 e 60  

Linguagens 
de propósito 
geral  

Aplicação apenas em grandes corporações;  
Grupos de desenvolvimento de modelos com 6 a 12 pessoas;  
Programas são executados apenas em grandes computadores;  
Grandes investimentos em capital;  
Aplicáveis a qualquer contexto;  
Exigem conhecimento aprofundado da linguagem;  
Exigem muito tempo de desenvolvimento;  
Não são totalmente reutilizáveis.  

FORTRAN, 
PASCAL e C.  

70 e início 
dos 80  

Linguagens 
de simulação  

Utilização em um maior número de corporações;  
Desenvolvimento e uso dos pacotes de linguagens;  
Surgem linguagens de simulação baseadas em Dinâmicas de 
Sistemas 
Comandos projetados para tratar lógica de filas e demais fenômenos 
comuns;  
Mais amigáveis, mas ainda requerem programador especializado.  

SIMSCRIPT, 
GPSS, GASP 
IV, 
DYNAMO, 
SIMAN e 
SLAM  

80 e início 
dos 90  

Simuladores 
de alto nível  

Introdução do PC e da animação;  
Presença de guias, menus e caixas de diálogos;  
Simulação realizada antes do início da produção;  
Facilidade de uso;  
Menos flexível que as linguagens de propósito geral e de simulação;  
Projetados para permitir modelagem rápida;  
Dispõem de elementos específicos para representar filas, 
transportadores etc.;  
Restringem-se a sistemas de certos tipos.  

Simfactory e 
Xcell  

Após 90  

Pacotes 
flexíveis de 
programas de 
simulação  

Melhor animação e facilidade de uso;  
Fácil integração com outras linguagens de programação;  
Usada na fase de projeto;  
Grande uso em serviços;  
Uso para controle de sistemas reais;  
Grande integração com outros pacotes (base de dados e 
processadores de texto);  
Aprimoramento dos simuladores, o que permite modelagem rápida;  
Integram a flexibilidade das linguagens de simulação, com a 
facilidade de uso dos pacotes de simulação.  

Witness, 
EXTEND, 
ARENA, 
STELLA, 
ProModel for 
Windows  



 34

 

3.3.2  Definição de simulação 

A Simulação é uma área da Pesquisa Operacional, geralmente com utilização 

voltada a sistemas reais ou inexistentes, em que custos e riscos de intervenções diretas 

podem tornar inviáveis tais interações com o sistema. 

Os autores PEDGEN et al. (1995), definem que simulação “é o processo de 

elaborar um modelo de um sistema real e conduzir experimentos, com o propósito de 

compreender o comportamento do sistema e/ou avaliar várias estratégias para a 

operação do mesmo”. Para PRADO (1999), “simulação é a técnica de solução de um 

problema pela análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema usando 

um computador digital”. 

De acordo com BOTTER (2001), “a simulação tem que ter como objetivo a 

descrição do comportamento de sistemas; a construção de teorias ou hipóteses que 

explicam o comportamento observado; o uso do modelo para prever um comportamento 

futuro”. 

3.3.3  Terminologias da simulação 

Em modelagem por simulação é importante estar familiarizado com as 

terminologias dos elementos que compõem o estudo. Desta forma, para um melhor 

acompanhamento deste trabalho, são expostas, de acordo com FREITAS (2001) as 

seguintes terminologias usadas em simulação. 

- Entidades: São os elementos do sistema que transitam pelo sistema e sofrem 

processamento. Representa a unidade física do problema, cujo 

comportamento se deseja estudar. Exemplo: pessoas, caminhões, peças etc. 

- Atributos: São características próprias das entidades, o conjunto de 

informações que as definem totalmente. 
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- Variáveis de estado: É o conjunto de informações necessárias à compreensão 

do que está ocorrendo em um sistema em um determinado instante de tempo. 

- Eventos: É o instante do tempo no qual alguma troca significativa de estado 

ocorre no sistema. 

- Atividade: São as operações e procedimentos que são iniciados em cada 

evento. Toda atividade está delimitada por dois eventos: o primeiro, que 

caracteriza seu início e, o segundo, seu término. 

- Processos: São as seqüências de eventos na ordem cronológica que elas 

acontecem. 

- Recursos: O recurso é o que a entidade necessita para realizar alguma 

atividade. Um recurso pode executar várias atividades ou pode haver um 

recurso para cada atividade. 

- Replicação: Significa o número de vezes que é repetido o experimento de 

simulação. 

3.3.4  Métodos de experimentação 

Segundo SILVA (2002), WINSTON (1994), LAW e KELTON (2000) a técnica 

de simulação consiste na operaciolinazação dos modelos que representam o sistema em 

estudo. 

SILVA (2002) afirma que, uma vez o modelo verificado e validado, e 

especificadas as condições de uso, ele pode ser utilizado para conduzir experimentações 

tipo: análise de sensibilidade, comparação de cenários, otimização e simulação. A 

análise de sensibilidade consiste em alterar o valor de um ou mais parâmetros do 

modelo e certificar o impacto sobre os valores das variáveis de saída; a comparação de 

cenários é aplicada quando o objetivo é fazer a comparação das diversas possíveis 

configurações ou de operação do sistema. Nessa comparação é certificada a que melhor 
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atende aos anseios do tomador de decisão; a otimização tem por objetivo encontrar a 

configuração e/ou a forma de operação do sistema que traz melhor desempenho. Nessa 

análise, pode ser levado em conta termos técnicos e/ou econômicos. 

Neste contexto, após um determinado período de simulação utilizando o modelo, 

os resultados pertinentes devem ser analisados e verificar se os objetivos foram 

alcançados. Em suma, pode-se entender a simulação como uma ferramenta forte para o 

apoio à tomada de decisão permitindo que soluções otimizadas sejam encontradas.  

3.3.5  A abordagem da simulação 

A simulação é uma abordagem geral para o estudo de problemas complexos, 

para os quais a solução analítica é excessivamente complexa ou restritiva em relação às 

características do problema real. Num contexto mais amplo, a simulação refere-se à 

construção de modelos de qualquer natureza (físicos, matemáticos, lógicos, idealizados) 

e na condução de experimentos com estes modelos para o estudo de uma ou mais 

variáveis de interesse. Com as facilidades computacionais atuais, a simulação vem se 

mostrado uma ferramenta cada vez mais potente para o auxílio de tomadas de decisão 

em sistemas de transportes, permitindo uma rapidez maior na escolha de alternativas 

operacionais.  

A simulação toma como condições de contorno as condicionantes operacionais 

iniciais, como a previsão do fluxo de carga, produtividade média de equipamentos e 

tempos de percurso entre as diversas atividades a serem realizadas. Essas informações 

são utilizadas para determinação de fluxos de transporte, identificação de gargalos 

operacionais, como filas, taxas de utilização dos recursos operacionais e o 

dimensionamento de equipamentos como empilhadeiras e carretas. Numa segunda 

etapa, já com os dados da modelagem, através de interações, procuram-se dados mais 

próximos do balanceamento ideal dos fluxos e da quantificação de recursos necessários 

para um tipo de operação. 

A simulação é uma abordagem adotada, em geral, para resolver problemas nos 

quais não se dispõe de solução analítica. Em um contexto mais amplo, a simulação 
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refere-se à construção de modelos de qualquer natureza (físicos, matemáticos, sistemas 

produtivos e de distribuição) e construção e avaliação de cenários para o apoio à tomada 

de decisão. Em termos mais práticos, a simulação consiste na construção de um modelo 

de um sistema real (ou ainda por existir) e, através do uso do computador, torna possível 

a realização de experimentos com vários cenários deste modelo (SALIBY et al, 2001). 

A simulação estocástica ou probabilística de um sistema oferece meios para a 

geração de inúmeras seqüências independentes do fenômeno. Cada sorteio gera uma 

nova série, diferente, porém, com as mesmas propriedades estatísticas e igualmente 

prováveis. Com as séries distintas entre si, são obtidos diversos resultados provenientes 

das simulações, ao invés de um único resultado, como ocorre no processo de estimativa. 

FONSECA (2004), argumenta que a característica principal da simulação é a 

capacidade de reproduzir a variação dos dados de entrada; assim, torna-se possível para 

o planejador tomar as decisão baseado não em um evento isolado, mas na análise 

probabilística do fenômeno estudado. 

BERTRAND e FRANSOO (2002) apontam que, apesar da qualidade científica 

dos resultados da simulação ser menor que o caso de análise matemática, sua relevância 

científica é alta. A variedade de modelos científicos, na qual uma simulação é capaz de 

trabalhar, é maior que uma análise matemática. Estes autores ainda salientam que a 

simulação é utilizada em casos em que os modelos ou problemas são muito complexos 

para uma análise matemática formal. 

3.3.6 Vantagens e desvantagens da simulação 

À medida que engenheiros, gerentes e outros tomadores de decisão começaram a 

perceber o poder da simulação, aumentava o esforço em oferecer ao mercado pacotes de 

simulação projetados para facilitar a modelagem, proporcionando, principalmente, 

rapidez.  

Segundo KHEIR (1996), na sua forma mais simples, um pacote de simulação 

digital é uma coleção de rotinas (programas compilados separadamente e, então, 
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incluídos como parte de um programa principal). Os simuladores atuais, com auxílio de 

equipamentos computacionais mais avançados, fornecem uma das ferramentas mais 

poderosas para as atividades de modelagem e simulação.  

Os avanços da simulação, sua flexibilidade e versatilidade proporcionaram sua 

disseminação nas mais variadas áreas do conhecimento humano. De acordo com 

CARVALHO e PORTO (2001), a simulação computacional pode ser aplicada em 

diversas áreas como: 

- Sistemas de manufatura na aplicação de sistemas de movimentação de 

materiais; 

- Análise de inventários; 

- Definição da capacidade do sistema; 

- Levantamento de custos em sistemas just-in-time; 

- Análise da rotina; 

- Sistemas de saúde: análise de sistemas de emergência, análise da 

utilização dos leitos; 

- Sistemas militares: treinamento de tática de guerra, levantamento de 

recursos nas operações, desenvolvimento de operações, desenvolvimento 

de tática de ação; 

- Seqüenciamento de rotas, construção de sistemas de entrega, operação de 

contêiner; 

- Análise de desempenho de sistemas computacionais. 
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A partir da explanação de suas aplicaçõesentende-se que a simulação pode imitar 

o comportamento e trazer benefícios a, praticamente, qualquer tipo de operação ou 

processo do mundo real. 

Para PEDGEN et al. (1995), FREITAS FILHO (2001), HARREL (2002) e 

BANKS et al (1996), as principais vantagens para o uso da simulação são: 

- Uma vez criado, o modelo pode ser utilizado inúmeras vezes para 

analisar projetos e novas políticas; 

- Capacidade de manipular o tempo da forma que mais convém, 

comprimindo e expandindo, permitindo reproduzir os fenômenos de 

maneira lenta ou acelerada para que se possa estudá-los melhor; 

- Uma simulação costuma mostrar realmente como um sistema opera, em 

oposição à maneira como todos pensam que ele opera; 

- O custo de uma experimentação direta de um projeto pode tornar inviável 

sua realização; 

- A simulação permite que se obtenham conclusões sem causar 

perturbações no sistema real; 

- Garantia de segurança, já que através de modelos não se corre riscos de 

acidentes ou outros inconvenientes; 

- O sistema observado pode ser tão complexo a ponto de tornar-se 

impossível descrevê-lo utilizando apenas modelos exatos para soluções 

ótimas.  

Os mesmos autores citam também algumas desvantagens da simulação: 
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- A necessidade de treinamento especializado; 

- O aperfeiçoamento através do tempo e da experiência; 

- A modelagem e a análise da simulação podem ser dispendiosas em 

termos de recursos financeiros e de tempo; 

- Os resultados da simulação podem ser de difícil implementação; 

- Dificuldade de modelagem; 

- Tempo de processamento e baixa precisão dos resultados: a baixa 

precisão dos resultados é o que faz da simulação um “último recurso”. 

Esta imprecisão é geralmente conseqüência do uso da amostragem. 

3.3.7   Metodologia da simulação 

A simulação, por ser uma técnica de Pesquisa Operacional, utiliza-se do método 

científico para desempenhar seu papel. Um processo de simulação se baseia numa série 

de etapas, que pode ser chamada de metodologia de simulação. As bibliografias a 

respeito da metodologia de um estudo de simulação, em geral, são semelhantes, 

diferindo em detalhes com relação a etapas a serem seguidas. ANDRADE (2002), 

conforme mostrado na Figura 3.2, esboça o fluxo da metodologia. 
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FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

IDENTIFICAÇÃO 
DAS VARIÁVEIS

COLETA DE DADOS

CONSTRUÇÃO DO MODELO

VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO
DO MODELO

REALIZAÇÃO DE SIMULAÇÕES

ANÁLISE DE RESULTADOS

MODELO 
APROVADO?

SIM

NÃO

 

Figura 3.2: Diagrama das etapas de um estudo de simulação.  

Fonte: Andrade (2004) 

 

É importante que alguns critérios sejam seguidos para um estudo de simulação: 

- Levantamento de todas as variáveis que possam interferir no sistema; 

- Conhecimento da área a ser analisada; 

- Entrosamento entre as pessoas envolvidas no trabalho e a empresa na 

qual será realizado o estudo; 
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- Disponibilidade de recursos (pessoal, tempo, informações, 

tecnologia). 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi fundamentada 

seguindo os passos descritos por dois autores, ANDRADE (2004) e BOTTER (2001). 

As etapas são apresentadas a seguir, e servem como orientação para quem deseje fazer 

um estudo de simulação. 

3.3.7.1 Formulação do problema 

Um experimento de simulação computacional deve iniciar-se com a formulação 

do problema e com o planejamento do estudo. Isto porque a obtenção de uma solução 

aceitável depende de um bom conhecimento do problema e da criação de um plano para 

sua avaliação. 

Primeiramente, deve-se possuir um pleno conhecimento das partes que 

compõem um sistema, e deste como um todo. Devem ser definidas claramente as metas 

do estudo, o porquê se estar estudando este problema, quais respostas pretendem-se 

encontrar e a amplitude e profundidade que se quer ter da análise do sistema. A 

definição do problema pode estar sujeita a alterações durante a realização do problema, 

já que o modelo passará por teste e modificações.  

NAYLOR (1971) ressalta a importância do estabelecimento explícito dos 

objetivos da simulação e declara que objetivos têm, habitualmente, a forma de: (i) 

questões a serem respondidas; (ii)  hipóteses a serem testadas; (iii)  efeitos a serem 

estimados. Muitas vezes, o problema é reformulado à medida que se realiza o estudo, 

isto ocorre devido a um maior entendimento do sistema. 

3.3.7.2  Identificação das variáveis 

Esta etapa é vital para a qualidade do modelo. Aqui, verifica-se a existência de 

recursos físicos, humanos e técnicos para a execução o projeto. Ainda nesta etapa, 

selecionam-se as medidas de eficiência que serão empregadas e os fatores a serem 

variados. 
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Após ter detalhado o sistema, ainda sem os termos de um software de simulação 

ou linguagem de programação, pode-se definir estações, recursos, transportadores, 

velocidades, filas e espaços disponíveis. É importante definir também as relações entre 

as variáveis, as condições e restrições do sistema, de modo a possibilitar a construção 

do modelo que represente, o mais fielmente possível, sua operação no mundo real. 

3.3.7.3  Coleta de dados 

A coleta de dados se refere a dados quantitativos e qualitativos sobre as entradas 

e saídas do sistema, bem como informações sobre os componentes do sistema e suas 

interconexões ou relações. O modelador deve decidir que dados são necessários, se são 

pertinentes, se são válidos e como foram obtidos e validados. 

Para a coleta de dados, o grupo ou a pessoa que irá trabalhar deve ter 

conhecimento sobre as etapas anteriores; do contrário, os resultados podem sofrer 

variações inesperadas, normalmente causadas por diferenças entre percepções de cada 

pessoa sobre o sistema. 

Para ANDRADE (2004), os dados devem ser coletados observando-se os 

seguintes cuidados: 

- Deve haver uma quantidade suficiente de dados; 

- Os dados devem ser qualitativamente confiáveis; 

- Os dados devem ser significativos para o processo de tomada de 

decisão. 

A coleta de dados é uma atividade que influi diretamente na formulação do 

problema, uma vez que possibilita definir o escopo do modelo, sua validade e, até 

mesmo, o grau de confiabilidade dos resultados obtidos ao final da simulação. 
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3.3.7.4  Construção do modelo 

Para a criação de um modelo matemático, deve ser realizado, após o 

levantamento de dados e coleta de informações referentes ao processo estudado, um 

modelo conceitual da operação, o qual conterá informações e explicações teóricas 

empregadas para auxiliar o entendimento do determinado sistema, visando permitir o 

desenvolvimento controlado e consistente do modelo computacional com os objetivos 

do projeto. 

Para SILVA (2002), os modelos conceituais, tratando-se de uma primeira 

abordagem para o entendimento de um sistema real, devem representar a idéia que é 

feita do sistema em questão, devendo ser explicitado através de tabelas, diagramas, 

textos descritivos ou explicativos, fluxogramas etc., conforme o propósito final modelo 

matemático.  

Após realização e validação do modelo conceitual, inicia-se o processo de 

construção do modelo computacional. Esta talvez seja a mais difícil etapa do processo 

de simulação, e que deve ser realizada com mais cuidado. A dificuldade decorre do fato 

de que, na construção de modelo, é exigida tanto a arte quanto a técnica para que eles 

representem bem os sistemas, levando-se em conta todas as relações importantes, tanto 

entre as variáveis internas do sistema quanto entre o sistema e o ambiente que o cerca.  

Conhecidos os objetivos, os dados disponíveis, as variáveis do processo, as 

relações e condições reais, a construção do modelo consiste na formulação das equações 

que devem representar as inter-relações do sistema e no estabelecimento de limites de 

variação de resultados e valores. 

Segundo PRADO (1999), sistemas reais resultam em modelos que requerem um 

grande esforço de manipulação de informações, por isso o modelo deve ser concretizado 

em um formato computacional reconhecível. 
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Assim, o modelador deve decidir se programa o modelo numa linguagem de 

propósito geral como FORTRAN, numa linguagem de simulação como GPSS, ou usa 

um pacote de simulação como EXTEND TM , PROMODEL ou ARENA. 

3.3.7.5  Verificação e validação do modelo 

Uma vez construído o modelo, é necessário saber se ele atende aos objetivos da 

simulação, representando corretamente o sistema em estudo. Os testes com o modelo 

devem abranger também os dados, de modo a se poder verificar sua consistência. 

De acordo com BOTTER (2001): 

“A validação é uma das etapas essenciais do processo e que 
consiste na confirmação de que o modelo opera da forma que o 
analista pretendia e que a saída do modelo é confiável e 
representativa de um sistema real. A verificação busca mostrar 
que o programa computacional se desempenhou como esperado e 
pretendido, fornecendo, desta forma, uma correta representação 
lógica do modelo. A validação, por outro lado, estabelece que o 
comportamento do modelo representa de forma válida, o sistema 
do mundo real que está sendo simulado” 

De acordo com CORRÊA (2002), uma das formas de validar um modelo é 

apresentar dois conjuntos de dados a pessoas que conhecem a fundo a empresa 

estudada: um conjunto de dados de entrada e o conjunto de dados de saída. Se essas 

pessoas não conseguirem distinguir se este conjunto de dados foi obtido na prática ou 

através do simulador, então se pode considerar o simulador validado. Pode-se também 

simular fatos já ocorridos e verificar se os resultados são os mesmos ou simular 

situações em que os resultados são previsíveis. A validação pode ser feita também, 

comparando os resultados fornecidos pelo software após uma simulação da situação 

atual e comparar estes com os dados obtidos durante a fase de coleta. 

Nesta etapa, são feitos os testes com o intuito de buscar os possíveis erros 

existentes na programação, consistência e conceituação do simulador. Estes testes são 

realizados executando o simulador inúmeras vezes. 
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Caso o modelo tenha sido validado, segue-se então para a próxima fase; caso 

contrário, deve-se diagnosticar em qual fase ocorreu o problema e, então, proceder às 

devidas correções. 

3.3.7.6  Realização de simulações 

Esta etapa do trabalho consiste em executar os experimentos de simulação, 

reproduzindo a situação atual, realizando cenários com configurações ou alterações 

futuras que se deseja estudar. 

3.3.7.7 Análise de resultados 

Segundo BOTTER (2001), pode-se definir como os dois maiores objetivos na 

análise da simulação: 

- Determinação do desempenho absoluto de certas configurações do sistema; 

- Comparação de configurações alternativas do sistema em termos relativos. 

Nesta etapa, são analisados os dados de saída do modelo, a partir das 

configurações definidas no início da replicação. Podem ser feitas diversas modificações 

e simulações de tempos futuros, com o intuito de comparar os resultados com a situação 

inicial. Para uma melhor análise de sensibilidade, caso o modelo não emita relatórios 

sumarizando as simulações nos diferentes cenários, podem ser elaboradas planilhas para 

uma melhor visualização e comparação entre as alternativas encontradas. 

3.3.8  Os simuladores computacionais 

Atualmente, pessoas do mundo todo vêm trabalhando na resolução de alguns dos 

problemas citados no item anterior. As deficiências da simulação têm sido resolvidas 

através de simuladores mais rápidos, simples, amigáveis e flexíveis; de novos métodos 

de análises de saídas; de equipamentos de informática mais eficientes etc. Empresas de 

programas de simulação têm desenvolvido produtos que facilitam a modelagem: 

pacotes com modelos que precisam apenas dos dados de entrada e pacotes que possuem 
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capacidade de análise de saídas. Esses produtos permitem a redução das necessidades de 

conhecimentos computacionais dos usuários, além de reduzirem o tempo de projeto. 

Acompanhando o desenvolvimento tecnológico, vários esforços têm surgido 

para melhorar os pacotes de simulação e vários tipos de simuladores têm sido 

disponibilizados no mercado. Esses esforços aumentaram a gama e a complexidade dos 

sistemas passíveis de simulação. Dentre essas melhorias, têm-se (BATEMAN et al., 

1997):  

- Telas de entrada de dados orientadas por menu;  

- Construções direcionadas a aplicações específicas que proporcionam 

rapidez de modelagem;  

- O uso de sentenças lógicas similares às da programação;  

- Capacidade de atributos especiais;  

- Habilidade de importar sub-rotinas externas;  

- Simuladores projetados para diversos ambientes operacionais;  

- Interfaces gráfica elaboradas;  

- Animação gráfica personalizada;  

- Produtos projetados para PC (Personal Computer);  

- Transferências de dados entre aplicações.  

Existem muitos pacotes de simulação disponíveis no mercado, entre eles pode-se 

citar: EXTENDTM, ARENA, STELLA, AUTOMOD, PROMODEL, POWERSIM etc.  
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As ferramentas de simulação, principalmente os pacotes de simulação, requerem 

recursos consideráveis das empresas, seja em termos financeiros ou de tempo e pessoal. 

Por isso, a seleção adequada da ferramenta de simulação passa a ser um dos fatores-

chave no sucesso dos projetos de simulação. Assim sendo, esta seleção deverá ser feita 

cada vez mais com base em critérios objetivos, levando-se em conta as características 

dos produtos e as aplicações que se pretende desenvolver. 

3.3.9  Tipos de modelos de simulação 

Segundo LAW e KELTON (1991) e SILVA (2002), os modelos, de acordo com 

os tipos de variáveis envolvidas e a forma de tratamento da variável tempo, podem ser 

classificados em: 

- Estático ou dinâmico: são modelos estáticos os que visam representar o 

estado de um sistema em um dado instante, não sendo necessário o emprego 

da variável tempo. Enquanto que os modelos dinâmicos são formulados para 

representar as alterações de estado do sistema em função do avanço da 

variável tempo; 

- Determinístico ou estocástico: são modelos determinísticos os que, em suas 

formulações, não fazem uso de variáveis aleatórias; enquanto os estocásticos 

podem empregar uma ou mais; e 

- Discreto ou contínuo: são modelos discretos aqueles em que o avanço da 

variável tempo no modelo de simulação é procedido em incrementos 

associados à ocorrência de eventos (por exemplo, a chegada de um cliente na 

fila de um banco ou a entrada do cliente em atendimento). No caso dos 

modelos contínuos, o avanço da variável tempo é feito em incrementos com 

valores fixos. 

3.3.10  Verificação, Validação e Experimentação de modelos 

Segundo NAYLOR (1971), citados por LAW e KELTON (2000), para a 

obtenção de modelos válidos e confiáveis, três preceitos devem ser observados:  
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a) Desenvolver modelos interativos com os potenciais usuários: Isto 

consiste em: (i) constatar da terminologia usual no trato do sistema, (ii)  

coletar dados relevantes a serem utilizados no desenvolvimento do 

modelo, (iii)  utilizar de teorias existentes relativas ao sistema em estudo, 

(iv) analisar outros modelos desenvolvidos anteriormente, e (v) empregar 

a experiência e intuição na formulação do modelo.  

b)  Testar as considerações empíricas utilizadas: Um dos ferramentais mais 

poderosos para a condução desse passo é a realização de análise de 

sensibilidade. Deste modo, deve ser certificado como os resultados da 

simulação são alterados de forma significativa, mediante alterações dos 

valores das: variáveis de entrada e, ou, parâmetros do sistema. 

c) Determinar o quanto os dados gerados são representativos: Este é um dos 

procedimentos decisivos na verificação e validação, o qual consiste na 

confrontação das informações geradas pelo modelo com as obtidas do 

sistema real. O nível de precisão irá depender dos propósitos da 

utilização do modelo. 

Silva (2002) explica que podem ocorrer três tipos de erros em estudos de 

simulação: (i) Erro do Tipo I – ocorre quando os dados gerados pelo modelo são 

confiáveis, mas são rejeitados, (ii)  Erro do Tipo II – ocorre quando resultados 

apresentados pelo modelo não são apropriados, no entanto são aceitos como válidos e 

(iii)  Erro do Tipo III – quando o modelo foi mal estruturado, consequentemente é 

inapropriado para o uso. Para evitar a ocorrência destes erros, é recomendada a 

realização dos procedimentos de verificação e validação.  

Estes procedimentos constituem nas atividades mais árduas no desenvolvimento 

de modelos de simulação e visam responder se o modelo representa fielmente o sistema. 

A seguir são detalhados os procedimentos citados: 



 50

- O procedimento de verificação consiste em um conjunto de ações cuja meta 

é certificar se o modelo conceitual foi transcrito de forma adequada quando 

do uso da linguagem de simulação ou de programação.  

- Para a execução da verificação é recomendado: (i) envolver outra pessoa 

além do idealizador do modelo, (ii)  rodar o modelo e proceder a comparação 

dos resultados gerados com os obtidos do sistema real, (iii)  rastrear o 

programa e verificar a execução de cada rotina computacional, (iv) observar 

a animação e (v) analisar estatisticamente os valores gerados para as 

variáveis aleatórias. (BALCI, 1997; MARIA, 1997). O procedimento de 

validação objetiva certificar se a transformação entrada-saída (input-output), 

simulada pelo modelo, tem precisão para representar a mesma ocorrência 

feita no sistema real. Este procedimento deve ser realizado: (i) rodando o 

modelo sob as mesmas condições impostas ao sistema e (ii)  comparando os 

dados gerados pelo modelo e o sistema (BALCI, 1997). A validação pode ser 

realizada de forma subjetiva ou estatística (MENNER 1995).  

- A validação subjetiva é realizada quando é impossível conduzir incursões 

apropriadas sobre o sistema em estudo. Neste caso, pode ser empregado, por 

exemplo, o Teste de Turing. Este consiste em: (i) obter os dados gerados 

pelo modelo e os do sistema, (ii)  formatar os dados obtidos para um mesmo 

padrão e (iii)  submeter os dois conjuntos de dados à equipe de especialistas. 

Caso estes profissionais não percebam diferenças entre os dois conjuntos de 

dados, isto indica que o modelo está validado. Estatísticas para análises 

aplicadas em verificação e validação de modelos 

3.3.11  O software EXTENDTM  

O EXTENDTM é um software de simulação que auxilia na modelagem de 

sistemas e possui um ambiente gráfico que integra ferramentas de análise estatística, 

lógica e animação.  
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SILVA (2002) entende que o EXTENDTM é uma linguagem de simulação do 

tipo orientada a objeto. Esta classificação significa um grande apelo visual para o 

entendimento do funcionamento de sistemas. O software pode ser utilizado tanto para 

implementar modelos discretos, quanto para modelos contínuos.  

O usuário pode empregar o EXTENDTM em três diferentes formas: (i) utilizando 

modelos implementados, (ii)  criando seus próprios modelos a partir de blocos padrões 

disponibilizados pelo EXTENDTM e (iii)  programando novos blocos ou modificando os 

códigos dos blocos existentes na implementação de seus modelos (RIVERA, 1997; 

KRAHL, 2000). 

Os modelos são implementados utilizando blocos armazenados em bibliotecas 

específicas. Cada biblioteca possui uma determinada aplicação. Silva (2002) expõe 

algumas dessas bibliotecas e suas aplicações da seguinte forma: 

- Discrete Event: É utilizada na estruturação de modelos discretos; 

- Generic: É empregada para implementação de modelos contínuos; 

- Manufacturing: Reúne blocos para simular máquinas comuns dos 

ambientes industriais; 

- Plotter: Contem blocos para elaboração de gráficos; 

- Business Process Reengineering: Disponibiliza blocos para modelar 

ambientes financeiros. 

Os blocos podem estar programados para simular um processo, proceder 

cálculos, enviar informações e criar gráficos, funcionando como comandos de uma 

linguagem de programação e representando no modelo cada etapa do processo como um 

fluxograma, oferecendo uma série de opções para adaptar melhor a realidade.  
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SILVA (2002) ainda coloca que: 

“Sendo uma linguagem de simulação do tipo orientada objeto, o 
objeto bloco é composto de (i) um ícone – que refere a aparência 
do bloco na tela do computador, (ii) janelas de dialogo – para 
que o usuário entre com dados e acesse os resultados, (iii) 
conectores – que permitem a conexão dos blocos, por onde são 
repassadas informações”. 

Os blocos podem ser classificados como blocos-código e blocos hierárquicos. Os 

blocos-código são programados utilizando ModL, uma linguagem de programação 

interna do EXTENDTM. Os blocos hierárquicos são construídos a partir de um conjunto 

de blocos. Assim, por meio dos blocos hierárquicos, é permitido dividir o modelo em 

“submodelos” que podem representar elementos ou setor de um sistema. Além disto, 

estes blocos podem ser empregados para documentar o modelo, pois estes permitem 

armazenar textos e gráficos. 

Para construir um modelo, os blocos necessitam ser selecionados de uma das 

bibliotecas e posicionados na tela de acordo com o layout do sistema real. Em seguida, 

os blocos devem ser conectados conforme a lógica do sistema. Por meio das conexões, 

dois tipos de informações podem ser repassadas. A primeira é realizada por meio da 

Linha de Conexão de Passagem de Valores (a linha fina). Por esta, são repassados 

valores numéricos, que podem ser de uma variável ou uma matriz.  

A segunda ocorre por meio da linha de conexão para passagem de itens e é 

exclusiva dos modelos discretos. Os itens ou entidades representam objetos que 

“translocam” entre os elementos do sistema. As características dos itens são definidas 

por seus atributos e prioridades. Os atributos são variáveis que descrevem as 

propriedades do item interessantes de serem tratadas na simulação. O valor de cada 

atributo pode ser modificado durante a simulação. 
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CAPÍTULO 4 

MODELAGEM DA OPERAÇÃO 

Este capítulo apresenta o sistema escolhido como estudo de caso desta 

dissertação: uma operação de transporte multimodal de minério de ferro através da 

hidrovia do Araguaia-Tocantins, no estado do Pará. Será apresentado, baseado na 

metodologia descrita no capítulo 3, o desenvolvimento de todos os passos que 

constituíram o estudo da simulação em questão; desde a modelagem conceitual, 

passando pela identificação das variáveis necessárias para alimentar o sistema, até a 

coleta e análise de dados, encontrando a distribuição de probabilidade mais adequada 

para cada conjunto de dados de cada variável. 

4.1  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O sistema estudado trata-se de uma operação logística de granéis sólidos – mais 

precisamente, minério de ferro granulado – com origem na cidade de Marabá, no Pará, e 

destino à cidade de Barcarena, no distrito industrial de Vila do Conde, também no 

estado do Pará.  

O transporte se utilizará, quase em sua totalidade, do modal hidroviário. 

Entretanto, em função do barramento do Rio Tocantins, ocasionado pela construção da 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí, far-se-á necessário o transbordo rodoviário de toda a 

carga que se pretenda transportar por aquele rio no trecho da barragem, conforme a 

Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Mapa situacional do transbordo.  

Fonte: PLANAVE (2004) 

No sistema estudado, o produto é carregado em barcaças, em um terminal 

hidroviário, na cidade de Marabá, que, por sua vez, depois de carregadas, descem o rio 

Tocantins, tendo como destino o final do lago da represa de Tucuruí, a montante2 da 

                                                 
2 O termo “a montante”, citado constantemente neste trabalho, refere-se ao curso do rio Tocantins situado acima do nível da 
barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará, restringindo-se ao percurso entre as cidades de Marabá e Tucuruí.  



 55

barragem da hidrelétrica. Neste ponto, através de outro terminal hidroviário, os produtos 

são desembarcados e transportados via rodoviária até outro terminal, a jusante3 da 

barragem, em caminhões basculantes, por um percurso de quatro quilômetros, para um 

pátio de estoque intermediário ao sistema, às margens do segundo trecho do Rio 

Tocantins. Neste pátio, o produto transportado é provisoriamente armazenado até a 

chegada de outro comboio de barcaças. Quando da chegada deste comboio, o produto 

embarca novamente em mais um terminal hidroviário, carregando as barcaças do trecho 

abaixo da hidrelétrica, e descem, ainda através da Hidrovia do Tocantins até um 

terminal hidroviário, situado dentro de uma usina siderúrgica, em Barcarena. 

Para a operação de transporte hidroviário, no trecho a montante, o sistema 

dispõe atualmente de 32 barcaças do tipo Araguaia e 4 empurradores marítimos de 

840HP. No trecho a jusante, o sistema dispõe de 16 barcaças do tipo Mississipi4 e 4 

empurradores marítimos de 2000HP (Horse Power – unidade de medida de potência). 

As barcaças possuem diferentes dimensões e capacidades em função da mínima 

profundidade navegável do Rio Tocantins em seus techos de montante e jusante. 

A perspectiva da empresa é expedir, ainda no ano de 2008, 1.000.000 toneladas 

de minério de ferro através da hidrovia. Este minério tem como destino somente o 

abastecimento, como insumo de produção da usina siderúrgica, em Barcarena.  

4.2  IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Para modelar o sistema, considerou-se 1(uma) tonelada de minério de ferro 

como a entidade temporária do sistema. Esta entidade provém de uma fonte e, depois de 

transportado, deixa o sistema. 

Os recursos usados pelo sistema foram definidos como as barcaças, que 

transportam a carga no modal hidroviário, e os caminhões, que transportam a carga no 

modal rodoviário.  

                                                                                                                                               
 
3 O termo “a Jusante”, também citado constantemente neste trabalho, refere-se ao curso do rio Tocantins situado abaixo do nível da 
barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará, entre as cidades de Tucuruí e Barcarena. 
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Ficou estipulado, a partir da consulta a especialistas, que, neste trabalho, não 

seriam variáveis os componentes do sistema hidroviário. Isto se dá pelo fato de o 

investimento em embarcações de grande porte ser de altíssimo valor, não justificando 

mudanças consideráveis neste sistema.  

Durante o desenvolvimento das simulações, as variáveis de saída, relacionadas 

ao sistema hidroviário, serão consideradas para a análise. Entretanto, serão realizadas 

análises de sensibilidade em algumas variáveis de entrada dos sistemas, cujas mudanças 

não exigem elevados investimentos, quando comparados aos investimentos realizados 

nas frotas fluviais. Diante da restrição exposta, parte-se do princípio de que a frota 

hidroviária não pode parar, em nenhum ponto do sistema, em relação à parada de outros 

sistemas de transporte e armazenagem. 

Para a análise do sistema, é necessário que se tenha bastante atenção no que diz 

respeito aos detalhes. Assim como mencionado por ANDRADE (2004), a simplificação 

de um sistema real passa pela identificação das principais variáveis que essencialmente 

o influenciam. 

Após a modelagem conceitual, foram identificadas todas as variáveis 

componentes do sistema, divididas em variáveis de entrada e variáveis de saída. As 

variáveis de entrada são aquelas em que foi baseada a coleta de dados. Através da 

inserção dos parâmetros no modelo computacional, encontram-se as variáveis de saída, 

fundamentais para a comparação entre cenários. 

No estudo deste sistema, as variáveis consideradas são os dados de entrada para 

o modelo e os dados de saída gerados pelo EXTENDTM, conforme mostra a Tabela 4.1. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
4 “Araguaia” e “Mississipi” referem-se às dimensões das barcaças, apropriadas para a navegação no rio Araguaia (TO), e no lago de 
Mississipi (EUA), devido as restrições operacionais de cada entidade navegável. 
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Tabela 4.1: Variáveis de entrada e saída do modelo 

Carga expedida por semana 

Quantidade Carregada por comboio – Montante e Jusante 

Tempo de carregamento – Comboios de Montante e de Jusante e Caminhões 

Barcaças por Comboio 

Tempo de viagem Ida – Comboios de Montante e de Jusante e Caminhões 

Tempo de viagem Volta – Comboios de Montante e de Jusante e Caminhões 

Caminhões disponíveis 

Carga por caminhão 

Quantidade de produto no pátio de estoque 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIÁVEIS DE 
ENTRADA 

Tempo de Descarregamento do comboio 

Quantidade de Produto Embarcado – Porto Marabá e Porto Tucuruí 

Total de Barcaças Carregadas – Porto Marabá e Porto Tucuruí 

Número de Partidas de Comboio – Montante e Jusante 

Número de Retornos de Comboio – Montante e Jusante 

Índice de Utilização – Comboios de Montante e de Jusante e Caminhões 

Número de Viagens de Ida – Comboios de Montante e de Jusante e Caminhões 

Número de Viagens de Volta – Comboios de Montante e de Jusante e Caminhões 

Quantidade de Produto Recebida – Porto Tucuruí e Porto Barcarena 

Quantidade de Produto Transportado em Caminhões 

Total de Caminhões Carregados 

Tempo de Descarga dos Comboios 

 
 
 
 
 

VARIÁVEIS DE 
SAÍDA 

Tempo Total da Operação 

 

4.3  COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada in loco, através do preenchimento de planilhas 

por parte do setor operacional da companhia envolvida. Três planilhas de 

preenchimento foram elaboradas, cada uma abordando um “pedaço” da operação. 

A primeira planilha (vide anexo 1) abrange o embarque, na cidade de Marabá, 

até o descarregamento dos comboios, a jusante da hidrelétrica de Tucuruí. Esta planilha 

foi preenchida, pelos tripulantes das embarcações, durante 40 viagens, entre os meses de 

junho de 2007 e fevereiro de 2008.  

A segunda planilha (vide Anexo II) relaciona-se ao sistema de transbordo 

rodoviário da carga, de montante para jusante da hidrelétrica, até a descarga no pátio 

intermediário de estoque. Esta planilha foi preenchida por motoristas dos caminhões da 
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operação, durante as viagens de descargas de comboio, em Tucuruí. Foi retirada uma 

amostra de 40 observações para o presente estudo.  

E, a terceira planilha (vide Anexo III) abrange o embarque, nas barcaças, na 

cidade de Tucuruí, da hidrelétrica de mesmo nome, até o descarregamento dos 

comboios de jusante, na cidade de Barcarena. Esta planilha foi preenchida pelos 

tripulantes das embarcações, durante 40 viagens, entre os meses de junho de 2007 e 

abril de 2008. Sobre a quantidade de produto existente no pátio, o preenchimento dos 

dados foi realizado por um controlador operacional, e não pelos tripulantes. 

Para o embasamento deste trabalho, no âmbito operacional, foram coletadas 

também informações em relatórios, projetos e levantamentos feitos por empresas 

envolvidas com o sistema. Foram consultados relatórios e projetos conceituais de 

empresas de consultoria, empresas transportadoras, fornecedores e clientes da futura 

operação. 

Ao mesmo tempo em que ocorre a coleta de dados, o sistema sob investigação é 

abstraído de um modelo conceitual. Nesta etapa, especificam-se os componentes, 

variáveis, parâmetros e relações funcionais do modelo. Esse modelo possibilita a 

visualização e entendimento do sistema e suas partes, de maneira clara, simples, 

objetiva e direta, facilitando a construção do modelo de simulação. 

4.4  CONSTRUÇÃO DO MODELO 

Considerando a situação prevista pelos estudos já realizados pela empresa, foi 

construído um modelo conceitual, detalhado no item 4.4.1, para ser um esboço do 

modelo que será construído no software EXTENDTM.  

Para a construção do modelo conceitual, assim como do modelo de simulação, 

utilizou-se o método de se iniciar com um modelo simples e depois aumentar sua 

complexidade progressivamente. Neste item, houve o cuidado de se garantir um nível 

apropriado de complexidade do modelo, pois modelos muito complicados apenas 
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acrescentam esforço computacional, enquanto que modelos muito simples não 

representam adequadamente o sistema.  

Foi construído um modelo representando o sistema através de representação 

gráfica, explicações teóricas, tabelas e figuras. Em seqüência, este modelo foi traduzido 

em relações lógicas e matemáticas para tomar a forma de modelo computacional 

(programa de computador).  

4.4.1  Modelo conceitual 

Neste tópico, será descrito o modelo conceitual, visando posterior realização de 

uma simulação em linguagem EXTENDTM, referente a um período de operação de 

transporte de minério de ferro granulado, através da Hidrovia Araguaia-Tocantins, com 

origem na cidade Marabá e destino até a cidade de Barcarena, ambas localizadas no 

Estado do Pará. A Figura 4.2 descreve, através da cadeia logística do minério de ferro, a 

operação estudada. 

DESCARREGAMENTO 
Porto Barcarena

TRANSPORTE 
HIDROVIÁRIO 

Tucuruí - Barcarena

PÁTIO DE ESTOQUE 
INTERMEDIÁRIO 

+
CARREGAMENTO 

Porto Tucuruí a Jusante

TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO 
De Montante 
para Jusante 

DESCARREGAMENTO 
Porto Tucuruí a 

Montante

TRANSPORTE 
HIDROVIÁRIO 

Marabá - Tucuruí

EXPEDIÇÃO
PORTO MARABÁ

Carregamento Comboio 
a Montante

Volta (Comboio Descarregado)

Ida (Comboio Carregado)

Operação Portuária

LEGENDA:

Figura 4.2: Fluxo do sistema 

Conforme informado neste capítulo, o sistema estudado tem início na cidade de 

Marabá, pólo siderúrgico da região dos Carajás, no estado do Pará. Neste ponto, durante 

o período de atracação das barcaças, os produtos serão carregados em ritmo intenso de 

um pátio de estoque situado no terminal fluvial à margem esquerda do Rio Tocantins 
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através de carregadores específicos para navios e barcaças, os ship loaders. As barcaças 

então sairão totalmente carregadas em comboios de 8 unidades para cada empurrador 

marítimo e descerão o rio Tocantins até o Lago de Tucuruí, acima da barragem da 

hidrelétrica. As barcaças projetadas e adquiridas para a operação são do tipo Araguaia – 

projetadas de acordo com as restrições de navegação no rio Araguaia, componente 

limitante da hidrovia Araguaia-Tocantins –, possuem em torno de 625 toneladas de 

capacidade, 45 metros de comprimento (pontal), 11 metros de largura (boca) e 1,5 

metros de altura (calado). O trecho entre as duas cidades possui 215 quilômetros. 

Na chegada à cidade de Tucuruí, os produtos serão desembarcados em um 

terminal hidroviário e transportados via rodoviária, por um percurso de 4 quilômetros 

até um outro terminal hidroviário abaixo da barragem da hidrelétrica. O 

descarregamento das barcaças será feito através de caminhões, que entrarão nas 

barcaças e serão totalmente carregados por pás carregadeiras e retroescavadeiras. Os 

caminhões, após totalmente carregados, dirigir-se-ão até um pátio de estoque 

intermediário situado no outro terminal, também a jusante. 

Um dos pontos cruciais do sistema estudado é a quantidade ideal de caminhões 

necessária para a operação, uma vez que os comboios hidroviários, devido a seus altos 

valores agregados, de acordo com as empresas consultadas, nos dois trechos, não podem 

ficar ociosos, à espera de caminhões. Por este motivo, este trabalho objetiva também 

estimar a frota ideal de caminhões para a operação. 

O pátio de estoque intermediário, também em função da não ociosidade dos 

comboios, será um dos focos deste trabalho e será dimensionado de forma que não falte 

nem sobre em demasia estoque de produtos. 

Para o carregamento do comboio em Tucuruí, os produtos serão carregados em 

ritmo intenso do pátio de estoque para as barcaças, também através de ship loaders. No 

trecho que vai da cidade de Tucuruí até a cidade de Barcarena, as barcaças sairão 

totalmente carregadas em comboios de 4 unidades para um empurrador e descerão 

novamente o rio Tocantins por aproximadamente 280 quilômetros até um terminal 

hidroviário situado nas instalações de uma usina siderúrgica. As barcaças projetadas e 
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adquiridas para a operação são do tipo Mississipi – modelo projetado principalmente 

para a navegação no lago de Mississipi, possuem em torno de 1750 toneladas de 

capacidade, 60 metros de comprimento (pontal), 10,67 metros de largura (boca) e 3,5 

metros de altura (calado). 

Para o descarregamento, na cidade de Barcarena, nas instalações da companhia, 

adotar-se-á um sistema de moegas que descarregarão o minério de ferro para correias 

transportadoras. 

4.5  ANÁLISE DOS DADOS 

Conforme já explanado neste capítulo, os dados coletados da operação, através 

de planilhas de preenchimento manual, foram devidamente arranjados em planilhas 

eletrônicas e inseridos na ferramenta input analyser, pertencente ao software ARENA 

10.0. Esta ferramenta possibilita a adequação dos conjuntos de dados às suas mais 

aproximadas distribuições de probabilidade.  

As estatísticas de prova consideradas foram o erro quadrado médio e o teste de 

aderência de Kolmogorov-Smirnov para adequar um conjunto de dados à determinada 

distribuição de freqüência. 

 Para o erro quadrado, cujo resultado se dá pela soma dos quadrados dos desvios 

entre os valores do estimador (variável) e o parâmetro que ele se propõe a estimar, por 

motivos óbvios, é considerada aquela distribuição que possuir o menor valor.  

Nos testes de aderência, a hipótese nula (H0) admite que a distribuição seja a 

especificada (normal, log-normal, gama, beta, entre outras), com os seus parâmetros 

estimados com base nos dados amostrais (CATALUNHA et al., 2002). 

 Segundo MORETTIN e BUSSAB (2004), testes de aderência, como o qui-

quadrado, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors e Shapiro-Wilk, servem para comparar as 

probabilidades empíricas de uma variável com as probabilidades teóricas estimadas pela 

função de distribuição em teste, verificando se os valores da amostra podem 
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razoavelmente ser considerados como provenientes de uma população com aquela 

distribuição teórica.  

O valor da estatística D máximo do teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov 

(MORETTIN & BUSSAB, 2004) informa a máxima distância entre as probabilidades 

empíricas e as teóricas, obtidas sob a função de distribuição de probabilidade em teste. 

Assim, menores valores da estatística fornecem maiores valores de p-valor e, 

conseqüentemente, maior evidência de não-rejeição da hipótese nula (H0), ou seja, 

maior aderência dos dados à distribuição em teste. 

NEUMANN (2007), em seu trabalho, conclui, sobre os valores de P (P-Value) 

encontrados para o teste de hipótese de uma distribuição empírica, que: 

� Se o P-Value for menor que 0,01, existe forte evidência contra a hipótese 

de aderência  

� Se o P-Value estiver entre 0,01 e 0,05, existe uma evidência moderada 

contra a hipótese de aderência  

� Se o P-Value estiver entre 0,05 e 0,10, a evidência  contra a hipótese de 

aderência será apenas potencial 

� E, se o P-Value for maior que 0,10, a evidência contra a hipótese de 

aderência será fraca ou inexistente. 

Neste trabalho, como todos os P-value foram superiores a 0,15, avalia-se que 

todas as distribuições de aderência estão adequadas às distribuições de freqüência dos 

conjuntos de dados do modelo. 

Para um melhor entendimento, os dados foram enquadrados em sete diferentes 

etapas, denominadas de acordo com o fluxo do processo: Porto Marabá, Transporte 

Marabá-Tucuruí, Porto Tucuruí Montante, Transporte Caminhões, Porto Tucuruí 
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Jusante, Transporte Tucuruí-Barcarena e Porto Barcarena. Para cada etapa, foram 

designadas três tabelas explicativas: a primeira refere-se à caracterização das variáveis 

componentes de cada etapa; a segunda mostra alguns resultados estatíscos para 

entendimento da variável, e a terceira enquadra a distribuição de probabilidade mais 

adequada à determinada variável, bem como o erro quadrado médio encontrado para a 

distribuição. Este erro é o fator preponderante para a determinação da distribuição 

adequada. A análise dos dados será vista adiante, nos itens 4.5.1 a 4.5.7.  

4.5.1  Etapa I - Porto Marabá 

A etapa inicial do processo considera 3 variáveis de entrada: carga expedida, 

carga por comboio e tempo de carregamento de um comboio. Estas três variáveis 

limitam operacionalmente o sistema de expedição de carga, na cidade de Marabá. As 

características conceituais das variáveis podem ser visualizadas na Tabela 4.2. Algumas 

medidas estatísticas destas variáveis podem ser verificadas na Tabela 4.3. A análise dos 

dados coletados, com as distribuições de freqüência, encontradas para cada variável de 

entrada pode ser observada na Tabela 4.4. 

Tabela 4.2: Características conceituais das variáveis de entrada – Etapa I: Porto Marabá 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO UNIDADE 

Carga Expedida 
Refere-se à quantidade de carga expedida durante uma 
semana no porto localizado na cidade de Marabá. 

 
Toneladas 

Carga por comboio 
É a quantidade de carga embarcada, na cidade de Marabá, 
em um comboio de barcaças. 

Toneladas 

Tempo de carregamento 
de um Comboio 

É o tempo total gasto para o carregamento de um 
comboio de barcaças, na cidade de Marabá. Este tempo de 
carregamento encerra-se no momento em que o Comboio 
é liberado para Viagem. 

Horas 

 

Tabela 4.3: Resultados estatísticos das variáveis de entrada - Etapa I: Porto Marabá 

VARIÁVEL MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 

VALOR 

MÍNIMO VALOR MÁXIMO 

Carga Expedida 21.347,0 3.310,3,6 14.625 27.883 

Carga por comboio 5.071,4 57,9 4.979 5.201 

Tempo de carregamento de 

um Comboio 12.6 2,5 8,68 19,1 



 64

 

Tabela 4.4: Distribuição de probabilidades das variáveis de entrada – Etapa I: Porto Marabá 

VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO 
 

EXPRESSÃO 
 

ERRO 

 
GRÁFICO DA 
DISTRIBUIÇÃO 

Carga expedida 
 

BETA 

 
1.46e + 004 + 1.33e + 
004*BETA(1.58, 1.53) 

0.001420 
 

 

 
     

Carga por comboio 
 

BETA 
 

 
4.98e + 003 + 222 * 
BETA(1.11, 1.55) 

 

0.023993  

Tempo de 
carregamento de 
um Comboio 

  
LOGNEPERIANO 

 
8 + LOGN(4.68, 3.04) 

 
0.005924 

 

 

4.5.2 Etapa II - Transporte Marabá-Tucuruí 

Esta etapa do processo se refere ao transporte hidroviário entre as cidades de 

Marabá e Tucuruí. Foram consideradas, para limitar operacionalmente esta etapa, 2 

variáveis de entrada: Tempo de Ida e Tempo de Volta. As características das variáveis 

podem ser visualizadas na Tabela 4.5. Alguns resultados estatísticos destas variáveis de 

entrada estão contidos na Tabela 4.6. A análise dos dados coletados pode ser observada 

na Tabela 4.7. 

Tabela 4.5: Características conceituais das variáveis de entrada – Etapa II: Transporte Marabá-Tucuruí 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO UNIDADE 

Tempo de Ida 

É o tempo considerado para o transporte hidroviário do comboio 
carregado, entre as cidades de Marabá e Tucuruí. Este tempo tem 
início a partir da liberação do comboio de montante para o 
transporte, no Porto de Marabá, até sua chegada, na cidade de 
Tucuruí. 

 
Horas 

Tempo de Volta 
É o tempo gasto no transporte entre Tucuruí e Marabá. Inicia-se a 
partir da liberação do comboio, logo após o descarregamento, na 
cidade de Tucuruí, até sua chegada na cidade de Marabá 

Horas 

 

Tabela 4.6: Resultados estatísticos das variáveis de entrada - Etapa II: Transporte Marabá – Tucuruí. 

VARIÁVEL MÉDIA DESVIO PADRÃO VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO 

Tempo de Ida 37,2 3,8 31,2 50 

Tempo de Volta 444,8 3,9 39,4 55,5 
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Tabela 4.7: Distribuição de probabilidades das variáveis de entrada – Etapa II: Transporte Marabá – 
Tucuruí. 

VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO EXPRESSÃO ERRO 

QUADRADO 

GRÁFICO DA 

DISTRIBUIÇÃO 

Tempo de Ida WEIBULL 31 + WEIB(6.81, 1.67) 0.011976  

Tempo de Volta ERLANG 39 + ERLANG(2.84, 2) 0.014955  

 

4.5.3  Etapa III - Porto Tucuruí - Montante 

Esta etapa corresponde à operação de descarregamento dos comboios de 

montante, na cidade de Tucuruí, acima da barragem da hidrelétrica. Foram consideradas 

para esta etapa três variáveis de entrada: Caminhões disponíveis, Carga por Caminhão e 

Tempo de Carregamento – Caminhão. A caracterização das variáveis pode ser 

visualizada na Tabela 4.8. Podem ser observados, na Tabela 4.9, alguns resultados 

estatísticos destas variáveis. A análise dos dados coletados pode ser observada na 

Tabela 4.10. 

Tabela 4.8: Características conceituais das variáveis de entrada – Etapa II: Porto Tucuruí Montante. 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO UNIDADE 

Caminhões disponíveis É o número de caminhões disponíveis a cada descarregamento. 
 

Unidades 

Carga por Caminhão 
É a quantidade de carga embarcada em cada caminhão. Esta 
carga advém do descarregamento do comboio de montante. 

Toneladas 

Tempo de 
carregamento – 
Caminhão 

É o tempo gasto para o carregamento de um caminhão.  Minutos 

 

Tabela 4.9: Resultados estatísticos das variáveis de entrada - Etapa III: Porto Tucuruí Montante. 

VARIÁVEL MÉDIA DESVIO PADRÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Caminhões disponíveis 4,2 0,8 3 6 

Carga por Caminhão 29,4 1,1 27,3 32 

Tempo de carregamento – Caminhão 5,8 0,8 4,3 7,5 
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Tabela 4.10: Distribuição de probabilidades das variáveis de entrada – Etapa III: Porto Tucuruí 
Montante. 

VARIÁVEL 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

EXPRESSÃO 

 

ERRO  

QUADRADO 

 

GRÁFICO DA 

DISTRIBUIÇÃO 

Caminhões 

disponíveis 

 

NORMAL 

 

NORM(4.22, 0.781) 

 

0.000992 

Carga por 

Caminhão 

 

TRIANGULAR 

 

 

TRIA(27, 29.1, 32) 

 

 

0.006185 

Tempo de 

carregamento – 

Caminhão 

 

NORMAL 

 

NORM(5.85, 0.744) 

 

 

0.002633 

 

4.5.4  Etapa IV - Transporte Caminhões 

Esta etapa corresponde à operação de transporte rodoviário dos comboios de 

montante, na cidade de Tucuruí, de montante para jusante da hidrelétrica. Nesta etapa, 

componente do sistema de transbordo da carga advinda da cidade de Marabá, foram 

consideradas duas variáveis de entrada: Tempo de Ida e Tempo de Volta. A 

caracterização das variáveis pode ser visualizada na Tabela 4.11. Alguns resultados 

estatísticos dos conjuntos de dados para estas variáveis estão na Tabela 4.12. A análise 

dos dados coletados está contida na Tabela 4.13. 

Tabela 4.11: Características conceituais das Variáveis de entrada – Etapa IV: Transporte Caminhões. 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO UNIDADE 

Tempo de Ida 

É o tempo considerado para o transporte 
rodoviário, de um caminhão carregado, na cidade 
de Tucuruí, do Porto de Montante para o Porto de 
Jusante, somado ao tempo de despejo da carga no 
Pátio de estoque.  

Minutos 

Tempo de Volta 

É o tempo considerado para o transporte rodoviário 
de um caminhão descarregado, saindo do Porto de 
Jusante e chegando ao Porto de Montante.  

Minutos 
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Tabela 4.12: Resultados estatísticos das Variáveis de entrada - Etapa IV:Transporte Caminhões. 

VARIÁVEL MÉDIA DESVIO PADRÃO 
VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

Tempo de Ida 14,1 2,2 10 20 

Tempo de Volta 13 2 9 18 

 

Tabela 4.13: Distribuição de probabilidades das variáveis de entrada – Etapa IV: Transporte Caminhões 

VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO EXPRESSÃO 
ERRO 

QUADRADO 
GRÁFICO DA 

DISTRIBUIÇÃO 

Tempo de 
Ida 

 
NORMAL 

 
NORM(0.235, 

0.036) 
 

 
0.022561 

  

Tempo de 
Volta 

BETA 

 
0.13 + 0.19 * 
BETA(4.33, 

5.18) 
 0.013748  

 

4.5.5  Etapa V - Porto Tucuruí Jusante  

Esta etapa do sistema estudado considera 3 variáveis de entrada: Carga 

expedida, Carga por comboio e Tempo de carregamento de um comboio. Estas três 

variáveis limitam operacionalmente o sistema de expedição de carga, na cidade de 

Tucuruí. As características conceituais das variáveis podem ser visualizadas na Tabela 

4.14. A Tabela 4.15 apresenta alguns resultados estatísticos destas variáveis. A análise 

dos dados coletados pode ser observada na Tabela 4.16. 

Tabela 4.14: Características conceituais das Variáveis de entrada – Etapa V: Porto Tucuruí Jusante 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO UNIDADE 

Carga expedida por 
comboio 

É a quantidade de carga embarcada, na 
cidade de Tucuruí, em um comboio de 
barcaças.  

Toneladas 

Tempo de carregamento 
de um comboio 

É o tempo de carregamento de um 
comboio no Porto de Jusante da cidade de 
Tucuruí. 

Horas 

Quantidade de produto 
no pátio de estoque 

É a quantidade de produto existente, no 
momento inicial do carregamento, na 
cidade de Tucuruí. 

Toneladas 
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Tabela 4.15: Resultados estatísticos das Variáveis de entrada - Etapa V: Porto Tucuruí Jusante 

VARIÁVEL MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Carga expedida por 

comboio 7.030,7 89,1 6.882 7.201 

Tempo de carregamento de 

um comboio 29,0 6,6 18,8 49 

Quantidade de produto no 

pátio de estoque 4.890,9 2.297,4 988 9.876 

 

Tabela 4.16: Distribuição de probabilidades das variáveis de entrada – Etapa V: Porto Tucuruí Jusante 

VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO 
 

EXPRESSÃO 
ERRO  
QUADRADO 

GRÁFICO DA 
DISTRIBUIÇÃO 

Carga expedida 
por comboio 

BETA 

6.88e+003 + 319 * 
BETA(0.935, 1.12) 

 0.007484 
Tempo de 
carregamento de 
um Comboio 

 
NORMAL 

 
NORM(28.9, 6.54) 

 0.011063 

Quantidade de 
produto no pátio 
de estoque BETA 

988 + 8.89e+003 * 
BETA(1.18, 1.54) 

 

 
0.006615 

 

 

4.5.6  Etapa VI - Transporte Tucuruí-Barcarena 

Esta etapa do processo se refere ao transporte hidroviário entre as cidades de 

Tucuruí e Barcarena. Foram consideradas, para limitar operacionalmente esta etapa, 2 

variáveis de entrada: Tempo de Ida e Tempo de Volta. As características das variáveis 

podem ser visualizadas na Tabela 4.17. Alguns valores estatísticos destas variáveis 

encontram-se na Tabela 4.18. A análise dos dados coletados pode ser observada na 

Tabela 4.19. 
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Tabela 4.17: Características conceituais das Variáveis de entrada - Etapa VI: Transporte Tucuruí – 
Barcarena. 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO UNIDADE 

Tempo de Ida 

É o tempo considerado para o transporte hidroviário do 
comboio carregado, entre as cidades de Tucuruí e 
Barcarena. Este tempo inicia-se a partir da liberação do 
comboio de jusante para o transporte, no Porto de 
Tucuruí, até sua chegada, na cidade de Barcarena. 

 
Horas 

Tempo de Volta 

É o tempo gasto no transporte entre Barcarena e 
Tucuruí. Inicia-se a partir da liberação do comboio, 
logo após o descarregamento, na cidade de Barcarena, 
até sua chegada na cidade de Tucuruí. 

Horas 

 

Tabela 4.18: Resultados estatísticos das Variáveis de entrada - Etapa VI: Transporte Tucuruí – 
Barcarena. 

VARIÁVEL MÉDIA DESVIO PADRÃO VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO 

Tempo de Ida 
 

40,9 2,9 36,1 48 

Tempo de Volta 52,4 2,7 47,3 58,5 

 

Tabela 4.19: Distribuição de probabilidades das variáveis de entrada – Etapa VI: Transporte Tucuruí – 
Barcarena. 

VARIÁVEL 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

EXPRESSÃO 
ERRO 
QUADRADO 

GRÁFICO DA 
DISTRIBUIÇÃO 

Tempo de Ida 
 

GAMMA 

 
36 + GAMM(2.12, 

2.27 
 

0.004037  

Tempo de 
Volta 

 
NORMAL 

 

 
NORM(52.4, 2.63) 

 

 
0.013534 

  

 

4.5.7  Etapa VII - Porto Barcarena  

Esta etapa corresponde à operação de descarregamento dos comboios de jusante, 

na cidade de Barcarena, dentro da usina envolvida com a operação. Foi considerada, 

para esta etapa, apenas uma variável de entrada: Tempo de Descarregamento. A 

caracterização da variável pode ser visualizada na Tabela 4.20. Alguns valores 
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estatísticos desta variável podem ser visualizados na Tabela 4.21. A análise dos dados 

coletados pode ser observada na Tabela 4.22. 

Tabela 4.20: Características conceituais das Variáveis de entrada – Etapa VII: Porto Barcarena. 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO UNIDADE 

Tempo de 
Descarregamento 
do comboio 

 

É o Tempo consumido durante toda a operação 
de descarregamento, para um Comboio de 
Jusante, na cidade de Barcarena. 

Horas 

 

Tabela 4.21: Resultados estatísticos das Variáveis de entrada - Etapa VII: Porto Barcarena. 

VARIÁVEL MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

Tempo de Descarregamento do 
comboio 33,6 2,8  49 

 

Tabela 4.22: Distribuição de probabilidades das variáveis de entrada – Etapa VII: Porto Barcarena. 

VARIÁVEL 
 

DISTRIBUIÇÃO 
 

EXPRESSÃO 

 
ERRO 
QUADRADO 

 
GRÁFICO DA 
DISTRIBUIÇÃO 

Tempo de 
Descarregamento do 
comboio 

 

 
ERLANG 

 
25 + ERLA(2.88, 3) 

 

 
0.004349 

 

 

4.6  CONSTRUÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

De posse do modelo conceitual, do fluxograma do sistema, das variáveis pré-

definidas, dos dados coletados e suas análises, foi então implementado um modelo de 

simulação computacional. Este modelo pode ser considerado de acordo seguinte 

maneira: dinâmico – porque é possível retratar a situação do sistema ao longo do tempo, 

estocástico - suas variáveis são do tipo aleatório – e discreto – porque o fluxo de 

material foi dividido em incrementos (entidades) correspondentes a uma tonelada – para 

simular o transporte de granéis entre as cidades de Marabá e Barcarena envolvendo os 

modais hidroviário e rodoviário. 
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Na implementação do modelo, foi utilizada a linguagem de simulação 

EXTENDTM, sendo construídos sete blocos do tipo hierárquicos, os quais podem ser 

visualizados na Figura 3. Estes foram denominados: Porto de Marabá; Comboio M; 

Atracadouro Montante; Caminhões; Porto Jusante; Comboio J e Porto de Barcarena. 

Estes blocos relacionam-se às etapas consideradas no item 4.5 deste trabalho, que são as 

subdivisões do sistema estudado. A relação entre os blocos do modelo computacional e 

as etapas do sistema pode ser visualizada na Tabela 4.23. 

Tabela 4.23: Relação entre blocos hierárquicos e etapas do sistema. 

BLOCO 
HIERÁRQUICO ETAPA 

Porto de Marabá 
Porto Marabá 

Comboio M 
Transporte Marabá-Tucuruí 

Atracadouro Montante 
Porto Tucuruí Montante 

Caminhões 
Transporte Caminhões 

Porto Jusante 
Porto Tucuruí Jusante 

Comboio J 
Transporte Tucuruí-Barcarena 

Porto de Barcarena 
Porto Barcarena 

 

Internamente, cada um destes blocos é constituído por blocos menores, 

disponibilizados em bibliotecas do software EXTENDTM. Estes blocos, chamados de 

“blocos código” foram selecionados das bibliotecas Discrete Event, Generic e 

Manufacturing, com base em suas características em relação à linguagem de simulação 

e arranjados na tela de acordo com o layout proposto para o sistema. Em seguida, os 

blocos foram ligados através de conectores conforme a lógica do sistema estudado. Os 

dados de entrada são inseridos no modelo de acordo com as distribuições de 

probabilidade previamente obtidas. 
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Figura 4.3: Representação do modelo computacional desenvolvido 

Segue detalhamento das funções estabelecidas para os blocos hierárquicos: 

1) Bloco “Porto de Marabá”: Representa a operação de carregamento no 

terminal portuário de Marabá. Possui as variáveis de entrada da ETAPA I, 

descrita no Item 4.6.1.. Este bloco possui os seguintes objetivos: gerar o 

número de entidades desejadas, sendo que cada entidade representa, no 

modelo, uma tonelada de produto; simular e apresentar o carregamento das 

barcaças e a liberação do comboio a montante denominado Comboio M. 

No Tabela 4.24 são apresentadas as variáveis de saída relacionadas a este 

bloco. 
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Tabela 4.24: Variáveis de Saída do bloco "Porto de Marabá" 

 DESCRIÇÃO UNIDADE 

VARIÁVEIS 
DE SAÍDA 

Quantidade de Produto Embarcado 

Total de Barcaças Carregadas 

Número de Partidas de Comboio 

Número de Retornos de Comboio 

Índice de Utilização das Barcaças 

Toneladas 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Porcentagem 

 

2) Bloco “Comboio M1”: Representa e simula o transporte hidroviário dos 

comboios de barcaças no trecho entre as cidades de Marabá e Tucuruí.  

Possui as variáveis de entrada da Etapa II, caracterizada no item 4.6.2. 

Também contabiliza o número de viagens realizadas pelos comboios no 

período simulado. O usuário deverá fornecer os parâmetros obtidos nas 

distribuições das variáveis de entrada para, durante a simulação serem 

reportados os valores das variáveis de saída. A Tabela 4.25 representa as 

variáveis de saída deste bloco. 

Tabela 4.25: Variáveis de Saída do Bloco “Comboio M1” 

 DESCRIÇÃO UNIDADE 

VARIÁVEIS 
DE SAÍDA 

Número de Viagens de Ida Realizadas 

Número de Viagens de Volta Realizadas 

Unidade 

Unidade 

 

3) Bloco “Atracadouro a Montante”: Representa a descarga dos comboios à 

montante da barragem da hidrelétrica de Tucuruí. Este bloco simula a 

capacidade dos caminhões que realizam o transbordo rodoviário, o tempo 

de carregamento dos caminhões, o número médio, máximo e mínimo de 

caminhões na fila a espera de carregamento. Suas variáveis de entrada 

correspondem àquelas descritas no item 4.6.3, referente à Etapa III do 

processo. São apresentadas na Tabela 4.26 as variáveis de saída associadas 

a este bloco. 
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Tabela 4.26: Variáveis de Saída do Bloco “Atracadouro a Montante”  

 DESCRIÇÃO UNIDADE 

VARIÁVEIS 
DE SAÍDA 

Quantidade de Produto Recebido em Tucuruí 

Quantidade de Produto Transportado em 
Caminhões 

Total de Caminhões Carregados 

Índice de Utilização da Frota 

Tempo Total de Utilização dos Caminhões 

Toneladas 

Toneladas 

Unidade 

Porcentagem 

Horas 

 

4) Bloco “Caminhões”: Representa o tempo de viagem dos caminhões no 

modal rodoviário. Tem como função simular o tempo gasto para o 

caminhão levar os produtos até o pátio de estoque intermediário. 

Contabiliza também o número de viagens (ida e volta) dos caminhões no 

sistema. Suas variáveis de entrada são caracterizadas no item 4.6.4, 

correspondente à Etapa IV do sistema. A Tabela 4.27 apresenta as 

variáveis de saída associados a este bloco. 

Tabela 4.27: Variáveis de Saída do Bloco “Caminhões”. 

 DESCRIÇÃO UNIDADE 

VARIÁVEIS 
DE SAÍDA 

Número de Viagens de Ida Realizadas 

Número de Viagens de Volta Realizadas 

Unidade 

Unidade 

 

5) Bloco “Porto Jusante”: Representa o carregamento dos comboios a 

jusante da barragem da hidrelétrica, a partir do pátio de estoque. Simula o 

nível de estoque no pátio, bem como a expedição de produtos e o tempo de 

carregamento das barcaças a jusante, simula também o número de partidas 

e chegadas de comboios, a contagem de produtos embarcados e a 

capacidade dos comboios. As variáveis de entrada consideradas 

encontram-se no item 4.6.5, correspondente à Etapa V do sistema. A 

Tabela 4.28 apresenta as variáveis de saída do Bloco “Porto a Jusante”  
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Tabela 4.28: Variáveis de Saída do Bloco “Porto a Jusante” 

 DESCRIÇÃO UNIDADE 

VARIÁVEIS 
DE SAÍDA 

Quantidade de Produto Embarcado 

Total de Barcaças Carregadas 

Número de Partidas de Comboio 

Número de Retornos de Comboio 

Índice de Utilização das Barcaças 

Tonelada 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Porcentagem 

 

6) Bloco “Comboio J1”: Representa as viagens dos comboios no trecho entre 

as cidades de Tucuruí e Barcarena. Tem como função simular o tempo 

gasto para o comboio percorrer o trecho, tanto na ida, quanto na volta. 

Também contabiliza o número de viagens realizadas pelos comboios, 

conforme mostrado na Tabela 4.29, e durante a simulação são reportados 

os valores dos dados de saída. As variáveis de entrada deste bloco estão 

relacionadas no item 4.6.6, correspondente à Etapa VI. 

Tabela 4.29: Variáveis de Saída do Bloco “Comboio J1” 

 DESCRIÇÃO UNIDADE 

VARIÁVEIS 
DE SAÍDA 

Número de Viagens de Ida Realizadas 

Número de Viagens de Volta Realizadas 

Unidade 

Unidade 

 

7) Porto de Barcarena: Representa o descarregamento das barcaças. Simula o 

tempo de reconstituição do comboio para a viagem de volta. Suas variáveis 

de entrada estão descritas no item 4.6.7, correspondente à Etapa VII. A 

Tabela 4.30 apresenta as variáveis de saída desse bloco. 

Tabela 4.30: Dados de Entrada e Saída do Bloco “Porto Barcarena” 

 DESCRIÇÃO UNIDADE 

VARIÁVEIS 
DE SAÍDA 

Quantidade de Produto Recebido 

Número de Chegadas de Comboio 

Toneladas 

Unidade 
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Número de Retornos de Comboio 

Tempo Total da Operação 

Unidade 

Horas 

 

O software EXTENDTM permite que possa ser observada, já durante a simulação 

do modelo, a movimentação dos produtos ou entidades, a passagem de itens, a 

quantidade de itens, a variação do nível de estoque e a possível formação de filas de 

recursos (caminhões e barcaças) no carregamento ou descarregamento de materiais. O 

software oferece também, além de outros recursos, a possibilidade de acompanhar o 

momento em que ocorre cada evento, através de um relógio e de um calendário. 

 

Figura 4.4: Exemplo capturado durante a simulação 

 

A Figura 4.4 foi capturada durante a simulação, e representa as informações 

referentes ao bloco hierárquico “Atracadouro a Montante”, que representa o terminal de 

descarga a montante da barragem da usina. No lado esquerdo da tela, pode-se observar 
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uma das grandes funções do EXTENDTM para o suporte à tomada de decisões: a partir 

de um cursor específico para a “clonagem” de janelas de resultados, é possível o 

agrupamento de dados que se pretenda analisar em uma nova janela, e, acompanhar suas 

variações durante o período de simulação. Pode-se observar, conforme a amostra do 

sistema, que, às 35,7 horas de tempo real, chegaram a este terminal 5.120 toneladas, das 

quais 2.838 foram descarregadas por caminhões em 105 viagens. No momento em 

questão, pode-se perceber também que 3 caminhões aguardam em fila para serem 

carregados.  

4.7  VALIDAÇÃO DO MODELO 

A validação do modelo foi realizada através do exame estruturado do modelo 

conceitual e através de consultas a especialistas. Aqui, objetivou-se garantir a 

veracidade e abrangência das suposições do modelo, tornando menor a probabilidade de 

erros. 

Os especialistas consultados são profissionais dos níveis tático, estratégico e 

chefes operacionais de empresas de navegação e operações portuárias, logística, 

siderurgia e consultores de vendas de máquinas e caminhões. Estes profissionais detêm 

know how e vasta experiência em operações semelhantes à estudada. 

As principais sugestões dos especialistas estiveram relacionadas à forma de 

representar o sistema de produção, como: fluxo do sistema, elos da cadeia operacional, 

métodos e sistemáticas logísticas. 

No que se refere à validação dos dados coletados, para a construção do modelo 

de simulação, foi utilizado o software ARENA 10.0 para a adequação dos dados à 

distribuição de probabilidade correspondente. Através da ferramenta input analyser, 

pôde-se encontrar os parâmetros estatísticos para cada variável de entrada do sistema. 

Desta forma, os resultados obtidos aproximam-se significativamente da realidade, 

fornecendo o devido suporte ao planejamento de operações e à tomada de decisões. 
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CAPÍTULO 5 

SIMULAÇÃO E ANÁLISE OPERACIONAL 

Durante todo o desenvolvimento do modelo e desta dissertação, foram realizados 

testes de verificação com o objetivo de certificar que as rotinas computacionais a serem 

implementadas descreveriam, da maneira mais aproximada, o sistema estudado.  

Conforme explanado no Capítulo 4, buscou-se utilizar o modelo implementado 

para o auxílio à gestão das operações na hidrovia em questão. Desta forma, o modelo 

implementado foi utilizado adotando a proposição de cenários, nos quais, através de 

análises de sensibilidade, foi permitido obter as alternativas mais adequadas. 

Anterior ao dimensionamento baseado na geração de cenários comparativos, o 

sistema foi apresentado e analisado, através de suas variáveis de saída, de maneira geral, 

baseado nas distribuições de probabilidade geradas com os dados coletados, a fim de 

identificar os pontos-chaves para o dimensionamento otimizado.  

SILVA (2002) explana que, a partir da verificação, validação e especificação das 

condições de uso do modelo, este pode ser utilizado para conduzir 4 tipos de 

experimentações: análise de sensibilidade, comparação de cenários, otimização e 

simulação de Monte Carlo.  

Neste trabalho será utilizada, para alcançar os objetivos propostos, a análise de 

sensibilidade aplicada à comparação de cenários. O uso da análise de sensibilidade 

consistirá na alteração do valor de um ou mais parâmetros do modelo, certificando, a 

cada alteração, o impacto sobre os valores das variáveis de saída. A comparação será 

aplicada no momento em que o objetivo for fazer a comparação das diversas possíveis 

configurações. Nestas comparações será certificada a alternativa que melhor atende os 

anseios do tomador de decisão. 

A criação dos cenários foi pré-estabelecida de acordo com as necessidades, 

prioridades e observações referentes ao sistema. Será visto mais adiante, no Item 5.1, o 
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diagnóstico do sistema. Este diagnóstico mostra, a partir de uma primeira simulação, 

utilizando os dados coletados, os gargalos do sistema em questão. Os tais gargalos 

encontrados foram discutidos e sugeridos em conjunto com empresas envolvidas com a 

operação.  

Conforme será visto adiante neste capítulo, as situações estudadas foram 

interligadas, sendo criadas três macro situações, consideradas norteadoras de decisões e 

fundamentais para a consistência do sistema. Para cada situação, foram realizadas 

análises de sensibilidade para o sistema. Foi escolhida uma variável que pudesse 

fundamentar o objetivo em questão, que passou a ter diferentes valores determinísticos. 

A partir da alteração de valores, foram analisadas as variáveis de saída consideras no 

modelo.  

A primeira variável refere-se ao número de caminhões necessários para o 

descarregamento dos comboios a montante e abastecimento do pátio de estoque 

intermediário. Foram simuladas alternativas com diferentes quantidades de caminhões 

e, após análise, detalhada no item 5.2 deste capítulo, encontrada a solução mais viável 

para o sistema. Esta variável, que inicialmente possui valores probabilísticos, baseados 

na coleta de dados, passa a ser determinística, para avaliar o comportamento do sistema 

com as alterações realizadas. Todas as outras variáveis de entrada seguem as 

distribuições de probabilidade encontradas. 

A partir da primeira solução encontrada, partiu-se para uma nova situação, tendo 

como foco o dimensionamento do pátio de estoque, baseado na frota ideal já 

encontrada. Foram realizadas simulações com diferentes quantidades de estoque inicial, 

e, observando o comportamento do sistema, detalhado no item 5.3. deste capítulo, foi 

encontrada a alternativa mais viável referente ao estoque. Esta variável também passa a 

ser determinística, pela intenção de se comparar o comportamento de todo o sistema 

com as alterações de quantidade. Vale ressaltar que, além desta variável em questão, a 

variável referente ao número de caminhões, dimensionada no item 5,2 permanece 

constante e determinística. 
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Após o dimensionamento da frota e do estoque, partiu-se para o 

dimensionamento da capacidade do sistema. Observou-se, durante os 

dimensionamentos intermediários, a sub-utilização do sistema para a demanda 

considerada. Foi demonstrado que todo o sistema poderia suportar uma maior demanda 

de produtos durante o período simulado. Desta forma, foi criada uma terceira situação, 

também com diferentes cenários, adotando-se valores determinísticos de demanda, a 

qual propusera o dimensionamento adequado da demanda de carga do sistema. Ressalta-

se que os valores de frota e estoque, encontrados nas análises anteriores, foram 

considerados, também de forma determinística e constante nesta etapa do estudo. 

5.1  DIAGNÓSTICO GERAL OPERACIONAL DO SISTEMA  

Para o entendimento do comportamento do sistema, foi realizada uma 

simulação, com tempo estipulado em 180 horas (um quarto de mês), a fim de se 

verificar o comportamento das variáveis de saída do modelo computacional 

implementado. De acordo com a perspectiva da gestão da operação, esse tempo 

corresponde aos valores encontrados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Resultados gerais da simulação. 

Marabá   Unidade 

Toneladas embarcadas no trecho a montante  22.352 Toneladas 

Índice de Utilização das Barcaças do trecho a montante  67,40% Porcentagem 

Tucuruí Montante   Unidade  

   
Quantidade de produto recebido em Tucuruí 22.352 Toneladas 

Índice de utilização da frota de caminhões 63,12% Porcentagem 

Tempo total de utilização dos caminhões  113,62 Horas 

Máximo de caminhões em fila 3 Unidade 

Mínimo de caminhões em fila  0 Unidade 

Tucuruí Jusante   Unidade  
   
Pátio máximo  6.832 Toneladas 

Pátio mínimo  0 Toneladas 

Quantidade final no pátio 1.412 Toneladas 

Quantidade de Produto embarcada no trecho a jusante  26.474 Toneladas 

Índice de Utilização das Barcaças do trecho a jusante  69,73% Porcentagem 

Barcarena   Unidade  

Quantidade de Produto Recebido Barcarena  26.474 Toneladas 

Tempo Total da Operação  180 Horas 
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Nesta primeira explanação dos resultados do modelo, procurou-se agrupar todas 

as informações em uma mesma tabela, a fim de facilitar a visualização e interligação 

entre as variáveis e os resultados obtidos. 

SILVA (1999) afirma que “determinar o quanto os dados gerados são 

representativos é um dos procedimentos decisivos na verificação e validação”. Este 

procedimento consiste na confrontação das informações geradas pelo modelo com as 

obtidas do sistema real. Um exemplo desta validação refere-se à quantidade embarcada 

no trecho a montante. Conforme pode se observar na Tabela 5.2, a variação entre o 

valor encontrado para a média aritmética na coleta de dados e o valor encontrado na 

simulação possui pequena variação: 5,6%. Em termos de simulação, os valores obtidos 

aproximam-se, com significância, ao sistema real. Pode-se afirmar que o modelo 

desenvolvido condiz com a realidade, apresentando valores aproximados aos 

encontrados na coleta de dados. 

Tabela 5.2: Comparação entre dados coletados e simulação. 

 Coleta de dados Simulação Variação 

Quantidade expedida no 
trecho a montante 

21.347,7 22.363,2 5,6 % 

 

A partir das informações recolhidas da Tabela 5.1, verifica-se, inicialmente, que 

o sistema, simulado com base nos dados coletados, apresenta baixa utilização das 

barcaças de montante, o que leva a crer que há tanto uma baixa eficiência no 

descarregamento das barcaças, quanto capacidade produtiva ociosa. Estes pontos podem 

ser considerados válidos a partir de outras informações, como: a carga expedida em 

Marabá é a mesma recebida em Tucuruí, o que mostra que o sistema poderia possuir 

uma capacidade produtiva maior, uma vez que as barcaças não foram totalmente 

utilizadas. Outro fator considerável é o número mínimo de caminhões na fila no sistema 

de descarregamento dos comboios de montante, que chega a zero, deixando parado o 

comboio em certos períodos de tempo. 

Nota-se também, em relação ao pátio de estoque situado abaixo da hidrelétrica 

de Tucuruí, no ponto de carregamento dos comboios de jusante, que o mesmo precisa 
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de uma análise mais aprofundada, uma vez que seu nível de produtos chega a zero, o 

que gera uma ociosidade do sistema hidroviário de jusante. 

Um fator de significativa importância no sistema hidroviário de jusante está 

relacionado à sua carga expedida. A quantidade de produtos embarcados a jusante é 

maior que aquela expedida no sistema de montante, na cidade de Marabá. Este fato 

demonstra que toda a carga do pátio fora utilizada no carregamento, chegando seu 

estoque final a zero. Pode-se concluir também, com esta informação, que a capacidade 

de transporte do sistema também está subdimensionada, uma vez que o sistema 

hidroviário de jusante consegue transportar além daquela quantidade que lhe foi 

designada. 

A partir de um ponto inicial – uma variável, no caso –, seguindo o fluxo do 

sistema, neste estudo sendo o dimensionamento do número de caminhões necessários 

para transbordar toda a carga necessária e expedida no sistema – conseguiu-se, chegar a 

outros dimensionamentos adequados. Este estudo do sistema rodoviário subsidiou o 

estudo do nível adequado do estoque intermediário. Estes dois, em conjunto, 

subsidiaram, enfim, o dimensionamento adequado do sistema e de sua capacidade 

produtiva. 

Para facilitar o entendimento e a visualização das análises comparativas, as 

variáveis de saída foram agrupadas em 4 segmentos diferentes do sistema. Estes 

segmentos foram definidos da seguinte forma: 

- Marabá: compreendendo as variáveis de saída, relacionadas entre a expedição 

dos produtos, na cidade de Marabá, até a chegada dos comboios de montante na 

cidade de Tucuruí, acima da hidrelétrica; 

- Tucuruí montante: englobando as variáveis de saída, fornecidas entre a chegada 

do produto expedido na cidade de Marabá, até o despejo do produto no pátio de 

estoque; 
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- Tucuruí Jusante: compreendendo as variáveis de saída, situadas entre o 

carregamento dos comboios de Jusante, na cidade de Tucuruí, abaixo da 

hidrelétrica, até a chegada dos produtos em seu destino final. Engloba também 

as variáveis referentes ao pátio de estoque, fundamental para o carregamento dos 

comboios. 

- Barcarena: relaciona-se à variável de saída referente à quantidade de produto 

recebida na cidade de Barcarena. 

A partir desta estruturação, foi possível relacionar as diversas variáveis 

escolhidas para a análise de sensibilidade com cada grande parte do sistema. Essa 

segmentação tem o intuito de verificar o impacto e a sensibilidade em cada “pedaço” do 

sistema quando da mudança de valores das variáveis. Este método propõe um 

entendimento estruturado e ao mesmo tempo sistêmico dos resultados do modelo. 

5.2  CONJUNTO DE CENÁRIOS I – ANALISE DE SENSIBILID ADE DO 
SISTEMA EM RELAÇÃO À VARIAÇÃO DA QUANTIDADE DA FROT A 
RODOVIÁRIA 

O primeiro ponto questionável a ser estudado é o dimensionamento da frota 

rodoviária de transbordo, localizada na cidade de Tucuruí, no estado do Pará. A 

descarga dos comboios hidroviários, a liberação dos mesmos para retorno e o 

abastecimento do estoque estão diretamente relacionados à capacidade e eficiência da 

frota. Por estes fatores, deve-se a inicial prioridade deste sistema.  

Foram considerados, para toda a simulação, os resultados obtidos a partir da 

coleta de dados, que fornecem distribuições probabilísticas para o modelo 

computacional. Entretanto, a variável número de caminhões disponíveis foi substituída 

por valores determinísticos, a partir de dois caminhões, somando-se uma unidade à 

próxima simulação, até chegar em valores cuja representatividade da variável não 

variasse substancialmente em relação aos valores anteriores. A intenção deste método é 

analisar o comportamento do sistema em relação às mudanças nas variáveis. 
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As Tabelas 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 relacionam a mudança dos valores das variáveis de 

saída, após a alteração do número de caminhões disponíveis no sistema, e fornecem 

resultados consideráveis para as análises operacionais. 

A Tabela 5.3 mostra a influência do aumento do número de caminhões com a 

expedição de produtos e com a utilização das barcaças no trecho de montante. Com a 

incorporação de unidades na frota rodoviária, a quantidade expedida aumenta, assim 

como o índice de utilização das barcaças. Percebe-se que as duas variáveis sofrem 

variações significativas até o uso de 5 caminhões, a partir de então, a soma destes não 

interfere consideravelmente nos índices. 

Tabela 5.3: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Marabá”, a partir 
da variação no número de caminhões disponíveis no sistema de transbordo. 

Número de caminhões 
no sistema 

2 3 4 5 6 7 Unidade 

Quantidade 
embarcada no trecho a 

montante 18.724 20.312 22.534 24.311 24.672 25.002 Toneladas 
Utilização das 

Barcaças do trecho a 
montante 48,31% 54,64% 66,35% 70,84% 72,12% 73,89% Porcentagem 

 

Na Tabela 5.4 relaciona o número de caminhões com as variáveis de saída do 

sistema “Tucuruí Montante”. Verifica-se que, até o uso de três caminhões, a frota fica 

completamente utilizada no sistema de descarregamento de barcaças, e que o sistema 

não consegue descarregar toda a carga expedida. Outro fator preponderante refere-se ao 

número de caminhões na fila, aguardando sua vez para carregar. É interessante que 

sempre haja pelo menos um caminhão à espera para o carregamento, uma vez que a 

descarga das barcaças não pode parar. Verifica-se que, somente a partir de cinco 

caminhões, é obtido este resultado. Observa-se que, a partir de cinco caminhões no 

sistema, a ociosidade começa a ter considerável crescimento. 
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Tabela 5.4: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Tucuruí 
Montante”, a partir da variação no número de caminhões disponíveis no sistema de transbordo. 

Número de caminhões 
no sistema 

2 3 4 5 6 7 Unidade 

Quantidade 
de produto recebido 

em Tucuruí 

16.436 19.832 22.534 24.311 24.672 25.002 Toneladas 

Utilização da 
frota de caminhões 

100,00% 100,00% 91,11% 75,56% 57,78% 45,00% Porcentagem 

Tempo total 
de utilização dos 

caminhões 

180 180 164 136 104 81 Horas 

Máximo de 
caminhões em fila 

1 1 
 

2 3 3 4 Unidade 

Mínimo de 
caminhões em fila 

0 0 0 1 1 1 Unidade 

 

A variação no número de caminhões, relacionada ao sistema “Tucuruí Jusante”, 

conforme explanado na Tabela 5.5, influencia indiretamente o nível de estoque no pátio 

intermediário, visto que toda a carga transbordada no sistema tem de passar pelo pátio 

para ser novamente embarcada. Nota-se que o estoque, no final da simulação, chega a 

zero, fator este explicado pela baixa quantidade de carga expedida e capacidade do 

sistema hidroviário de jusante superior a esta carga.  

A partir de seis caminhões, o estoque, ao final da simulação, começa a decrescer. 

Este decréscimo se deve a uma maior eficiência no transbordo da carga. A partir de 

quatro caminhões, a ociosidade das barcaças de jusante aumenta, prejudicando o 

sistema hidroviário. 

Vale salientar que, em todas as alternativas apresentadas, o estoque chega a zero 

em alguns momentos da simulação, o que identifica o subdimensionamento real do 

estoque. Além disto, nota-se o uso do material do estoque em todas as simulações, na 

expedição, sem uma reposição satisfatória em nenhuma situação. Isto é percebido após 

uma comparação com o nível médio de estoque, encontrado na coleta de dados, que é de 

4.847,3 toneladas de minério de ferro, conforme descrito no item 4.4.5, na Tabela 4.15.  
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Tabela 5.5: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Tucuruí Jusante”, 
a partir da variação no número de caminhões disponíveis no sistema de transbordo. 

Número de caminhões no 
sistema 

2 3 4 5 6 7 Unidade 

Pátio máximo  6.832 7.122 8.021 8.478 8.326 8.614 Toneladas 
Pátio mínimo  0 0 0 0 0 0 Toneladas 

Quantidade final no pátio 0 0 568 2.562 1.787 1.091 Toneladas 
Quantidade embarcada no 

trecho a jusante  
23.414 24.978 26.732 30.845 31.621 32.444 Toneladas 

Utilização das Barcaças do 
trecho a jusante  

68,23% 74,26% 76,88% 72,66% 70,40% 66,32% Porcentagem 

 

Verifica-se, de acordo com a Tabela 5.6, que a variação no número de 

caminhões chega a influenciar a carga recebida na cidade de Barcarena. Até o uso de 

três caminhões, o sistema não consegue fazer chegar, ao final do período simulado, nem 

mesmo a carga expedida inicialmente. A partir de cinco caminhões, verifica-se um 

aumento significativo na carga recebida em Barcarena. 

Tabela 5.6: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Barcarena”, a 
partir da variação no número de caminhões disponíveis no sistema de transbordo. 

Número de caminhões no 
sistema 

2 3 4 5 6 7 Unidade 

Quantidade de Produto 
Recebido em Barcarena 

18.431 20.111 23.561 28.349 31.621 32.444 Toneladas 

 

Após a análise segmentada dos impactos decorrentes da variação no número de 

caminhões, pode-se afirmar que a alternativa que se utiliza de cinco caminhões é a mais 

adequada para o sistema, pois abrange os seguintes fatores: 

- Toda a carga expedida chega ao seu destino final; 

- É a alternativa que gera menor ociosidade na soma dos índices de utilização 

das barcaças nos dois trechos (143,50% de aproveitamento, de um total de 

200%); 
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- Consegue o melhor equilíbrio entre as cargas – expedida, recebidas e em 

estoque intermediário, sendo a alternativa mais “amortecedora” dentre as 

apresentadas. 

Em diversos fatores de menor importância, por serem subsídios para os acima 

citados, a alternativa escolhida apresentou resultados variáveis, chegando a ser, em 

alguns casos, menos adequada. Todavia, os dados da análise segmentada devem ser 

estudados de maneira sistêmica, a fim de não ocasionar diagnósticos precipitados e, de 

certa forma, equivocados, na tomada de decisão. 

5.3  CONJUNTO DE CENÀRIOS II – ANÁLISE DE SENSIBILI DADE DO 
SISTEMA E VARIAÇÂO DA QUANTIDADE DE ESTOQUE NO PÁTI O 
INTERMEDIÁRIO 

O dimensionamento correto do pátio de estoques, no que se refere ao índice 

aproximado e correto de quantidade de carga disponível, é de suma importância para a 

continuidade da operação e redução de ociosidade hidroviária. Fazer com que os 

comboios operados a jusante independam da chegada de produtos dos comboios de 

montante, e, ao mesmo tempo, dimensionar um estoque reduzido que garanta o 

abastecimento com segurança das barcaças de jusante é um dos focos deste trabalho.  

Foi diagnosticada, tanto na análise geral do sistema, descrita no item 5.1, como 

na simulação da frota rodoviária, a necessidade de um estudo detalhado do estoque 

intermediário do sistema, uma vez que o mesmo tem de permanecer constante ou em 

ciclos constantes ao longo da simulação, e, primordialmente, nunca chegar ao valor de 

zero unidade. 

Assim como no dimensionamento da frota rodoviária de transbordo, nesta 

proposta de dimensionamento do estoque no pátio, consideraram-se, para toda a 

simulação, os resultados obtidos a partir da coleta de dados, que fornecem distribuições 

probabilísticas para o modelo computacional. Contudo, adotou-se o valor determinístico 

de cinco caminhões, encontrado como satisfatório neste trabalho, no item 5.2, para a 

variável de entrada número de caminhões e, para a variável de entrada quantidade de 

produto no pátio de estoque foram atribuídos também valores determinísticos 
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crescentes, a partir de 2.000 toneladas por período simulado, acrescentando duas mil 

toneladas na próxima simulação. O limite dos quantitativos inseridos se dá quando os 

resultados da simulação de uma variável não sofrerem alterações significativas em 

relação à simulação anterior. 

As Tabelas 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 relacionam a mudança dos valores das variáveis 

de saída de todo o sistema, após a alteração do valor da quantidade de estoque 

intermediário no pátio, e fornecem resultados consideráveis para as análises 

operacionais. 

A Tabela 5.7 relaciona a influência do aumento do estoque com a expedição de 

produtos e com a utilização das barcaças no trecho de montante. Percebe-se que as 

variáveis não sofrem alterações significativas em todas as simulações. Como a 

expedição de produtos nesta análise é baseada em distribuição de probabilidades, a 

variação máxima apresentada, em torno de 5%, é aceitável, em termos de simulação. 

Tabela 5.7: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Marabá”, a partir  
da variação na quantidade de minério em estoque no pátio intermediário. 

Quantidade de 
Produto no Pátio 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Toneladas 

 
Quantidade 

embarcada no trecho 
a montante 22.312 23.518 23.616 22.878 22.951 23.104 Toneladas 

Utilização das 
Barcaças do trecho a 

montante 71,83% 70,24% 72,12% 69,80% 71,48% 71,62% Porcentagem 

 

Na Tabela 5.8, relacionam-se as variações nos quantitativos do pátio de estoque 

com as variáveis de saída do subsistema “Tucuruí Montante”. Verifica-se também que 

não há alteração significativa dos resultados das variáveis de saída do subsistema. 
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Tabela  5.8: de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Tucuruí Montante”, a 
partir da variação na quantidade de minério em estoque no pátio intermediário. 

Quantidade de 
Produto no Pátio 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Toneladas 

Quantidade de 
 produto recebido em 

Tucuruí 22.312 23.518 23.616 22.878 22.951 23.104 Toneladas 
Utilização da frota de 

caminhões 72,22% 72,78% 75,56% 72,22% 71,11% 73,89% Porcentagem 
Tempo total de 
utilização dos 

caminhões 130 131 136 130 128 133 Horas 
Máximo de caminhões 

em fila 3 3 3 4 3 3 Unidade 
Mínimo de caminhões 

em fila 1 1 1 1 1 1 Unidade 

A Tabela 5.9 é a mais representativa em termos de variação em relação às 

alterações de quantidade no estoque do pátio intermediário. Observa-se que, com duas 

mil toneladas, o pátio chega a zero unidades, não satisfazendo às necessidades do 

sistema. Verifica-se também que, acima de 8.000 toneladas de minério no estoque, a 

variação do índice de utilização das barcaças de jusante passa a ser desprezível – em 

torno de 3%. 

Observa-se, em razão das dimensões do sistema geral, que o sistema hidroviário 

de jusante possui capacidade superior em relação ao sistema hidroviário de montante, o 

que faz com que, em qualquer situação simulada com a carga expedida, baseada na 

coleta de dados, os comboios hidroviários de jusante absorvam parte do estoque 

intermediário ao final dom período simulado. Este diagnóstico reforça a necessidade de 

um ajuste no dimensionamento da capacidade produtiva do sistema de transporte.  

Tabela 5.9: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Tucuruí Jusante”, 
a partir da variação na quantidade de minério em estoque no pátio intermediário. 

Quantidade de 
Produto no Pátio 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Toneladas 

Pátio máximo 5.344 7.122 8.021 10.573 13.090 14.882 Toneladas 
Pátio mínimo 0 0 0 672 1.712 2.811 Toneladas 

Quantidade final 
no pátio 0 712 1.890 2.234 2.021 2.681 Toneladas 

Quantidade 
embarcada no 

trecho a jusante 24.312 26.806 27.726 28.644 30.930 32.423 Toneladas 
Utilização das 

barcaças do trecho 
a jusante 47,23% 53,18% 58,77% 68,22% 70,40% 72,46% Porcentagem 
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Segundo a Tabela 5.10, que relaciona a sensibilidade da quantidade recebida na 

cidade de Barcarena com as alterações na variável referente ao estoque no pátio, 

somente a partir de 8.000 toneladas de pátio, consegue-se realizar o transporte de toda a 

carga expedida. 

Tabela 5.10: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Barcarena”, a 
partir da variação na quantidade de minério em estoque no pátio intermediário. 

Quantidade de 
Produto no Pátio 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Toneladas 

Quantidade de 
Produto Recebido 

Barcarena 20.234 19.090 22.092 23.440 24.623 27.531 Toneladas 

Após nova análise segmentada, agora então decorrente dos impactos da variação 

da quantidade de estoque de minério de ferro no pátio intermediário do sistema, pode-se 

afirmar que a alternativa que se utiliza de 8.000 toneladas torna-se a mais adequada e 

aproximada para o sistema, pois engloba os seguintes fatores: 

- É a alternativa que melhor relaciona a menor disponibilidade de estoque com 

o recebimento dos produtos expedidos em seu destino final. Apesar de este 

trabalho não abordar estudos de custos, é sabido que a disponibilidade de 

estoques gera custos proporcionais para sua manutenção; 

- É também a alternativa que melhor relaciona a menor disponibilidade inicial 

de estoque com um valor não-nulo de estoque mínimo ao longo do período 

simulado; 

- Apresenta a maior variação percentual em relação à simulação anterior, no 

que se refere ao uso das barcaças de jusante. Seu índice gira em torno de 

dezesseis por cento, enquanto que a segunda maior variação gira em torno de 

doze por cento. Esta variação, à primeira vista pequena, torna-se significativa 

quando passamos a visualizar a operação em anos, e não em quarto de mês, 

como abordada neste trabalho; 

Assim como na análise de sensibilidade decorrente da variação no número de 

caminhões no sistema, buscou-se, ao analisar o impacto do estoque intermediário, uma 
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abordagem sistêmica. Primeiramente, o sistema foi segregado e avaliado em partes, para 

então, ser avaliado dentro de todas as premissas e restrições do sistema.  

5.4  CONJUNTO DE CENÁRIOS III - ANÁLISE DE SENSIBIL IDADE EM 
RELAÇÃO À VARIAÇÃO DA QUANTIDADE DE CARGA EXPEDIDA 

A partir do dimensionamento adequado do sistema de transbordo da operação 

estudada, pode-se partir para o dimensionamento adequado da capacidade de transporte 

do modelo em questão. 

O dimensionamento, baseado no modelo e nas técnicas de simulação, visa o 

escoamento contínuo dos produtos e a anulação de ociosidade dos diferentes modais de 

transporte. Foi verificado, nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 deste trabalho que, para os recursos 

adequados ao transporte, nos diversos modais, a demanda está insuficiente, o que causa 

diretamente paradas no sistema e, conseqüentemente, ociosidade e custos aos tomadores 

de decisão. Em função disto, foram realizados alguns cenários, com diferentes 

quantidades de carga, permanecendo constantes os valores encontrados nas simulações 

anteriores para o número de caminhões e para a quantidade inicial de material no pátio 

intermediário de estoque – seis unidades e oito mil toneladas, respectivamente. 

A partir de uma quantidade estipulada em quinze mil toneladas, que mostrasse 

resultados insatisfatórios para o modelo, incorporou-se, à cada simulação, o valor de 

cinco mil toneladas de minério de ferro expedida durante uma semana. O ponto de 

parada de geração de cenários se deu a partir do momento em que os resultados de 

determinado cenário não se alteravam significativamente em relação ao cenário 

imediatamente anterior. 

As Tabelas 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 mostram os resultados obtidos a partir dos 

cenários simulados. Para a análise da capacidade geral de transporte, não foram 

realizadas análises individuais do comportamento do sistema. Foi adotada uma análise 

sistêmica, conforme será visto adiante, a fim de avaliar os impactos dos quantitativos de 

carga em toda a operação. 
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Tabela 5.11: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Marabá”, a partir 
da variação na quantidade de minério expedida. 

Quantidade expedida 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000  Toneladas 
 

Quantidade embarcada 
no trecho a montante 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000  Toneladas 

Utilização das 
Barcaças do trecho a 

montante 43,78% 60,12% 73,45% 83,12% 81,24% 82,03%  Porcentagem 

 

Observa-se, na Tabela 5.11, que, a partir de trinta mil toneladas, a utilização das 

barcaças se comporta de maneira bem aproximada, indicando o limite máximo da 

utilização dos comboios de montante. 

Tabela 5.12: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Tucuruí 
Montante”, a partir da variação na quantidade de minério expedida. 

Quantidade expedida 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Toneladas 
Quantidade de produto 

recebido em Tucuruí 15.000 20.000 25.000 28.378 28.912 28.404 Toneladas 
Utilização da frota de 

caminhões 52,22% 60,00% 65,00% 71,11% 78,33% 80,56% Porcentagem 
Tempo total de utilização 

dos caminhões 94 108 117 128 141 145 Horas 
Máximo de caminhões 

em fila 3 3 3 4 3 3 Unidade 
Mínimo de caminhões 

em fila 1 1 1 1 1 1 Unidade 

 

Pode-se afirmar, a partir da análise da Tabela 5.12, que a alternativa que 

apresenta uma expedição de carga de trinta mil toneladas não consegue receber, a 

montante da cidade de Tucuruí, toda a quantidade embarcada. Observa-se que o valor 

máximo recebido fica em torno de vinte e oito mil toneladas, independente do 

acréscimo de carga na expedição. 
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Tabela 5.13: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Tucuruí Jusante”, 
a partir da variação na quantidade de minério expedida. 

Quantidade expedida 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Toneladas 

Pátio máximo 7.623 7.966 8.178 8.296 8.327 8.371 Toneladas 
Pátio mínimo 402 426 396 442 504 464 Toneladas 

Quantidade final no 
pátio 0 611 2.131 3.732 3.914 4.023 Toneladas 

Quantidade 
embarcada no trecho a 

jusante 21.000 24.679 28.869 30.646 30.998 30.381 Toneladas 
Utilização das 

Barcaças do trecho a 
jusante 51,39% 66,33% 74,25% 78,99% 79,41% 78,74% Porcentagem 

 

Observa-se, na Tabela 5.13, que, com o pátio adequado, a variação de estoque 

pouco se altera durante a simulação. Apenas na alternativa que apresenta quinze mil 

toneladas expedidas, o estoque chega a zero unidades, demonstrando a inadequação 

desta alternativa. Observa-se que, a partir de trinta e cinco mil toneladas, o sistema de 

jusante não consegue expedir a mesma carga estipulada a montante. 

 

Tabela 5.14: Análise de sensibilidade das variáveis de saída relacionadas ao segmento “Barcarena”, a 
partir variação na quantidade de minério expedido. 

Quantidade expedida 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Toneladas 
Quantidade de Produto 

Recebido Barcarena  21.000 24.679 28.869 30.120 30.888 29.391 Toneladas 

 

Na Tabela 5.14, pode-se observar que, a partir de trinta mil toneladas de carga 

semanais, o sistema não consegue transportar todo o minério expedido, visto que a 

quantidade de produto recebida na cidade de Barcarena é menor que a quantidade 

expedida na cidade de Marabá, no período de uma semana. 

De posse das análises segmentadas e das informações contidas nas tabela 5.11, 

5.12, 5.13 e 5.14, verifica-se que o cenário de vinte e cinco mil toneladas encontra-se  

subdimensionado para o sistema. Levando-se em consideração apenas a análise dos 

cenários de jusante, o valor de trinta mil toneladas expedidas estaria adequado ao 

modelo. Entretanto, verifica-se que, no trecho de montante, este valor não consegue 
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chegar à cidade de Tucuruí no período estipulado. Ao longo da simulação, observa-se, 

porém, que o valor em torno de 28.000 toneladas expedidas satisfaz o sistema de 

montante e, por estar abaixo de 30.000 toneladas, satisfaz também o sistema de jusante. 

Com esta análise, pode-se concluir que o sistema é capaz de atender, de maneira 

segura, uma demanda de 28.000 toneladas semanais, sem gerar espera ou 

superdimensionamento de carga no sistema de montante, e gerando pequena margem de 

ociosidade no sistema de jusante. O valor de 28.000 mil toneladas semanais 

correspondem a 1.344.000 toneladas anuais, que significam doze por cento a mais de 

carga que a expectativa das organizações envolvidas com o sistema, que, conforme 

relatado no capítulo 1 deste trabalho, é de um 1.000.000 de toneladas anuais. 



 95

CAPÍTULO 6  

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A busca incessante por sistemas de produção cada vez mais “enxutos” e 

competitivos, a criação de alternativas de transporte e escoamento da produção e a 

reorganização da matriz de transportes brasileira são objetivos constantes no cotidiano 

das organizações internas. A otimização de sistemas logísticos, integrando os diversos 

modais de transporte, e priorizando o modal hidroviário, é uma solução necessária para 

o transporte de cargas pelo interior do país, sendo a solução mais competitiva para 

produtos de baixo valor agregado e alto volume de carga em relação aos modais 

predominantes no país – rodoviário e ferroviário. A necessidade de planejamento das 

hidrovias e suas operações faz-se importante, em função da potencialidade do país para 

este modal e da atual subutilização do transporte hidroviário como solução de 

escoamento de produção. 

Esta dissertação adveio de um inicialmente trabalho organizacional, cuja 

abordagem foi o planejamento e o controle operacional. O aperfeiçoamento deste 

trabalho foi a abordagem da problemática da escassa utilização da modelagem e do 

pouco uso de métodos e tecnologia para subsidiar a tomada de decisão.  

A partir da estruturação da modelagem da operação e simulação computacional, 

esta dissertação se propôs a demonstrar a importância do uso da modelagem e 

simulação no planejamento e dimensionamento de um sistema produtivo. Um sistema 

inovador de transporte, como o apresentado neste trabalho, em que a integração entre os 

modais precisa ser planejada de maneira eficiente, otimizando os recursos disponíveis e 

concatenando as informações durante todo o fluxo produtivo, necessita, 

fundamentalmente, de ferramentas eficientes para o suporte à tomada de decisão. 

Diante da amplitude do sistema, o modelo demonstrou-se eficiente, gerando 

soluções coerentes, o que permitiu a representação de diferentes situações em diferentes 

cenários. O desenvolvimento sistemático dos cenários resultou em um diagnóstico 
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capaz de auxiliar à tomada de decisão referente ao dimensionamento de subsistemas 

fundamentais, considerados “gargalos” para a operação modelada, que, por sua vez, 

estruturaram a apresentação do dimensionamento adequado da capacidade de transporte 

de minério de ferro por todo o sistema. 

A escolha de utilizar técnicas de simulação é justificada pelo grande número de 

variáveis, que precisam ser estudadas de maneira conjunta e sistêmica, avaliando as 

influências das variáveis entre si. A análise de sensibilidade, através da comparação de 

cenários, permitiu um dimensionamento mais adequado, dentro das premissas e 

restrições existentes no sistema real, obtendo-se uma maior racionalização dos recursos 

disponíveis.  

Vale ressaltar que o modelo considerado utilizou, como base para os dados de 

entrada, distribuições de probabilidades, o que aproximou, ainda mais, o sistema 

computacional à realidade, uma vez que, para cada variável, é apresentada a distribuição 

mais adequada àquele conjunto de dados. Esta adequação permitiu resultados realistas 

de acordo com a análise dos resultados. 

A maior limitação da aplicação do modelo está relacionada aos recursos 

computacionais, pois foram utilizados computadores domésticos, geralmente destinados 

para funções mais simples, que não exigem velocidade de processamento. A 

conseqüência deste uso foi a morosidade do sistema e a redução do período de 

simulação, que ficou estipulado em um quarto de mês, devido à lentidão das máquinas e 

à demora na geração de cada cenário estudado. 

Apesar do fornecimento, pelo modelo implementado, de respostas adequadas aos 

escopos dos problemas, apresentados nesta dissertação, existe a possibilidade de 

melhorar as análises abordadas em trabalhos futuros, seja na complementação analítica, 

seja no contínuo aprofundamento dos assuntos abordados. Configuram-se como forma 

de continuidade deste trabalho as modelagens relacionadas a custos, viabilidade 

econômica e impactos socioambientais. Estes fatores não foram contemplados neste 

trabalho, sobretudo em função da indisponibilidade na literatura corrente, o que tornou o 

estudo estritamente operacional. 
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Embora a aplicação de tecnologia e a modelagem e simulação de sistemas sejam 

técnicas ainda pouco difundidas nas organizações da Região Amazônica, pode-se 

concluir que este tipo de análise assume grande importância para o planejamento de 

operações, servindo como instrumento sólido de apoio à gestão de operações e à tomada 

de decisão. 
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ANEXO 1 - LEVANTAMENTO DE DADOS (EXPEDIÇÃO) 
 

Quantidade de Carga expedida na cidade de Marabá, por semana, entre os meses de junho e 
fevereiro de 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semanas 
analisadas 

Início da 
semana 

 
Termino da semana 

Quantidade de Carga 
(Toneladas) 

 Semana 1  1/6/2007 7/6/2007                         19.233  

 Semana 2  8/6/2007 14/6/2007                         20.984  

 Semana 3  15/6/2007 21/6/2007                         25.990  

 Semana 4  22/6/2007 28/6/2007                         27.883  

 Semana 5  29/6/2007 5/7/2007                         14.625  

 Semana 6  6/7/2007 12/7/2007                         16.787  

 Semana 7  13/7/2007 19/7/2007                         17.098  

 Semana 8  20/7/2007 26/7/2007                         23.898  

 Semana 9  27/7/2007 2/8/2007                         24.098  

 Semana 10  3/8/2007 9/8/2007                         25.008  

 Semana 11  10/8/2007 16/8/2007                         26.956  

 Semana 12  17/8/2007 23/8/2007                         25.987  

 Semana 13  24/8/2007 30/8/2007                         23.987  

 Semana 14  31/8/2007 6/9/2007                         17.987  

 Semana 15  7/9/2007 13/9/2007                         16.765  

 Semana 16  14/9/2007 20/9/2007                         16.767  

 Semana 17  21/9/2007 27/9/2007                         17.898  

 Semana 18  28/9/2007 4/10/2007                         19.878  

 Semana 19  5/10/2007 11/10/2007                         19.654  

 Semana 20  12/10/2007 18/10/2007                         20.532  

 Semana 21  19/10/2007 25/10/2007                         20.715  

 Semana 22  26/10/2007 1/11/2007                         21.765  

 Semana 23  2/11/2007 8/11/2007                         18.535  

 Semana 24  9/11/2007 15/11/2007                         18.982  

 Semana 25  16/11/2007 22/11/2007                         23.454  

 Semana 26  23/11/2007 29/11/2007                         24.658  

 Semana 27  30/11/2007 6/12/2007                         23.876  

 Semana 28  7/12/2007 13/12/2007                         22.654  

 Semana 29  14/12/2007 20/12/2007                         22.818  

 Semana 30  21/12/2007 27/12/2007                         21.876  

 Semana 31  28/12/2007 3/1/2008                         18.987  

 Semana 32  4/1/2008 10/1/2008                         18.764  

 Semana 33  11/1/2008 17/1/2008                         19.854  

 Semana 34  18/1/2008 24/1/2008                         16.523  

 Semana 35  25/1/2008 31/1/2008                         20.532  

 Semana 36  1/2/2008 7/2/2008                         25.891  

 Semana 37  8/2/2008 14/2/2008                         23.423  

 Semana 38  15/2/2008 21/2/2008                         24.765  

 Semana 39  22/2/2008 28/2/2008                         22.393  

 Semana 40  29/2/2008 6/3/2008                         21.398  



 104

ANEXO 2 – LEVANTAMENTO DE DADOS (OPERAÇÃO DE 
MONTANTE) 

 
Amostra de 40 viagens para os comboios de montante, identificando: quantidade de carga 
embarcada, tempo de carregamento para o comboio, tempo de navegação de ida e de volta. 

Viagens 
Quantidade embarcada 
por comboio (toneladas) 

Tempo de 
Carregamento do 
Comboio (horas) 

Tempo viagem 
(Ida - horas) 

Tempo 
viagem(Volta - 

horas) 

001 5.118 10,6 36,7 48,7 

002 5.013 12,2 38,2 53,9 

003 5.101 12,0 38,7 46,2 

004 5.056 11,6 35,5 45,5 

005 5.054 8,7 42,1 41,4 

006 4.987 11,9 37,4 39,9 

007 4.999 9,2 36,7 49,5 

008 5.036 16,9 41,4 44,3 

009 5.099 11,8 36,4 54,6 

010 5.097 11,6 34,2 47,3 

011 5.064 15,5 37,8 43,3 

012 5.035 10,5 39 47,1 

013 5.100 17,2 38,5 44,6 

014 5.098 15,0 36,2 42,2 

015 5.073 13,6 32,8 46,7 

016 5.098 15,0 41 39,5 
017 5.057 11,1 37,7 40,3 

018 5.100 19,1 39,4 42,5 

019 5.000 10,1 36,2 43,2 

020 5.004 12,9 34,7 45,2 

021 5.101 13,4 42,8 43,8 

022 5.185 10,5 34,6 55,5 

023 5.162 12,9 50 42,3 

024 5.131 10,4 35,2 47,3 

025 5.069 13,6 36,3 39,8 

026 5.048 11,0 45,5 43,4 

027 5.077 14,8 33,2 47,2 

028 5.201 11,7 32,8 41,2 

029 5.021 9,9 37,1 43,6 

030 4.989 11,1 35,5 43,3 

031 5.138 13,1 31,2 44,8 

032 5.176 12,2 40,5 42,5 

033 5.041 14,5 32,4 47,8 

034 5.089 9,0 37,5 39,4 

035 4.982 11,6 31,7 43,6 

036 5.056 18,8 36,9 44,7 

037 5.121 10,6 39 42,3 

038 11,9 34,4 41,9 

039 10,9 36,6 43,8 

040 

4.979 
4.997 
5.103 14,7 32,4 47,6 
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ANEXO 3 – LEVANTAMENTO DE DADOS (QUANTIDADE DE 
CAMINHÕES DISPONÍVEIS) 

 

 Viagens Caminhões disponíveis 

Viagem 001 4 

Viagem 002 4 

Viagem 003 4 

Viagem 004 3 

Viagem 005 3 

Viagem 006 4 

Viagem 007 4 

Viagem 008 5 

Viagem 009 5 

Viagem 010 5 

Viagem 011 5 

Viagem 012 4 

Viagem 013 4 

Viagem 014 4 

Viagem 015 3 

Viagem 016 4 

Viagem 017 3 

Viagem 018 4 

Viagem 019 5 

Viagem 020 4 

Viagem 021 4 

Viagem 022 4 

Viagem 023 3 

Viagem 024 5 

Viagem 025 3 

Viagem 026 3 

Viagem 027 4 

Viagem 028 4 

Viagem 029 4 

Viagem 030 4 

Viagem 031 5 

Viagem 032 5 

Viagem 033 5 

Viagem 034 6 

Viagem 035 5 

Viagem 036 4 

Viagem 037 4 

Viagem 038 4 

Viagem 039 5 

Viagem 040 6 
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ANEXO 4 – LEVANTAMENTO DE DADOS (OPERAÇÃO DE 
TRANSBORDO RODOVIÁRIO) 

 
Amostra aleatória de 40 carregamentos de caminhões, com a quantidade carregada, respectivos 

tempos de carregamento e de viagem de ida e volta. 

Capacidade dos 
caminhões (Toneladas) 

Tempo de carregamento dos 
caminhões (Minutos) 

Tempo viagem de Ida 
(minutos) 

Tempo Viagem de 
Volta (minutos) 

28,8 5,3 12 11 

29,1 6,4 15 15 

27,7 7,1 14 13 

30,2 5,7 16 12 

29,3 5,8 11 12 

29,6 5,1 10 13 

28,7 4,9 16 12 

29,5 7,5 17 14 

29,6 6,3 20 15 

29,5 6,9 13 12 

29,5 6 17 16 

28,4 5,8 14 14 

28,3 6,5 15 13 

27,3 6,1 12 14 

29,0 5 13 12 

31,1 5,5 15 12 

30,2 5,8 16 11 

30,5 4,8 17 10 

30,6 7 12 9 

29,7 4,3 11 12 

30,7 5,1 14 14 

31,4 5,3 12 13 

30,4 5,9 15 15 

28,5 6 12 13 

28,2 4,6 17 14 

28,9 5,8 16 16 

28,0 5,4 12 12 

29,0 6,3 14 13 

30,1 6,3 10 10 

32,0 5,8 14 12 

31,0 6,2 13 11 

28,8 5,9 14 18 

31,0 5,3 15 12 

27,9 5,1 14 13 

28,4 4,8 13 16 

28,9 7 16 15 

29,6 6 18 16 

29,1 6,2 13 12 

28,5 7,3 14 11 

27,8 5,6 12 10 
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ANEXO 5 – LEVANTAMENTO DE DADOS (OPERAÇÃO DE 
JUSANTE) 

 
Amostra de 40 viagens para os comboios de jusante identificando: quantidade de carga embarcada por 
comboio, tempo de carregamento para o comboio, tempo de navegação de ida e de volta, tempo de 
descarga, em Barcarena, e quantidade de produto no pátio de estoque. 

 

Amostra 

Capacidade do 
comboio 

(toneladas) 

Tempo de 
Carregamento do 
Comboio (horas) 

Quantidade de 
produto em 

estoque no pátio 
(toneladas) 

Tempo 
viagem 
(Ida) 

Tempo 
viagem 
(Volta) 

Tempo de 
Descarregamento do 

Comboio (horas) 

 001  6.888 26 8.821 38,4 53,4 31,3 
 002  6.983 37 6.723 39,1 52,1 34,2 
 003  7.101 24 5.477 42,4 51 30,5 
 004  7.103 33 4.111 47,3 54,3 32,6 
 005  6.989 28 6.321 44,2 55 27,5 
 006  7.124 33 5.821 39,9 50,8 33,3 
 007  7.189 26 7.345 39,7 56,4 25,7 
 008  7.093 27 5.463 36,1 53,6 27 
 009  7.078 22 7.643 40,5 57,2 33 
 010  6.897 33 4.672 43,6 57,1 32,6 
 011  6.988 38 9.876 45,6 49,7 43,4 
 012  7.127 29 7.652 37,4 53,4 29,3 
 013  7.132 29 3.561 36,8 50,5 29,2 
 014  7.164 34 2.432 39,5 52,7 42,1 
 015  7.067 20 3.418 39 51,9 38 
 016  7.098 19 6.439 37,6 56 42 
 017  7.021 31 6.788 37,9 52,8 31 
 018  7.059 26 7.211 38,5 50,5 34 
 019  6.909 28 4.318 38,1 47,3 28,4 
 020  6.912 36 6.992 40,4 48,9 36 
 021  7.026 22 3.891 42,6 49,3 37,6 
 022  7.109 29 2.981 44,3 50,4 29,4 
 023  6.973 36 1.878 48 51,2 36,2 
 024  7.126 29 2.342 41,5 52,6 29,1 
 025  7.062 38 988 40,7 58,5 38 
 026  7.021 31 1.211 41,2 53,4 30,8 
 027  6.907 42 2.901 46,4 54,6 41,5 
 028  6.986 33 2.456 39,3 48,8 32,8 
 029  6.882 28 2.312 42,5 51,2 27,6 
 030  7.092 31 3.098 41,6 54,7 31,2 
 031  6.955 21 6.593 42,7 55 36,8 
 032  6.986 22 8.324 38,4 48,5 34,2 
 033  6.989 19 4.097 39,7 49,8 40,6 
 034  7.201 49 6.732 38,8 51,6 49 
 035  7.003 32 7.638 41 53,7 32,4 
 036  6.902 19 4.512 39,5 52,8 27,2 
 037  7.010 30 4.289 37,5 54,1 29,6 
 038  7.090 25 3.698 40,7 50,3 33,2 
 039  7.084 24 2.712 44 47,9 30,4 
 040  6.900 27 1.898 41,6 53,7 34,8 
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ANEXO 6 – ESTRUTURA DOS BLOCOS HIERÁRQUICOS 
 

ESTRUTURA – BLOCO “PORTO MARABÁ” 

 
 

ESTRUTURA – BLOCO “COMBOIO M1” 
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ESTRUTURA – BLOCO “ATRACADOURO MONTANTE” 
 

 
 

ESTRUTURA – BLOCO “TRANSPORTE CAMINHÕES” 
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ESTRUTURA – BLOCO “PORTO JUSANTE” 
 

 
 

ESTRUTURA – BLOCO “COMBOIO J1” 

 



 111

ESTRUTURA – BLOCO “PORTO BARCARENA” 
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ANEXO 6 – FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS: EMBARCAÇ ÕES DE MONTANTE  
 

 

  CONTROLE OPERACIONAL - EMBARCAÇÕES DE MONTANTE 
          

  Embarcação: _________________     
          
  Quantidade Carregada: __________ Toneladas     
          
    Início carregamento: __ /___ /___ Horário: ___ : ___   
  MARABÁ – CARREGAMENTO Término carregamento : __ /___ /___ Horário: ___ : ___   
          
    Zarpou de Marabá:  __ /__ /__ Horário: ___ : ___   
  IDA - DESCIDA RIO TOCANTINS Atracou em Tucuruí:  __ /__ /__ Horário: ___ : ___   
          
    Início carregamento: __ /___ /___ Horário: ___ : ___   
  TUCURUÍ – DESCARREGAMENTO Término carregamento : __ /___ /___ Horário: ___ : ___   
          
    Zarpou de Tucuruí:  __ /__ /__ Horário: ___ : ___   
  VOLTA – SUBIDA RIO TOCANTINS Atracou em Marabá:  __ /__ /__ Horário: ___ : ___   
          
  Número de caminhões disponíveis para o descarregamento no momento da chegada: ______ unidades   
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ANEXO 7 – PLANILHA DE CONTROLE OPERACIONAL: FROTA D E CAMINHÕES  
 

CONTROLE OPERACIONAL – CAMINHÕES 

PLACA:  DATA: __ /__/__  

  
VIAGEM 

QUANTIDADE CARREGADA 
(TONELADAS) 

  
TEMPO DE CARREGAMENTO  

  
TEMPO DE IDA  

  
TEMPO DE VOLTA 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 
    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 

    ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h ___ : ___ h  às ___: ___ h 
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ANEXO 9 – FORMULÁRIO DE CONTROLE OPERACIONAL: EMBAR CAÇÕES DE JUSANTE 
 

  FORMULÁRIO DE CONTROLE OPERACIONAL - EMBARCAÇÕES DE  JUSANTE 

          

  Embarcação: _________________     
          
  Quantidade Carregada: __________ Toneladas     
          
    Início carregamento: __ /___ /___ Horário: ___ : ___   
  TUCURUÍ - CARREGAMENTO Término carregamento : __ /___ /___ Horário: ___ : ___   
          
    Zarpou de Marabá: __ /__ /__ Horário: ___ : ___   
  IDA – DESCIDA RIO TOCANTINS Atracou em Tucuruí: __ /__ /__ Horário: ___ : ___   
          
    Início descarregamento: __ /___ /___ Horário: ___ : ___   
  BARCARENA - DESCARREGAMENTO Término descarregamento : __ /___ /___ Horário: ___ : ___   
          
    Zarpou de Tucuruí: __ /__ /__ Horário: ___ : ___   
  VOLTA – SUBIDA RIO TOCANTINS Atracou em Marabá: __ /__ /__ Horário: ___ : ___   
          
  Quantidade de minério existente no estoque imediatamente antes ao início do carregamento: ______ Ton 

          



 

 


