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RESUMO 

 

A redução significativa no preço do barril de petróleo, chegando a um patamar mais baixo desde 

de 2005, levou as empresas no contexto internacional a repensar sua gestão de custos. A 

logística no mercado de exploração e produção de petróleo é vista como uma atividade 

secundária, sendo uma das áreas mais reprimidas na crise. 

No Brasil, mas especificamente na Petrobras, a maior parte da produção de petróleo provém de 

águas profundas e ultra-profundas demandando suprimentos em tempo hábil e em volume 

considerável. 

Em geral o transporte de suprimento é realizado por embarcações, sendo estas de extrema 

importância ao atendimento logístico as unidades marítimas, representado um custo 

considerável para a exploração e produção do petróleo. Justificando a gestão de forma eficaz 

no planejamento de longo prazo. 

O objetivo desse trabalho é propor uma metodologia de dimensionamento de embarcações de 

apoio marítimo atendendo as restrições operacionais da Petrobras.  

O modelo proposto é constituído de 5 etapas, sendo a primeira o processo de levantamos e 

tratamento de dados. Na segunda etapa é gerado a demanda das unidades com base na 

distribuição histórica de probabilidade. A terceira etapa é um modelo de roteirização das 

embarcações com base a heurística de DUALLERT ET. AL, 2008. Na quarta etapa a 

programação oriunda do roteirizador é simulado levando-se em conta os tempos estocásticos 

de operação e as filas nas unidades e nos portos. A última etapa é a análise dos resultados, 

levando-se em conta a demanda não atendida e o tempo de atraso das embarcações. O modelo 

foi verificado e validado, aderindo a operação atual da Petrobras. 

O trabalho atingiu seus objetivos com o desenvolvimento de uma ferramenta de 

dimensionamento de embarcações capaz de ser aplicada de forma dinâmica, isto é, em qualquer 

porto que a empresa trabalha. 
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ABSTRACT 

 

The significant reduction in the price of oil, reaching a lowest level since 2005, led the company 

in the international context to rethink their cost management. Logistics in the oil exploration 

and production market is seen as a secondary activity, one of the areas most repressed in the 

crisis. 

In Brazil, but specifically in Petrobras, most of the oil production comes from deep and ultra-

deep demanding supplies in a timely manner and in considerable volume. 

In general the supply of transport is performed by boats, which are of utmost importance to 

logistics service marine units, represented a considerable cost for the exploration and 

production of oil. Justifying the management effectively in the long-term planning. 

The aim of this study is to propose a maritime support vessels of design methodology 

considering Petrobras operational constraints. 

The proposed model consists of 5 stages, the first being the process of ups and treatment data. 

The second step is generated demand of the units based on historical probability distribution. 

The third stage is a routing model of vessels based on the heuristics of DUALLERT ET. AL, 

2008. In the fourth stage of the originating routing programming is simulated taking into 

account the stochastic times of operation and the queues in the units and in ports. The last step 

is the analysis of the results, taking into account the unmet demand and the time delay of vessels. 

The model was verified and validated, adhering to the current operation of Petrobras. 

The work achieved its objectives with the development of a vessel sizing tool can be applied 

dynamically, ie at any port that the company works. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

No Brasil o marco inicial da exploração e produção de petróleo em águas marítimas ocorreu 

em 1968, quando iniciaram as perfurações no litoral sergipano, com uma plataforma auto-

elevatória. Anteriormente em 1958 foram explorados os campos de Dom João, sendo os mesmo 

não considerados o marco inicial por localizarem-se em águas rasas e abrigadas com 

profundidade de apenas cinco metros. 

A maior parte da produção de petróleo no Brasil provém de águas profundas e ultra-

profundas ao longo da costa brasileira. Apesar de não possuir o monopólio na exploração do 

petróleo desde 1953 a Petrobras atualmente é a maior produtora do Brasil, e por conseguinte 

maior afretadora de embarcações de apoio para operações offshore.  

A exploração e produção (E&P) da indústria de petróleo são compostas de atividades de 

geofísica do petróleo, perfuração, desenvolvimento do campo exploratório, instalações das 

estruturas, produção e abandono do campo (KAISER, 2012). 

Essas atividades de exploração e produção offshore de petróleo e gás demandam uma 

estrutura logística complexa visando o suprimento de alimentação, água, cargas em geral (peças 

de reposição, equipamentos, tubos, etc.), óleo diesel e outros. A logística do apoio marítimo se 

configura em um elo importante em toda a cadeia que garante o nível de serviço desejado nas 

operações de suprimento (ALMEIDA, M, R., 2009). 

O foco deste trabalho está nas operações de atendimento logísticos, mais especificamente 

as atividades operacionais de embarcações de suprimentos as operações offshore. 

As atividades das embarcações de suprimentos são de extrema importância, as plataformas 

e sondas marítimas dependem de suprimentos em tempo hábil, o atraso no atendimento pode 

acarretar na parada de operação dessas unidades e a entrega antecipada pode não ser realizada 

devido ao espaço limitado das unidades. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

O custo logístico do atendimento a unidades marítimas é representativo no custo da 

exploração do petróleo em águas profundas e ultra-profundas. O que torna necessário o uso de 

métodos eficientes de dimensionamento de embarcações. A Petrobras possui contratos de 

fretamento de 371 embarcações, sendo 135 Platform Supply Vessel (PSV) para suprimentos de 

suas unidades. A Taxa média de uma embarcação Plataforma Supply Vessel (PSV) no Brasil é 

cerca de $ 30.000 dolares (WESTSHORE, 2015).  

 

 
FIG. 1 Últimos contratos de afretamento no Brasil 

Fonte: WESTSHORE, julho 2015 

 

A redução significativa no preço do barril de petróleo fez com que as empresas de petróleo 

mundialmente repensassem sua gestão, buscando políticas operacionais mais eficientes. A 

Figura 2 mostra a evolução do preço do barril de petróleo, Brent de Petróleo, em dólares de 

2013 até 2015 (INVESTING, 2015). 
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FIG. 2 Preço do Brent de Petróleo  

Fonte: INVESTING, 2015 outubro, 2015 

 

Considerando somente a frota de PSV e o custo médio de 30 mil dolares, o dispêndio diário 

da companhia em afretamento de embarcações de apoio é de cerca de 4 milhões de dólares por 

dia. A produção da Petrobras em 2015 está estimada em 2,1 milhões de barris de petróleo por 

dia (PETROBRAS, 2015), sendo assim o custo médio de afretamento por barril de petróleo é 

de cerca de $ 1,9 dolares. Esse custo é significativo, visto que o custo de produção do pré-sal é 

inferior a 8 dolares o barril (PETROBRAS, 2015). 

Levando-se em consideração a evolução da produção no plano de negócios e gestão (PNG 

-15-19), ilustrado na Figura 3, somando a necessidade de contratação por licitação, o que 

demanda um prazo demasiadamente longo e os empecilhos burocráticos de empresas 

controladas pela união para a contratação no mercado SPOT, torna o planejamento adequado 

das embarcações de suprimento crucial para as operações offshore.  
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FIG. 3 Produção de Petróleo 

Fonte: PETROBRAS, outubro 2015 

 

Vale destacar que diversos estudos logísticos foram aplicados na empresa, entre eles pode-

se destacar o Hub de transporte de passageiros no pré-sal (PETROLEOEENERGIA, 2012), o 

trabalho de ALMEIDA, M. R. 2009, em que foram aplicados algoritmos genéticos à 

programação de embarcações de apoio às operações offshore da Petrobras e o artigo de 

dimensionamento de frota de supridores realizado por RIBEIRO, L. S., IACHAN, R. 2009.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral a ser alcançado na dissertação é propor um modelo de dimensionamento 

da frota de embarcações para o atendimento a demanda de transporte de diesel, água e carga 

geral das unidades marítimas da Petrobras. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Revisar o conhecimento existente (nacional e internacional); 

 Analisar a operação atual de programação de embarcações; 

 Coletar dados históricos; 

 Analisar dados estatísticos do processo; 

 Desenvolver e testar modelo. 

 

 



18 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Considerando todos os aspectos apresentados na introdução e na justificativa, e para 

atender aos objetivos propostos, além de permitir o entendimento do leitor sobre a pesquisa, a 

dissertação foi dividida em 6 capítulos, conforme descritos abaixo: 

Capítulo 1: introdução da dissertação abordando o tema estudado, justificando a 

importância do estudo e seus objetivos, demonstrando o que é buscando alcançar com o estudo; 

ao final, a estrutura da dissertação. 

Capítulo 2: são apresentados os trabalhos já realizados, os modelos encontrados na 

literatura que mais aderem ao trabalho estudado. Também é descrito as a teoria de simulação 

de eventos discretos aplicada no trabalho 

Capítulo 3: Neste capitulo o problema estudado é descrito abordando os conceitos 

necessários para compreensão e execução do trabalho. São apresentadas as principais 

embarcações, unidades, portos e os matérias transportados. 

Capítulo 4: apresentado o modelo proposto no trabalho, subdividido em 5 partes, sendo a 

primeira a descrição do processo de levantamento de dados, em seguida é descrito o modelo de 

geração de demanda, posteriormente é apresentado o algoritmo do roteirizador e por fim o 

modelo e lógica de simulação. 

Capítulo 5: é aplicado o modelo proposto, os resultados do modelo com suas respectivas 

discussões são apresentados ao final. 

Capítulo 6: são descritos a conclusão do estudo e sugestões de trabalhos futuros. 

Por fim, são citadas as referências bibliográficas que foram utilizadas na realização desta 

dissertação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

A revisão da literatura foi dividida em três partes, sendo a primeira a literatura sobre 

dimensionamento de embarcações e métodos de roteamento, visto que os dois assuntos estavam 

interligados. Na segunda parte é apresentada de forma resumida alguns conceitos de gestão de 

estoque, conceitos utilizadas para determinar os parâmetros ideias a serem alcançados no 

dimensionamento e por último os conceitos de simulação que foram utilizados na aplicados do 

modelo. 

 

2.1 DIMENSIONAMENTO DE EMBARCAÇÕES 

 

 

O dimensionamento de embarcações para atendimento a unidades marítimas é pouco 

estudado internacionalmente e aderente ao problema da Petrobras. Visto que a Petrobras operar 

em águas profundas com infraestrutura própria e em geral as empresas de petróleo em conjunto 

com suas unidades contratam serviços de apoio segregado. 

No artigo (SHYSHOU A, GRIBKOVSKAIA I, BARCELÓ J., 2010), realiza comparações 

com modelos clássicos de otimização e modelos estocásticos para dimensionamento de 

composições marítimas. Os resultados do estudo indicam que levando a incerteza inerente do 

problema com o uso de programação estocástica pode melhorar significativamente as decisões 

de ajustamento da frota em relação a clássica otimização determinística. Os resultados mostram 

que alternativas que não captam a incerteza do futuro (aquelas que consideram apenas um único 

cenário para o futuro) pode tomar decisões que são muito específico e fixo sobre o futuro 

esperado. Alternativas que consideram a influência de vários cenários e explicam as 

consequências das diferentes realizações futuras são melhores para determinar as decisões 

estratégicas de longo prazo. O benefício ao considerar informações estocástico são 
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significativamente maiores do que as capacidades das frotas sugeridas por modelos 

determinísticos.  

MAISIUK, Y., GRIBKOVSKAIA I, 2014, apresenta um modelo de simulação de eventos 

discretos de embarcações de apoio em que a programação é realizada de acordo com a avaliação 

de configurações de tamanho de frota, considerando a incerteza as condições de tempo. O 

problema foi modelado no Software Arena. 

PASSOS, M., C., 2008, neste trabalho é apresentado modelos matemáticos e ferramentas 

computacionais para dimensionamento de veículos. Objetivando reduzir os custos de transporte 

para uma frota heterogênea. 

É descrito neste trabalho um modelo de roteamento de frota mista com veículos de 

capacidade distintas, o modelo apresentado é uma programação linear inteira mista 

considerando uma frota ilimitada, formulada por SALHI & RAND, 1993.  

ALMEIDA, M. R., 2009, buscou construir uma programação de embarcações que 

maximize o nível de serviço e minimize os custos envolvidos. Considera que o problema de 

roteamento de veículos um problema NP – difícil. Nestes casos, para alcançar-se boas soluções, 

sugere-se o uso de métodos heurísticos. 

Algumas das heurísticas clássicas mais conhecidas para o problema de roteamento de 

veículos são os algoritmos de CLARKE, WRIGHT (1964), o método de melhoramento 

seqüencial de MOLE, JAMESON, 1976, o algoritmo de setorização seguida de roteirização de 

GILLET, MILLER,1974 e a heurística de melhoramento de LIN , KERNIGHAN, 1973. Sendo 

está última ilustrada na Figura 4 ao final deste capitulo. 

PENA, P., L., 2012, neste trabalho foi realizado uma aplicação da metodologia de Clarke 

e Wright para roteamento de veículos com o intuito de otimizar a operação. Vale destacar que 

a metodologia de Clarke e Wright é referenciada em diversos problemas de roteamento de 

veículos. 

No trabalho LOPES, M, H, P. ,2011, apresenta um modelo de roteamento de embarcações 

de apoio Offshore através de algoritmos genéticos, além disso é descrito o problema atual 

estudado neste trabalho.  
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A proposta de solução do presente estudo foi baseada no artigo de RIBEIRO, S., L., 

IACHAN, R.,2009. Neste trabalho foi realizado um dimensionamento de embarcações 

aplicados na Petrobras. Inicialmente é gerando uma demanda, e com base em uma heurística é 

realizado um roteamento que posteriormente é simulado considerando as incertezas 

operacionais. Uma ineficiência do modelo está na geração de demanda e no roteamento que são 

realizados diariamente o que torna o modelo restrito a somente programações diárias, 

ocasionando uma operação ineficiente.  

A heurística de roteamento e seleção de embarcação apresentada no modelo de RIBEIRO, 

S., L., IACHAN, R.,2009 é rápida e ao mesmo tempo obtém soluções de boa qualidade. Sendo 

assim optou por utilizar essa heurística no trabalho. A heurística utiliza uma abordagem baseada 

na heurística construtiva de inserção proposta por DUALLERT ET. AL, 2008.  

A heurística proposta foi modificada para a aderência a modelagem na simulação, 

apresentada no capitulo 4. 
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FIG. 4 Heurística de Lin e Kernighan 

Fonte: LIN, KERNIGHAN (1973) 
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2.2 GERENCIAMENTO DE ESTOQUE 

 

 

A segunda parte da revisão da literatura é sobre gerenciamento de estoque, a teoria 

apresentada é utilizada na aplicação do modelo, com o intuito de determinar o percentil das 

variáveis operacionais, ligados ao tempo de atraso na entrega da carga. 

Os estoques são acumulações de matérias primas, suprimentos, componentes, matérias em 

processos e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do canal de produção e 

logísticas das empresas (BALLOU, H, R. 2007). 

O problema estudado com uma visão diferenciada pode ser visto como um problema de 

gerenciamento de estoque, em que as embarcações poderiam ser consideradas os produtos a 

serem estocados e os atendimentos a demanda pelo produto. 

Entre as principais razões para manter estoque, BALLOU, H. R. 2007, cita o serviço ao 

cliente e economia com custos indiretos. Nas razões contra o estoque, o custo de oportunidade, 

o desvio de atenção da existência de problemas de qualidade e por fim promove um 

gerenciamento isolado entre cadeias de suprimentos. 

O autor ainda cita três custos mais relevantes de estoque, o custo de aquisição, manutenção 

e o custo da falta do produto. 

O custo de aquisição está relacionado com a aquisição da mercadoria para a reposição, há 

diversos custos relacionados com a aquisição da mercadoria, entre eles: preço do produto, 

preparação, transmissão, manutenção e ao pedido de compra. 

Os custos de manutenção são oriundos do armazenamento, ou propriedades, de produtos 

durante um determinado período, proporcionais a média das quantidades de mercadoria 

disponíveis. Podendo ser classificados de quatro formas: custo de espaço, custo de capital, custo 

de serviços de estocagem e custo de risco de estoque. 

Por fim o custo da falta, esse custo ocorre quando um pedido não pode ser atendido a partir 

do estoque. Os principais custos são o da venda perdida e os pedidos atrasados, sendo o primeiro 

ocorre quando um cliente em uma situação de falta de estoque opta pelo cancelamento do seu 

pedido, o custo é o lucro que deixa de ser concretizado nessa determinada venda e o efeito 
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adicional que acarreta sobre as vendas futuras, o segundo está relacionado com a espera do 

cliente de maneira que a venda tenha sido concretizada. 

 

 

2.2.1 PROBABILIDADE DE NÃO FALTAR PRODUTO NUMA OPERAÇÃO DE 

ÚNICO PERÍODO 

 

 

Levando-se em consideração somente o custo de excesso da embarcação, ou o custo 

adicional na taxa diária de afretamento(ca) e o custo da falta do produto (cf), sendo simplificado 

neste trabalho somente pela taxa diária da embarcação e pelo custo de não atendimento de uma 

unidade marítima, ocasionando sua parada. 

A quantidade ótima de embarcações (Q) para o atendimento a demanda (D) e o custo total 

(CT), considerando a proporção (p) do custo de aquisição (ca) mais o custo da falta (cf), é 

formulado a seguir: 

𝑪𝑻 = 𝒑 × (𝑸 − 𝑫) × 𝒄𝒂 + (𝟏 − 𝒑) × (𝑫 − 𝑸) × 𝒄𝒇 EQ.1 

Se Q > D, considerar (D-Q) = 0 

Se Q < D, considerar (Q-D) = 0 

Derivando o custo total, com o intuito de encontrar o ponto mínimo da curva. 

𝐶𝑇 = 𝑝 × (𝑄 − 𝐷) × 𝑐𝑎 + (1 − 𝑝) × (𝐷 − 𝑄) × 𝑐𝑓 

𝐶𝑇 = 𝑝 × 𝑄 × 𝑐𝑎 − 𝑝 × 𝐷 × 𝑐𝑎 + 𝐷 × 𝑐𝑓 − 𝑄 × 𝑐𝑓 − 𝑝 × 𝐷 × 𝑐𝑓 + 𝑝 × 𝑄 × 𝑐𝑓 

𝑑𝐶𝑇

𝑑𝑄
= 𝑝 × 𝑐𝑎 − 0 + 0 − 𝑐𝑓 − 0 + 𝑝 × 𝑐𝑓 

Igualando a derivada a 0: 

0 = 𝑝 × 𝑐𝑎 − 𝑐𝑓 + 𝑝 × 𝑐𝑓 

𝑐𝑓 = 𝑝 × (𝑐𝑎 + 𝑐𝑓) 

𝑝 =
𝑐𝑓

𝑐𝑎 + 𝑐𝑓
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2.3  TEORIAS DE SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS APLICADAS NO 

TRABALHO 

 

 

A última parte da revisão da literatura, é importante, visto que o modelo proposto 

apresentado no item 4 utiliza da técnica de simulação para validar os resultados do 

dimensionamento. 

A simulação é a imitação de uma operação no mundo real de um processo ou sistema ao 

longo do tempo (BANKS, J. 1998). O modelo de simulação gera um histórico artificial de um 

sistema e realiza observações que infere características operacionais do sistema real analisado.  

A simulação utiliza técnicas matemáticas podendo ser em computadores ou manuais, que 

permitem imitar o funcionamento de praticamente qualquer tipo de operação ou processo do 

mundo real (PARAGON, 2012).  

Em PARAGON, 2012 é definido que a simulação é processo amplo que engloba não 

apenas a construção do modelo, mas todo o método experimental que se segue, buscando: 

 descrever o comportamento do sistema; 

 construir teorias e hipóteses considerando as observações efetuadas; 

 usar o modelo para prever o comportamento futuro, isto é, os efeitos produzidos por 

alterações no sistema ou nos métodos empregados em sua operação. 

A simulação de eventos discretos é definida com aquela que as variáveis somente se 

modificam quando um evento ocorre e a ocorrência de um evento é consequência de um tempo 

de atividade ou atraso. 
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2.4 MODELO DE SIMULAÇÃO 

 

 

Segundo FIORINI, M.M, 2008, um modelo é uma representação externa e explícita de 

parte da realidade vista pela pessoa que deseja utilizar aquele modelo para entender, mudar, 

gerenciar e controlar parte daquela realidade. 

De acordo com BANKS, J. 1998, o modelo de simulação deve ser complexo suficiente 

para responder às questões levantadas, porém não tão complexo. 

De acordo com ROSSONI, 2007, a modelagem é o processo de construção de modelos; 

modelo é uma representação simplificada e explícita da realidade com propósito definido e, 

simulação é o processo de manipular o modelo, como um fluxo de entrada, processamento e 

saída de algo. 

 

 

2.4.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA SIMULAÇÃO 

 

 

Existem inúmeras vantagens da simulação, entre elas destacam-se: 

 Realizar teste em um ambiente virtual e analisar seus impactos ou invés de 

realizar modificações em um sistema real comprometendo recursos. 

 Gerentes frequentemente querem saber porque certos fenômenos acorrem. Com 

simulação você responde o why, através da reconstrução da cena e examinando o 

sistema microscopicamente (BANKS, J. 1998). 

 Analisar os gargalos, pois é possível visualizar as causas dos atrasos (BANKS, J. 

1998). 

 O típico custo de um estudo de simulação é menor que 1% do total gasto em 

implementação, (BANKS, J. 1998). 

 Uma vez criado, um modelo pode ser utilizado inúmeras vezes para avaliar 

projetos e políticas propostas (FREITAS, P, 2001). 
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 Não realizam um número muito grande de simplificações quanto os modelos 

analíticos (FREITAS, P, 2001). 

A simulação apresenta como pior desvantagem o consumo de tempo em relação aos 

modelos analíticos. Além disso, a construção de modelos requer treinamento especial: a 

modelagem é uma arte que é apreendida ao longo do tempo e através da experiência (BANKS, 

J. 1998). 

 

2.4.2 SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO 

 

 

A simulação é considerada por muitos autores uma ferramenta de análise de cenário sob 

algumas condições específicas. Dependendo do modelo analisado não é possível testar todos os 

cenários para encontrar o valor ótimo, nesses casos utiliza-se ferramentas de otimização para 

encontrar resultados satisfatórios. 

A ferramenta de otimização na simulação é uma ferramenta geradoras de dados de entrada 

da simulação, o resultado obtido da simulação realimenta a ferramenta de otimização que gerará 

novos dados de entrada, ocorrendo sucessivamente até ser alcançado o resultado desejado, 

Otimização 1, na Figura 5. 

Além disso, a otimização pode ocorrer dentro da própria simulação, como é o caso da 

aplicação nesse trabalho. Nesse trabalho utilizou-se técnicas de otimização para roteirizar 

embarcações. Como as variáveis de demanda, tempos operacionais e filas são estocásticas foi 

necessário que a otimização das rotas fossem ocorrendo ao longo da simulação, ilustrado na 

Figura 5 como Otimização 2. 
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FIG. 5 Simulação e Otimização 

Fonte: FIORINI, M. M. 2008 

 

 

2.4.3 VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO  

 

 

A validação e verificação são indispensáveis na simulação, sendo a primeira a análise da 

distinção entre o sistema real e o modelo teórico e a segunda a análise da distinção entre o 

modelo teórico e sua representação computacional.  

A validação consiste em comprovar que, dentro de seu domínio de aplicabilidade, o modelo 

se comporta com precisão satisfatória de acordo com os objetivos do estudo. A Verificação é a 

avaliação se o modelo teórico está de acordo com a representação computacional do modelo. A 

Figura 6 ilustra os conceitos de validação e verificação. 
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FIG. 6 Verificação e Validação 

Fonte: BANKS, J. 1998 

 

 

2.4.4 DADOS DE ENTRADA 

 

 

A análise de dados de entrada também é fundamental na simulação. CHWIF, L., MEDINA, 

A. 2010 divide a análise em três etapas: 

 coleta de dados; 

 tratamento de dados; 

 inferência. 

 

 

2.4.4.1 COLETA DE DADOS 

 

 

É impraticável na grande parte dos sistemas a coleta e o levantamento de todos os dados, 

sendo assim é necessário realizar um processo de amostragem. As amostras devem ser obtidas 

com o objetivo de ser a mais representativa do sistema estudado (CHWIF, L., MEDINA, 2010). 
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 De acordo com BANKS, 1998, sempre que possível coletar entre 100 a 200 amostras. É 

percebida uma diminuição da qualidade com a diminuição do número de amostra, entretanto 

não se ganha muito com o aumento do número da amostra. 

As amostras devem ser coletadas e analisadas na mesma ordem para que permitam uma 

análise de correlação (CHWIF, L., MEDINA, 2010). 

 

2.4.4.2 TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

A técnica mais utilizada para tratar os dados e identificar outliers é a metodologia de 

construção do gráfico Box-plot. Essa metodologia consiste na construção de um gráfico e nele 

apresentar a mediana, o quartil inferior (Q1), o quartil superior (Q2), e a amplitude interquartil 

(A). 

𝐴 = 𝑄3 − 𝑄1 EQ.2 

É considerado um outlier moderado, os valores que estiverem fora do intervalo Q1 ± 1,5A 

e um outlier extremo os valores que estiverem fora do intervalo Q1 ± 3A. 

A figura a seguir apresenta um exemplo de um gráfico Box-Plot. 

 

 
FIG. 7 Gráfico Box-Plot 

Fonte: Chwif, L. Medina, A., 2010 
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2.4.5 INFERÊNCIA 

 

 

Consiste em inferir uma distribuição de probabilidade para representar o fenômeno 

estudado. A inferência é realizada através de cálculos no histograma utilizando o teste Qui-

quadrado (X²) e quando não for possível o método Kolmogorov-Smirnov (KS). 

As fórmulas dos testes são representadas a seguir: 

𝑋2 = ∫
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)²

𝐸𝑖

𝐾

𝑖=1
 EQ.3 

𝐾𝑆 = 𝑚𝑎𝑥[𝐹(𝑥) − 𝑆(𝑥)] EQ.4 

X² = teste Qui-quadrado 

K = número de classes 

Oi = frequência observada 

Ei = frequência esperada 

KS = teste Kolmogorov-Smirnov 

F(x) = função acumulada observada 

S(x) = função acumulada teórica 

 

A construção do histograma para a realização dos testes Kolmogorov-Smirnov  e Qui-

quadrado é fundamental. Os dois métodos mais indicados para a construção de histograma são 

descritos a seguir: 

 

Regra de Sturges; 

𝐾 = 1 + 3,3 log10 𝑛  EQ.5 

Raiz do número de observações. 

𝐾 = √𝑛, EQ.6 

onde, 

K = número de classes 

n = número de amostras 

O tamanho do intervalo é definido pela fórmula a seguir 
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ℎ =
Amplitude da amostra

K
 EQ.7 

 

Neste estudo utilizou-se a ferramenta Input Analyzer do software Arena para a identificação 

da distribuição teórica de probabilidade. O software realiza um ranquiamento da média do Erro 

quadrado. Na distribuição que apresenta um menor valor do Erro quadrado é realizado os dois 

testes de aderência informados anteriormente  

O Erro quadrado, representa o valor médio das diferenças ao quadrado, entre os valores da 

frequência observada e esperada da distribuição.  

 

 

2.4.6 VALOR P 

 

 

O Input Analizer apresenta o resultado do teste Qui-quadrado (X²) e do Kolmogorov-

Smirnov (KS) em função do valor P. O valor P está associado à probabilidade de se obter um 

novo conjunto de dados considerando que a distribuição ajustada seja a verdadeira distribuição 

da variável aleatória de que se está tratando (KELTON, 1998). O valor P deve ser grande, 

existindo uma grande possibilidade da curva se ajustada a amostra analisada, segundo 

KELTON, 1998, a literatura indica que se deve rejeitas distribuições em que o valor p for 

inferior a 5%. Nos casos de rejeição, valor P inferior a 5%, recomenda-se utilizar a distribuição 

empírica. 

 

 

2.4.7 DISTRIBUIÇÕES 

 

 

De acordo com MARIO F TRIOLA, 2012, uma distribuição de probabilidade dá a 

probabilidade de cada valor de uma variável aleatória, existem inúmeras distribuições entre as 
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mais conhecidas Normal, Exponencial e Lognormal, neste trabalho também foram analisadas 

as distribuições Erlang, Beta e Triangular. 

 

 

2.4.8 DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

 

 

A mais utilizada e importante para a simulação, a distribuição normal é muito utilizada 

para analisar erros de medições, soma ou média de amostras de um grande número de 

observações independentes de uma distribuição qualquer. 

O teorema do limite central estabelece que a soma ou a média resultante de um grande 

número de valores aleatórios e independentes é aproximadamente normal, independente da 

distribuição dos valores individuais (PEGDEN 1991). A seguir é apresentado a função 

densidade de probabilidade com a média (µ) e desvio padrão (σ). 

 

𝑓(𝑥, 𝜇, 𝜎) =
1

√2𝜋
𝑒

(−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  EQ.8 

 

 

2.4.8.1 EXPONENCIAL 

 

 

A distribuição exponencial, apresenta uma característica muito importante que é a sua falta 

de memória, muito utilizado para modelar tempos decorridos entre dois eventos, como intervalo 

de tempo de chegada de embarcações, Todo o fenômeno aleatório representado por essa 

distribuição é caracterizado por sua imprevisibilidade. 

Função densidade de probabilidade 

𝑓(𝑥, 𝜆) = 𝜆𝑒−𝜆𝑥 , 𝑥 > 0 EQ.9 

𝑓(𝑥, 𝜆) = 0  , 𝑥 < 0 
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2.4.8.2 LOGNORMAL 

 

 

A importância a distribuição lognormal também é oriundo do teorema do limite central, 

porem na distribuição normal é a soma de amostras independentes e na distribuição lognormal 

a distribuição é verificada normalmente através de produtos de amostras independentes 

𝑓(𝑥, 𝜇, 𝜎) =
1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒

(−
(ln (𝑥)−𝜇)2

2𝜎2  EQ.4 

 

 

2.4.8.3 ERLANG 

 

 

A soma de k distribuições exponenciais é uma distribuição Erlang com parâmetros médias 

das somas de distribuições exponenciais e k distribuições exponenciais, podendo ser utilizado 

uma extensão da distribuição exponencial. 

𝑓(𝑥, 𝜇, 𝜎) =
𝜆𝑘𝑥𝑘−1𝑒−𝜆𝑥

(𝑘−1)!
  , 𝑥, 𝜆 > 0 EQ.5 

 

 

2.4.8.4 TRIANGULAR 

 

 

A distribuição triangular apresenta três parâmetros, mínimo, moda e máximo. Muito 

utilizado para estimativas de tempos de processos, podendo ser estimado através de 

informações de especialistas no processo. 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐) =
2(𝑥−𝑎)

(𝑏−𝑐)(𝑐−𝑎)
 , 𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑐 EQ.6 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐) =
2

𝑏 − 𝑎
  , 𝑥 = 𝑐 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐) =
2(𝑏 − 𝑥)

(𝑏 − 𝑎)(𝑏 − 𝑐)
 , 𝑐 < 𝑥 ≤ 𝑏 
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2.4.8.5 BETA 

 

 

A distribuição Beta é utilizada para representar variáveis aleatórios que se encontram em 

intervalos de 0 e 1. Essa distribuição pode assumir diversas formas utilizando dois parâmetros 

α e β. 

 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏) =
(1−𝑥)𝑏−1𝑥𝑎−1

𝐵(𝑎,𝑏)
 , 𝑐 < 𝑥 ≤ 𝑏 EQ.7 

 

2.4.8.6 EMPÍRICA 

 

 

A distribuição empírica nada mais é que a frequência observada da amostra. Essa 

distribuição deve ser usada quando nenhuma distribuição aderir a amostra. 

 

 

2.4.9 SISTEMAS TERMINAIS E NÃO TERMINAIS 

 

 

Os sistemas podem ser classificados como terminais ou não terminais. O número de 

interações e o tempo de simulação depende de como o sistema é classificado. 

Nos terminais o sistema volta ao seu estado inicial a partir de um determinado momento. 

Nos não terminais o sistema não possuem condições de término fixas. O atual estudo é 

considerado um sistema não terminal visto que a operação em geral funciona vinte e quatro 

horas por dia ininterrupta. 

 

 

 

 



36 

2.4.10 PERÍODO DE AQUECIMENTO (WARM-UP) 

 

 

Os resultados em uma simulação são classificados em regime transitório e regime 

permanente. Sendo no regime transitório o desempenho do sistema está fortemente relacionado 

com suas condições iniciais, já no permanente as condições iniciais não afetam o desempenho 

do sistema. 

Ao iniciar a simulação os dados estatísticos são nulos e ao decorrer convergem para um 

valor mais constante. O tempo entre o período transitório e o permanente é considerado período 

de aquecimento ou Warm-up 

 

 

 

 

2.4.11 TEMPO DE SIMULAÇÃO 

 

 

O tempo de simulação deve ser determinado nos sistemas não terminais, visto que os 

sistemas terminais já apresentam términos definidos. O tempo de simulação depende do período 

de aquecimento e do número de replicações. Uma metodologia proposta por CHWIF L., 

MEDINA A, 2010, é rodar a simulação por um período que ultrapasse o tempo de aquecimento 

e que o tempo computacional seja relativamente pequeno. O número de replicações será 

apresentado a seguir. 

 

 

2.4.12 NÚMERO DE REPLICAÇÕES 

 

 

Os modelos de simulação apresentam, em muitos casos, resultados estocásticos, devido à 

essa característica é necessário adotar um intervalo de confiança do resultado para determinar 

tanto o tempo de simulação como o número de replicações. 
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Para encontrar o número de replicações é necessário realizar a simulação com um número 

inicial de replicações (n0) e a partir da média encontrada e do desvio padrão determinar o 

intervalo de confiança e meia largura (Half Width).  

A dedução da fórmula da estimativa do número de replicações é apresentada a seguir  

ℎ =  𝑡𝑛−1,1−𝛼 2⁄
𝑠

√𝑛
 EQ.14 

𝑛 =  (
𝑠

ℎ
× 𝑡𝑛−1,1−𝛼 2⁄ ,) ² 

Considerando que se obtenha uma amostra inicial maior que 30, o resultado pode ser 

estimado da seguinte maneira. 

𝑛 ≅  (𝑧1−𝛼 2⁄

𝑠

ℎ
) ² 

Assumindo que o desvio padrão da amostra inicial é o mesmo que o da amostra final 

teremos: 

𝑛 ≅ 𝑛0

ℎ0
2

ℎ²
  

onde, 

t = t-student 

s = desvio padrão da amostra 

n0 = tamanho da amostra inicial 

h0 = meia largura (Half Width) inicial 

n = tamanho da amostra necessária para encontrar o valor da meia largura (Half Width) 

h = meia largura (Half Width) desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

3. DESCRIÇÃO DO PROBELMA ESTUDADO 

 

 

 

A Petrobras trabalha com afretamento das embarcações de longo prazo e política de 

conteúdo nacional agregando a baixa disponibilidade de embarcações no mercado nacional, 

dificultando a gestão do portfólio de embarcações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 8 Operação no Porto de Macaé  

Fonte: Elaboração própria 

 

O fluxo dos materiais inicia com o pedido de uma unidade, com as informações das 

características do material solicitado, quantidade e data mais cedo e mais tarde a ser 

disponibilizado para a armazenagem na unidade. 

Os materiais solicitados quando não disponíveis no armazém da Petrobras são solicitados 

a fornecedores e disponibilizado no armazém ou no porto para programação. 

Esses materiais quando disponibilizados são transportados para as unidades portuárias e 

incluídos na programação das embarcações que transferiram até as unidades. 

A figura abaixo ilustra o fluxo de informação e de matérias. 
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FIG. 9 Fluxo de carga 

Fonte: Maciel, P. L., 2014 

 

 

As unidades marítimas são agrupadas em clusters de acordo com a sua proximidade e 

demanda, o atendimento ocorre com uma certa frequência de atendimento em cada clusters.  

 

3.1 EMBARCAÇÕES UTILIZADOS NO APÓIO MARÍTIMO 

 

 

As embarcações utilizadas no apoio marítimo possuem uma gama variada de 

especificações. Transportam basicamente carga de convés (carga geral, racho, backload e 

tubos), água, e diesel. Algumas específicas ainda transportam fluidos de perfuração, cimento e 

passageiros. 

A seguir são listadas as principais embarcações marítimas:  

1- PLSV      11- MPSV 

2- RSV      12- OCV 

3- DSV      13- TS 

4- SESV      14- T 

5- LWI      15- PSV 

6- Heavy Lift     16- SV 

7- Deck Barge     17- LH 

8- Well Estimulation Vessel  18- UT 
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9- Seismic Vessel    19- OSRV 

10- AHTS      20- P 

Na utilização de embarcações de apoio destacam-se Platform Supply Vessel (PSV), Anchor 

Handling Tug Supply Vessels (AHTS), Passenger (P), Line Handling (LH) e Utility (UT), a 

seguir é descrito as principais características dessas embarcações. 

 

 

3.1.1 PSV – PLATFORM SUPPLY VESSEL: 

 

 

Em geral são embarcações que exercem atividades de suprimento, sendo algumas 

especializadas em transporte de determinadas cargas. 

As principais cargas são: óleo, lama, graneis sólidos, coluna de perfuração e produção, ranchos, 

carga geral de convés. 

 

FIG. 10 Plataform Supply Vessel 

Fonte: Petrobras, 2015 

 

 

Os PSV no Brasil são classificados em PSV1500, PSV3000 e PSV4500, a numeração está 

relacionada com uma faixa de arqueação bruta. Quanto maior a arqueação bruta mais propicio 

é a capacidade de transporte da embarcação. 
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De acordo com informações obtidas de especialistas a classe PSV 4500 custa 25% a mais 

que a classe PSV 3000, e a classe PSV 3000 custa 35% a mais que a classe 1500. 

 

 

3.1.2 P2, P3 E P5 – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

 

 

As embarcações de apoio do tipo P são utilizadas para transporte de passageiros, 

permitindo transporta-los com rapidez e maior nível de conforto possível. 

As embarcações da classe P2 são de monocasco, restringindo a percursos próximos à costa 

e de curta duração. 

A classe P3 são embarcações do tipo catamarã (bicasco) permitindo uma maior estabilidade 

da embarcação. 

As P5 são embarcações menores e mais versáteis de monocasco, foram adquiridas com o 

intuito de eliminar a atividade de pulo de corda e sua proa está adequada para atracações nas 

estruturas do nordeste. 

 

 

3.1.3 LH – LINE HANDLING 

 

 

As embarcações de apoio do tipo Line Handling (LH) são utilizadas para o manuseio de 

espias (cabos de amarração) e no apoio as operações de contenção e recolhimento de óleo no 

mar realizando as ações de dispersão mecânica.  

A versatilidade dessa embarcação, aliada ao seu menor custo, possibilita sua utilização para 

suprimento de graneis líquidos, carga de convés, transbordo entre unidades, além das funções 

de extensão de convés e embarcação “stand by”. 
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FIG. 11 Line Handling (LH) 

Fonte: Petrobras, 2015 

 

 

3.1.4 UT- UTILITY: 

 

 

As embarcações de apoio do tipo UT são da classe UT750, UT2500 e UT4000. As UT 750 

são utilizadas com uma opção mais barata que os LHs para transportar pequenos suprimentos 

e pessoal entre as unidades. 

As UT2500 e UT4000, são embarcações de alta velocidade de serviço, grande convés de 

carga e capacidade interna utilizadas para transporte expresso para atendimento a serviços de 

emergência.  
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FIG. 12 Utility (UT) 

Fonte: Petrobras, 2015 

 

 

 

3.2 UNIDADES MARÍTIMAS 

 

 

O fluxo logístico inicia com a requisição de uma unidade marítima, podendo ser 

classificadas como: sondas, unidades de produção e embarcações especiais (Maciel, P. L., 

2014). Cada classe de unidade possui necessidade de atendimento diferente, entre quantidade 

de cargas e a frequência de atendimento. A seguir é descrito as classes de unidades marítimas 

informadas. 

 

 

 

3.2.1 SONDAS  

 

 

As sondas de Perfuração são unidades destinadas a perfurar e completar poços. Os poços 

podem ser injetores ou produtores dependendo da estratégia de recuperação a ser adotada.  As 

sondas são as classes de unidades em que o atendimento ocorre com maior frequência e volume.  
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Além disso, as sondas de perfuração são as unidades marítimas mais caras entre todas as 

que operam no ambiente offshore. A diária de um navio-sonda alugada à Petrobras, por 

exemplo, custa em torno de US$ 500.000 (MACIEL, P, 2014). Esse valor dá uma ideia do que 

significa que o custo de atraso de um dia num insumo fundamental para seu funcionamento. 

 

 

FIG. 13 Navio-sonda NS-16, Bacia de Campos 

Fonte: Petrobras, 2015 

 

 

3.2.2 UNIDADES DE PRODUÇÃO 

 

 

As unidades de produção são responsáveis pela extração do petróleo e gás natural desde os 

reservatórios e pelo processamento primário dos mesmos. O transporte do petróleo até o 

continente pode ser feito tanto por navios aliviadores ou dutos, dependendo da infra-estrutura 

instalada para o escoamento do óleo. 

Ao contrário das unidades de perfuração (sondas de perfuração), as unidades de produção 

possuem um padrão de consumo mais estável. Além disso, seu posicionamento tende a ser fixo 

durante toda a vida útil do campo de petróleo, diferentemente das sondas que estão em constante 

deslocamento. 
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Um fator que impacta o padrão de consumo das unidades de produção é a sua idade. 

Plataformas entrando em operação (com até 6 meses de idade) precisam de uma grande 

quantidade de recursos mobilizados para suprir eventuais serviços de construção e montagem 

que tenham ficado pendentes da época em que estava no estaleiro. No outro extremo, unidades 

muito antigas (com mais de 10 anos) demandam muita manutenção. Há também paradas 

programadas nas unidades de todas as idades. Com exceção a esses casos, a demanda tende a 

ser bastante previsível. 

 

 

FIG. 14 Plataformas geminadas de Pargo 1A e 1B operando 

Fonte: Petrobras, 2015 

 

 

3.2.3 EMBARCAÇÕES ESPECIAIS 

 

 

Uma série de serviços auxiliares são realizados para a instalação e manutenção dos sistemas 

produtivos. Entre essas embarcações especiais podemos destacar: 

Embarcações de Apoio ao Mergulho (Diving Support Vessels – DSV) 

Embarcações de Lançamento de Linhas (Pipe Laying Vessels – PLV) 

Navio de Estimulação de Poços de Petróleo (Well Stimulation Vessel – WSV) 

Navio de Pesquisa Sísmica (Research Vessel – RV) 



46 

Embarcações especiais se caracterizam por virem à base eventualmente. Mesmo assim, os 

insumos necessários para o seu trabalho são trazidos pelas embarcações de transporte. Assim 

como as sondas, as embarcações especiais são deslocadas constantemente. 

 

 

FIG. 15 Skandi Vitc 

Fonte: Marine Trafic, 2015 

 

 

3.3 PORTOS 

 

 

Portos marítimos são áreas destinadas à atracação de embarcações, possuindo 

infraestrutura para a movimentação de pessoas ou carga. A Petrobras atua em diversos portos 

para o atendimento as unidades marítimas, destacando o Porto de Macaé (PMAC), Companhia 

Docas do Rio de Janeiro (PDOCAS) e Companhia Portuária Vila Velha (CPVV). 
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3.4 PMAC 

 

 

O Porto de Macaé, localizado na cidade de mesmo nome, é o porto com maior volume de 

operação da Petrobras. Sendo o único porto privativo da Petrobras, construído em 1978 com 6 

berços disponíveis para a operação. As embarcações que operam nesse porto atendem a bacia 

de campos. 

 

 

3.5 PDOCAS 

 

 

O porto do Rio de Janeiro é um porto público, a Petrobras operar em 3 berços. Suas 

operações atendem a Bacia de Santos e a área do Pré-sal. 

 

 

3.6 CPVV 

 

 

A Companhia Docas de Vila Velha é um porto público, a Petrobras arrendou 3 berços. Suas 

operações atendem ao Norte da Bacia de Campos e Espirito Santo 

 

 

3.7 MATERIAIS TRANSPORTADOS 

 

 

Os materiais de transporte podem ser classificados em Upload e Backload: 

Os Upload são subdivididos em: Carga Geral, Diesel, Água, Granel Sólido, Fluidos e 

Passageiros. Passageiros em geral são transportados no Norte e Nordeste, há navios especiais 
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utilizados para transporte de fluidos e granéis sólidos que em geral são operados em base ou 

berços segregados.  

O Backload são as mercadorias oriundas das unidades, em geral são de carga geral, granéis 

sólidos e Fluidos. Este trabalho está concentrado no transporte de Carga Geral, Diesel e Água. 

 

 

3.7.1 CARGA GERAL 

 

 

Caga geral é transportada no convés da embarcação, podendo ser tubos, contêineres, 

contêineres frigoríficos, entre outros. A restrição no transporte está na área útil do convés  

 

 

3.7.2 DIESEL 

 

 

O diesel é utilizado para o abastecimento das unidades, as embarcações possuem tanques 

segregados para o armazenamento e transporte.  Em certas localidades possuem navios tanques 

próximos aos blocos de exploração em que as embarcações podem serem abastecidas ou invés 

de se deslocarem ao porto. 

 

 

3.7.3 ÁGUA 

 

 

Da mesma foram que o diesel, as embarcações possuem tanques segregados de água. A 

água é utilizada para o consumo próprio da unidade ou para complementação dos poços. 
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4. MODELO PROPOSTO 

 

 

 

Após realizar visitas as unidades da Petrobras e aprofunda os conhecimentos na operação 

atual, optou-se por adotar como base o modelo proposto por RIBEIRO, S. R., IACHAN, R., 

2009. Sendo o modelo adaptado e resultando nas 5 etapas a seguir: 

 levantamento e análise estatística dos dados de entrada, 

 geração e construção da demanda a ser utilizada 

 modelo de roteamento 

 modelo de simulação 

 analise dos resultados 

 

 

FIG. 16 Levantamento e análise estatística dos dados de entrada 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Inicialmente os dados levantamos são tratados e com base nesse levantamento é gerado a 

demanda para as unidades em intervalos de 3.5 dias. O período de 3.5 dias foi definido com o 
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intuito de agrupar a demanda e não deixar de haver demanda por atendimento superior a 2 vezes 

por semana. Restringiu o modelo a no máximo dois atendimentos por semana, visto que na 

operação há a possibilidade de entregas emergenciais, porém não foi considerado no modelo. 

Caso sejam geradas duas demandas para a mesma unidade, uma no tempo dia 1 e a outra no 

tempo dia 2, essas duas demandas são agrupadas e a data mais cedo se torna 0 e a mais tarde 

3.5 dias. 

Com a demanda gerada as embarcações pré definidas são roteirizadas, a heurística utilizada 

é explicada mais adiante, nesse momento é verificado a demanda não atendida e acumulada 

para o período seguinte, com a programação oriunda do roteirizador é simulado levando-se em 

conta os tempos estocásticos de operação e as filas nas unidades e nos portos. Ao final de cada 

cenário é analisada a demanda não atendida oriunda do resultado do roteirizador e o atraso na 

entrega oriundo do simulador, os resultados são analisados e com base em uma heurística a 

frota é alterada.  As 5 etapas do modelo proposto são detalhadas a seguir. 

 

 

4.1 ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE DADOS 

 

 

Nesta etapa os dados levantados são tratados, com base na metodologia de identificação de 

outliers, Box-Plot, com a construção de gráfico apresentando o quartil inferior (Q1), o quartil 

superior (Q2), e a amplitude interquartil (A). 

Após tratados é construído os histogramas e realizados os testes de aderência através do 

software Input Analizer, em que será analisado o valor P da distribuição sugerida pelo software 

com base no menor erro quadrado. 

Os dados de entrada foram subdivididos em Porto, Unidades e Embarcações. Vale destacar 

que, não foram analisados os tempos relacionados como não produtivos, como o tempo 

aguardando liberação do porto, tempos em filas, entre outros. 
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4.2 ETAPA 2- GERAÇÃO DA DEMANDA 

 

 

Na segunda etapa optou-se por utilizar a ferramenta de programação Visual Basic Advance 

do Excel na geração da demanda. A geração é baseada nas informações estatísticas apresentadas 

anteriormente e acumulam para o período seguinte caso a demanda não possa ser roteirizada 

por nenhuma embarcação. Os dados gerados são armazenados em uma planilha Excel.  

Inicialmente são verificados as unidades não atendidas na semana anterior e reprogramadas 

para serem atendidas na semana analisada, após é gerado um número aleatório para cada tipo 

de carga, se o número aleatório for inferior a probabilidade de haver demanda na unidade é 

gerado a respectiva demanda. 

O procedimento de programação do gerador de demanda é ilustrado no fluxograma a 

seguir. 

 

 
FIG. 17 Gerador de Demanda 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com a construção da demanda as embarcações são roteirizadas de acordo com a rotina 

apresentada no item a seguir. 
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4.3 ETAPA 3 - ROTEIRIZADOR 

 

Na Terceira etapa é construído uma heurística para o roteamento das embarcações, baseada 

no artigo RIBEIRO, L. S., IACHAN, R. 2009. A heurística está ilustrada nas Figuras 18 a 20, 

e detalhada posteriormente. 

O roteirizador inicialmente recebe as informações do gerador de demanda e após passa por 

uma rotinha, nomeada de pré-inicialização, nesse processo é listado as embarcações com maior 

capacidade de carga, entre diesel, carga geral e água. Caso a embarcação de maior capacidade 

de diesel, água e carga geral possua capacidade menor que a maior demanda, está embarcação 

é roteada do porto a unidade até que a demanda da unidade seja menor que sua capacidade. A 

seguir é detalhando e ilustrado o fluxograma. 

a) O primeiro processo é ordenar as embarcações e unidades de maior capacidade de água, 

diesel e carga geral. 

b) Caso a embarcação analisada possua capacidade maior que a demanda 

Cria uma rota entre o porto e a unidade, outras cargas serão entregues caso haja demanda 

na unidade e capacidade nas embarcações. 

O tempo de saída do porto é a data mais cedo da demanda menos o tempo de deslocamento 

do porto até a unidade. 

c) Após a definição do tempo de saída é verificado a disponibilidade da embarcação no 

período de saída do porto até a entrega na unidade. 

d) Se houver disponibilidade a rota é criada 

e)Se o período utilizado não estiver disponível, verifica a próxima data disponível mais 

cedo e se é menor que a data de entrega mais tarde da embarcação. 

f)Se não houver data disponível, procurar a próxima embarcação de maior capacidade. 

Vale ressaltar que o procedimento é realizado para todas as cargas. 
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FIG. 18 Roteirizador – Etapa de Pré Inicialização 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Após a rotina de pré-inicialização, busca-se atender as unidades mais distantes com 

embarcações de menor capacidade, criando a primeira rota. Em seguida verifica-se a menor 

diferença entre data mais tarde da próxima unidade e o tempo de deslocamento até a próxima 

unidade. A seguir é detalhando e ilustrado o fluxograma. 

a) Inicialmente ordena as unidades mais distantes em relação ao porto, cuja demanda não 

foi atendida até o momento. 

b) Verifica qual é a maior classe das cargas da unidade (água, diesel ou carga geral). 

c) Localiza a embarcação de menor capacidade que atenda a demanda. 

d) O tempo de saída do porto é a data mais cedo menos o tempo de percurso 

Verifica se a embarcação está disponível entre o tempo de saída mais o tempo de operação 

e o dobro do tempo de percurso do porto a unidade. Caso não esteja disponível verifica a data 
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mais cedo disponível. Se não houver tempo disponível busca-se a próxima embarcação de 

menor capacidade. 

e)Verifica novas rotas a serem incluídas, buscando a menor diferença entre a data mais 

tarde da demanda da unidade menos o tempo de deslocamento da unidade atual até a próxima. 

Após a definição do tempo de saída é verificado a disponibilidade da embarcação no 

período de saída do porto até a entrega na unidade. Se o tempo de deslocamento até a unidade 

for maior que o tempo de deslocamento do porto a unidade, não armazena a rota verificada e 

insere a rota de retorno ao porto 

Se houver capacidade disponível, retorna ao passo 6. Caso contrário retorna ao Passo 2. 
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FIG. 19 Roteirizador – Parte 1 

Fonte: Elaboração própria 
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FIG. 20 Roteirizador – Parte 2 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao final da roteirização o planejamento das rotas é simulado levando-se em consideração 

os processos estocásticos. 

 

4.4 ETAPA 4 - MODELO DE SIMULAÇÃO 

 

 

A quarta etapa é a simulação das embarcações de acordo com o planejamento criado no 

roteirizados. O modelo de simulação criado nesse trabalho foi construído de forma flexível a 

atender a geração de demanda e o roteirizador. Utilizou-se o Software Arena, desenvolvido pela 

Rockwell, quando o arquivo no Arena é executado abre-se um formulário requisitando o número 

de unidades a serem simuladas.  
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Com base no número de unidades informadas, é criado a lógica da simulação e 

posteriormente a animação. As unidades são posicionadas de acordo com uma localização pré 

definida em uma planilha Excel. 

 

 

 

 

 

FIG. 21 Formulário de criação da lógica de simulação 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.4.1 LÓGICA DE SIMULAÇÀO 

 

 

A seguir são listadas as considerações adotadas no modelo de simulação. 

 Entidades: na lógica da simulação as embarcações são as entidades do sistema. 

Também criou uma entidade chave que controla a geração de demanda e o roteirizado. 

 Recursos: os berços do porto foram considerados como recurso da simulação e cada 

unidade é considerada como um único recurso, isto é cada unidade só atende a uma 

embarcação por vez. 

O fluxo da entidade chave é ilustrado a seguir: 

 

 

 

FIG. 22 Fluxo entidade chave 

Fonte: Elaboração própria 

 

O bloco Entidade Chave cria somente uma entidade no tempo zero da simulação, após a 

entidade passa por um atraso de um período (3.5 dias) e executa um código em VBA que pausa 

a simulação.  

Entidade Chav e
Simulacao

Controle Tempo

2

VBA

0      
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O bloco VBA é a conexão o com o código da planilha em Excel, que executa a rotina de 

geração de demanda. Sendo assim a cada período (3.5 dias) o modelo de simulação é 

interrompido e realiza a conexão com a planilha em Excel que gerará uma nova demanda que 

será roteirizada e informada novamente no simulador.  

 

 

FIG. 23 Fluxo de inicialização da simulação 

Fonte: Elaboração própria 

 

O bloco Entrada de Embarcações cria quantidades de embarcações pré-definidas no inicio 

da simulação, o próximo bloco enumera todas as embarcações, a estação Station_Fundeio 

indica para a animação o local de entrada do fundeio. O próximo bloco Assign é um contador 

que está posicionado sempre após qualquer estação do modelo para indicar a próxima rota a 

seguir. No bloco de decisão se não houver rotas indicadas para a embarcação, a embarcação é 

retirada do fluxo, seguem para o Bloco Hold aguardando a programação da semana seguinte. 

 

 

FIG. 24 Fluxo portuário 

Fonte: Elaboração própria 

 

Seguindo o fluxo o próximo bloco é Seize Porto, nesse bloco é ocupado um berço, o tempo 

de operação no porto é indicado no bloco Delay Fundeio, no bloco Release o berço é liberado 

para a próxima entidade.  Delay_T_Saida, a entidade é atrasada até o momento indicado pelo 

roteirizado. O momento de saída da embarcação é a data mais cedo programada menos o tempo 

de deslocamento, caso o tempo atual da simulação seja superior o tempo é zero. 

Embarc acoes
Entrada de

STATION_FUNDEIOAs s ign C ontador
True

Fa ls e

DEFINIDA

HA SEQUENCIA
C ontador_ESTAC AO

Hold 1

0      

0      

     0

DELAY_FUNDEIO Route 1ReleaseSeize Porto Delay T_Saida

     0
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No último bloco a embarcação é roteirizada de acordo com a programação. A expressão do 

bloco Route faz referência a uma tabela em que as colunas são as embarcações e as linhas a 

indicação das rotas a serem seguidas. 

O tempo de deslocamento faz referência a uma matriz de distância entre as unidades 

dividido pela velocidade da embarcação. 

 

FIG. 25 Lógica do bloco Route 

Fonte: Elaboração própria 

 

A lógica das unidades é padronizada, a diferenciação está no nome da indicação de estações e 

recursos diferentes. A lógica é ilustrada abaixo. 

 

 

FIG. 26 Fluxo das unidades marítimas 

Fonte: Elaboração própria 

 

O primeiro bloco indica para a animação qual unidade a entidade está, o segundo é um 

contador utilizado na lógica de roteamento. O bloco Processo UN1 ocupa a unidade e atrasa a 

entidade de acordo o tempo de processo, o próximo bloco armazena a informação de 

atendimento da unidade, após a unidade é atrasada até o momento indicado pelo roteirizador. 

Por fim, o último bloco (Route) desloca a entidade para a próxima unidade ou porto. 

 

UN1 Contador_Estacao1
UN1

PROCESSO
Matriz_de_Atendimento Aguarda_Tempo_de_Saida Route 37

     0
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4.5 ETAPA 5 – ANALISE DOS RESULTADOS 

 

 

Basicamente são analisados dois resultados, o primeiro a demanda não atendida que já pode 

ser obtida na etapa 3 (roteirizador). O segundo o atraso entre o programado pelo roteirizador e 

o simulado. 

No roteirizador todos os tempos são determinísticos e no simulador os tempos de operação 

são estocásticos. Caso seja considerado no roteirizador o valor médio dos tempos de operação, 

sempre haverá atrasos na programação, então considerou um percentil da curva de distribuição 

de probabilidade no tempo do roteirizador para que o atraso fosse reduzido. 

Para a determinação do percentil ideal, utilizou-se os conceitos de gestão de estoque 

apresentado no item 2.2.1 a qual foi aplicado no item 5.7.1. 
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5. APLICAÇÃO 

 

 

O trabalho foi aplicado no Porto localizado na Companhia Docas de Vila Velha, onde 

considerou o atendimento de 4 Embarcações especiais, 5 navios sondas e 5 unidades de 

produção. A coordenada do Porto e das unidades marítimas são descritos na tabela e ilustrados 

na imagem a seguir. Vale ressaltar que, a localização foi alterada com o intuito de preservar as 

informações confidenciais da empresa. 

 

TAB. 1 Coordenadas das Unidades 

UNIDADE X Y UNIDADE X Y 

CPVV 361134 7752679 NS 3 485345 7775113 

UP 1 400730 7651078 NS 4 353982 7614261 

UP 2 390268 7639905 NS 5 485866 7768300 

UP 3 445120 7783772 ES 1 377769 7622482 

UP 4 396482 7653840 ES 2 386232 7630536 

UP 5 391292 7651020 ES 3 393862 7650094 

NS 1 378780 7649312 ES 4 382443 7623594 

NS 2 366587 7617638       

 

 

FIG. 27 Unidades Consideradas  

Fonte: Elaboração própria 
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5.1 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

Os dados foram consultados no sistema ERP de informação da Petrobras (SAP) dos 

últimos 12 meses, retirando os outlier e analisados estatisticamente pelo software Input Analiser 

do Simulador Arena. Os dados de entrada foram subdivididos em Porto, Unidades e 

Embarcações. 

 

 

5.1.1 PORTO 

 

 

No porto os tempos são segregados em tempo no fundeio, aguardando liberação do porto, 

atracação, operação e desatracação. O tempo no fundeio e aguardando liberação são 

considerados como tempo disponível, sendo assim não foi analisado estatisticamente. Esses 

tempos são representado no simulador.  

O tempo de atracação, operação e desatracação são considerados no sistema da Petrobras 

somente como tempo de operação total, analisou 193 amostras e somente um dado estava acima 

do limite superior do gráfico Box-plot. 

 

TAB. 2 Analise de dados 

do Tempo de operação 

total no Porto (h) 

AMOSTRAS 193.00 

Q1 6.48 

MEDIANA 10.08 

Q3 12.72 

AMPLITUDE 6.24 

LIMITE 

INFERIOR -2.88 

LIMITE 

SUPERIOR 31.44 

OUTLIER 1 

            FIG. 28 Gráfico Box-Plot –Tempo no Porto  

Fonte: Elaboração própria 
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Após a retirada do outlier, os dados passaram pelo teste de aderência utilizando o Input 

Analyzer. A distribuição que apresentou um menor erro quadrado foi a Erlang com média 2,64 

e K igual a 4. A seguir é ilustrado e apresentado o resultado das estatísticas do Input Analyzer. 

 

TAB. 3 Teste de Aderência do Tempo no Porto 

Distribuição Erlang 

Expressão (h) ERLA(2.64,4) 

Erro Quadrado 0.010282 

Numero de intervalos 6 

Graus de liberdade 3 

Teste qui quadrado 12.4 

Correspondente p-value 0.00663 

Teste KS 0.0454 

Correspondente p-value >0.15 

 

 

5.1.2 UNIDADE 

 

 

As estatísticas levantadas relacionadas com as operações nas unidades foram 4, sendo 

detalhadas nos próximos itens:  

Tempo de operação: tempo de operação de backload e upload na unidade 

Intervalos de atendimento: intervalos entre atendimentos de cada unidade 

Tipo de carga entregue: divisão entre água, diesel e carga geral 

Volume de água, diesel e carga geral: volume requisitado de cada mercadoria 

 

 

 

 



64 

5.1.2.1 TEMPO DE OPERAÇÃO  

 

 

O tempo de operação na unidade aderiu a distribuição Lognormal com média de 5.976 e 

desvio de 8.856 horas. Foram levantados 590 dados e identificados 24 outliers, a tabela com os 

resultados e o gráfico Box-Plot estão no Apêndice 1. 

As distribuições analisadas foram ranqueadas e a distribuição Lognormal apresentou um 

menor erro quadrado, 00798. A distribuição lognormal apresentou um P-value de 0,7, como o 

limite aceitável é de 0,1 aceitou a hipótese que a distribuição adere a amostra analisada.  

 

TAB. 4 Teste de Aderência do Tempo na Unidade 

Distribuição Lognormal 

Expressão (h) LOGN(5.976,8.856) 

Erro Quadrado 0.00798 

Numero de intervalos 7 

Graus de liberdade 4 

Teste qui quadrado 2.21 

Correspondente p-value 0.7 

Teste KS 0.0447 

Correspondente p-value >0.15 

 

 

5.1.3 INTERVALO ENTRE ATENDIMENTO 

 

 

O intervalo de atendimento em dias foi considerando para cada classe de unidade 

(Embarcações Especiais, Unidades Marítimas e Sondas). Navio sonda e embarcação especial 

são em geral móveis, a análise de intervalos entre atendimentos apresenta um melhor resultado 

do que a análise de atendimentos por período. Caso uma unidade se mova o intervalo entre 

atendimentos irá apresentar um valor elevado, sendo retirado mais tarde na análise de outlier e 
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na análise de atendimentos por período iria apresentar um valo nulo no período, o que pode 

ocorrer normalmente na operação e não sendo enxergado na análise de outlier. 

A análise de outlier do intervalo entre atendimentos das unidades de produção, apresentou 

somente um outlier, vale destacar que foram analisados 193 dados, a tabela com os resultados 

e o gráfico Box-Plot estão no Apêndice 1. 

A análise de outlier pelo método de Box-Plot dos navios sondas também resultou em um 

outlier. Foram coletados 193 dados, sendo o limite inferior do gráfico Box-Plot negativo, e o 

limite superior 229,88 horas. Conforme informado anteriormente os navios sondas são as 

unidades marítimas que demanda maior quantidade de carga, o que resulta em um valor da 

mediana do intervalo entre atendimento menor das três classes de unidade. 

Na análise de tratamentos de dados das embarcações especiais também foram coletadas 

193 amostras, sendo o limite inferior negativo e superior 587,56 horas, resultando em um 

outlier. As embarcações especiais demandam uma menor quantidade de carga, com isso uma 

mediana maior no intervalo entre atendimentos, sendo 74% superior a mediana dos navios 

sondas. A tabela com os resultados e o gráfico Box-Plot estão no Apêndice 1. 

Após o tratamento os dados, realizou-se teste de aderência e ranqueamento pelo menor 

valor do erro quadrado da distribuição. As unidades de produção aderiram a uma distribuição 

normal com média 2,29 e desvio padrão 1,45 dias, o erro quadrado calculado é de 0,079 e o 

valor p do teste qui-quadrado foi superior a 5%. 

O intervalo entre atendimento dos navios sondas apresentaram o valo P correspondente 

superior a 5% para a distribuição exponencial com média 2.02 dias, o erro quadrado foi de 

0,0015. 

As embarcações especiais também aderiram a distribuição exponencial, o valor p superior 

a 5%, o erro quadrado calculado foi de 0,017 para a distribuição exponencial com média de 

4,68 dias. 
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TAB. 5 Teste de Aderência do Intervalo Entre Atendimento 

Classe Unidades de Produção Navios Sonda Embarcações Especiais 

Distribuição Normal Exponencial Exponencial 

Expressão (dias) NORM(2.29, 1.45) EXPO(2.02) EXPO(4.68) 

Erro Quadrado 0.07934 0.001574 0.017554 

Numero de intervalos 12 6 4 

Graus de liberdade 9 4 2 

Teste qui quadrado 41 3.29 1.18 

Correspondente p-value >0.05 0.511 >0.05 

Teste KS 0.0605 0.0373 0.128 

Correspondente p-value 0.149 >0.15 0.0846 

 

 

5.2 TIPO DE CARGA ENTREGUE 

 

 

Considerou-se todas as 7 possibilidades condicionais dado que há atendimento para cada 

classe de unidade: i) probabilidade de haver somente entrega de diesel, ii) somente de água, iii) 

somente de carga geral, iv) diesel e água, v) diesel e carga geral, vi) água e carga geral, vii) os 

três tipos de carga. Mais de 80% para todas as classes de unidades são entregas exclusivas de 

carga geral, os resultados estão ilustrados na tabela a seguir. 

 

TAB. 6 Teste de Aderência Probabilidade Condicional Embarcações Especiais 

Amostras P(diesel) P(água) P(CG) P(diesel,água) P(diesel,CG) P(água,CG) P(diesel,água,CG) 

Ocorridas 5 0 118 0 0 0 0 

Total de Amostras 123 123 123 123 123 123 123 

Probabilidade 4.1% 0.0% 95.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

TAB. 7 Teste de Aderência Probabilidade Condicional Navio Sonda 

Amostras P(diesel) P(água) P(CG) P(diesel,água) P(diesel,CG) P(água,CG) P(diesel,água,CG) 

Ocorridas 9 0 100 0 2 11 1 

Total de Amostras 123 123 123 123 123 123 123 

Probabilidade 7.3% 0.0% 81.3% 0.0% 1.6% 8.9% 0.8% 
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TAB. 8 Teste de Aderência Probabilidade Condicional Unidade de Produção 

Amostras P(diesel) P(água) P(CG) P(diesel,água) P(diesel,CG) P(água,CG) P(diesel,água,CG) 

Ocorridas 14 1 104 0 0 4 0 

Total de Amostras 123 123 123 123 123 123 123 

Probabilidade 11.4% 0.8% 84.6% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 

 

 

5.2.1 VOLUME DE CARGA 

 

 

O volume de carga foi subdividido em 9 agrupamentos, um para classe de carga (diesel, 

água e carga geral) e unidade de atendimento (embarcações especiais, navio sonda e unidades 

de produção). Vale ressaltar que o volume de carga foi alterado para preservar as informações 

confidenciais da empresa. 

Assim como em todas as análises de dados, foram submetidas inicialmente ao tratamento. 

Os primeiros dados tratados foram, o volume demandado de carga geral por atendimento das 

unidades de produção. 

Foram analisadas 675 amostras e encontrados 2 outliers, sendo o mesmo retirado para 

posterior teste de aderência. 

A amostra do volume de diesel, contem 58 dados, não apresentado nenhum outlier. A 

tabela com os resultados e o gráfico Box-Plot estão no Apêndice 1. 

Os dados do volume demandado de água apresentaram 6 outliers apesar de serem somente 

analisados 22 amostras. 

Os navios sondas foram as unidades marítimas que apresentaram maior quantidade de 

dados, sendo 858 dados de carga geral contendo 23 outliers, 82 dados de diesel e somente um 

outlier, 101 de água e nenhum outlier.  

Não foi identificado nenhuma demanda por água para as embarcações especiais, para carga 

geral e diesel foi analisado 118 e 5 dados respectivamente e não foi identificado nenhum outlier. 

A tabela com os resultados e o gráfico Box-Plot estão no Apêndice 1. 
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Após o tratamento das amostras realizou-se o teste de aderência utilizando o Input Analiser 

do software Arena para as 3 subdivisões de cada classe de unidade. O número de dados de 

diesel para as embarcações especiais foi muito baixo, o que impossibilitou a realização do teste 

qui-quadrado e KS, sendo assim considerou a distribuição empírica dos dados. Não foi 

identificado nenhuma demanda de agua para as embarcações especiais. A carga geral foi a única 

classe em que foi possível realizar o teste de aderência, a distribuição exponencial apresentou 

o menor erro quadrado com 0,011, o valor P foi superior a 5%.  

 

TAB. 9 Teste de Aderência do Volume nas Embarcações Especiais 

Carga Diesel (quilos) Água Carga Geral 

Distribuição Empírica: 

426000 

340800 

596400 

511200 

511200 

Não houve 

demanda no 

período analisado 

Exponencial 

Expressão (quilos) 2 + Expo(19744) 

Erro Quadrado 0.010986 

Numero de intervalos 5 

Graus de liberdade 3 

Teste qui quadrado 7.52 

Correspondente p-value 0.0595 

Teste KS 0.12 

Correspondente p-value 0.1657 

 

 

Os dados de demanda de volume de diesel das unidades de produção aderiram a 

distribuição triangular com mínimo 256, moda de 493 e máximo de 1360 toneladas, o volume 

de água aderiu a uma distribuição normal com média 300 e desvio padrão 197 toneladas, por 

último a amostra de carga geral aderiu a distribuição beta com alfa 27,3 e beta 3,43 

multiplicados por 215.000 somados 10 quilos.  

Todos as distribuições analisadas apresentaram valor p superior a 5%, sendo assim aceita-

se a hipótese que a distribuição é aderente. 
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TAB. 10 Teste de Aderência do Volume nas Unidades de Produção 

Classe Diesel Água Carga Geral 

Distribuição Triangular Normal Beta 

Expressão (quilos) TRIA(256000,4930

00,1360000) 

Norm(300000, 

19700) 

10+215000xBETA(1.

27,3.43) 

Erro Quadrado 0.003774 0.050265 0.008149 

Numero de intervalos 8 Amostras: 16 8 

Graus de liberdade 6  5 

Teste qui quadrado 5.11  9.28 

Correspondente p-value 0.532  0.0988 

Teste KS 0.0665 0.229 0.103 

Correspondente p-value >0.15 >0.15 0.0806 

 

A última classe analisada foi os navios sondas, o volume de diesel e água aderiram a uma 

distribuição normal, com média 469 e 494 e desvio padrão 191 e 206 toneladas respectivamente. 

O volume de carga geral aderiu a uma distribuição exponencial com média 91,3 toneladas 

acrescida de 26 quilos. 

 

 

TAB. 11 Teste de Aderência do Volume dos Navios Sondas 

Classe Diesel Água Carga Geral 

Distribuição Normal Normal Exponencial 

Expressão (quilos) Norm(469000, 

191000) 

Norm(494000, 

206000) 

26+EXPO(91300) 

Erro Quadrado 0.006600 0.007416 0.001516 

Numero de intervalos 6 6 19 

Graus de liberdade 3 3 17 

Teste qui quadrado 3.74 3.78 23.5 

Correspondente p-value 0.303 0.297 0.144 

Teste KS 0.0637 0.0589 0.0354 

Correspondente p-value >0.15 >0.15 >0.15 

 



70 

5.3 CLASSES DE EMBARCAÇÕES 

 

 

Considerou 3 classes de embarcações, PSV1500, PSV3000 e PSV4500, a numeração está 

relacionada com sua arqueação bruta. Os PSV com maior arqueação possuem maior capacidade 

de transporte. Considerou todas as embarcações com velocidade de 10 nós por hora, equivalente 

a 432 quilômetros por dia. 

A capacidade de transporte de água, diesel e carga geral foi considerado como estimativas 

de especialistas consultados, não tendo relação com a frota da Petrobras. 

Os dados analisados foram em quilos, porém para a adequação em metro cubico do volume 

de diesel e água e para metro quadrado para carga geral considerou as seguintes premissas. 

 Diesel: um metro cubico é equivalente a 0,852 toneladas de diesel 

 Água: um metro cubico é equivalente a uma tonelada 

 Carga Geral: uma tonelada é equivalente a um metro quadrado 

 

 

TAB. 12 PSV Considerados 

TIPO 

VELOCIDADE 

(km/dia) 

CAPACIDADE 

ÁGUA (M³) 

CAPACIDADE 

DIESEL (M³) 

CAPACIDADE 

CARGA (M²) 

PSV 1500 432 600 500 400 

PSV 3000 432 1500 800 700 

PSV 4500 432 1900 1500 900 

 

De acordo com informações obtidas de especialistas a classe PSV 4500 custa 25% a mais 

que a classe PSV 3000, e a classe PSV 3000 custa 35% a mais que a classe 1500. 
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5.4 DEMANDA 

 

 

A cada período de 3.5 dias do simulador é gerado uma nova demanda e a demanda não 

atendida são acumuladas para o próximo período, sendo assim não é gerado mais de uma 

demanda da mesma unidade no período, sendo somente realizado mais de um atendimento caso 

não haja espaço para o transporte em uma embarcação. 

Cada período de 3.5 dias é gerado em média 11,73 demandas por atendimentos com desvio 

padrão de 1.55 para todas as 14 unidades. O volume médio de demanda de diesel por período 

de 3.5 dias é de 2.273,62 com desvio padrão de 1.270,164 metros cúbicos, água de 690,02, 

desvio padrão de 384,58 metros cúbicos, e carga geral de 511,92, desvio de 156,09 metros 

quadrados.  

 

 

TAB. 13 Exemplo de demanda gerada 

Período 

Diesel 

(m³) 

Água 

(m³) 

Carga 

Geral 

(m²) 

Número de 

Atendimentos 

1 2,540.66 692.63 866.85 14 

2 3,216.42 603.36 430.80 14 

3 1,088.86 638.49 582.75 10 

4 595.03 1,176.58 558.90 10 

5 3,138.73 409.08 223.49 12 

6 1,720.43 742.61 563.52 10 

7 1,187.23 807.44 570.60 11 

8 4,030.30 377.78 429.65 13 

9 821.36 1,545.28 504.76 11 

10 2,539.37 275.93 443.93 11 

11 4,131.40 320.98 455.86 13 

Média 2,273.62 690.02 511.92 11.73 

Desvio 

Padrão 1,270.16 384.58 156.10 1.56 
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5.5 ROTEIRIZADOR 

 

 

O roteirizador é a ferramenta de maior complexidade e demandante de maior tempo de 

processamento no modelo proposto, porém a limitação computacional está na ferramenta de 

simulação que após 25 períodos de 3,5 dias o limite de variáveis do simulador é atingido, o 

tempo de simulação é detalhado no próximo subitem. Cada iteração de 25 períodos de 3,5 dias, 

equivalentes a 87,5 dias, o roteirizador demanda 2 horas, sendo o conjunto geração de demanda, 

roteirizador e a ferramenta de simulação demandam 2,5 horas. 

Cada iteração de 3,5 dias gera em média 8 rotas, com 2,5 unidades atendidas por rota. A 

figura a seguir ilustra uma roteirização de dois período. 

 

 

FIG. 29 Exemplo de Rotas Geradas  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.6 TEMPO DE SIMULAÇÃO E PERÍODO DE AQUECIMENTO 

 

 

O modelo de atendimento logístico das unidades marítimas é considerado como período 

permanente, isto é, não há uma data de encerramento pré definida. O tempo de simulação foi 
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limitado devido à capacidade de armazenamento de informações do simulador. Um aumento 

dessa capacidade exigia memória superior a capacidade do computador utilizado, essa limitação 

ocorre após o 25 período. 

Para o período de aquecimento foi analisado o resultado de um cenário com 5 PSV 4500 

em 25 períodos de 3.5 dias e 22 iterações para a proporção de períodos em que não foi possível 

realizar pelo menos um atendimento. Conclui-se que a partir da 7 semana o resultado já 

apresenta uma menor variabilidade. 

 

 

FIG. 30 Resultado da Proporção de Atendimentos Realizados por Período  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.7 QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES 

 

 

Para a otimização do Modelo, Otimização 1, de acordo com o item 2.4.2 Simulação e 

Otimização, foi adotado o seguinte critério. Inicialmente analisou-se o percentil utilizado para 

os tempos de operação no porto e na unidade, em suma, considerou-se para o roteamento um 

valor superior ao tempo médio para essas duas variáveis com o intuito de reduzir o erro entre a 

programação e a simulação. Caso fosse considerado o valor médio e a distribuição de 
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probabilidade gerasse um valor superior ao valor médio o tempo de uma operação poderia 

impactar no atraso entre a programação roteirizada e o valor simulado. 

O segundo procedimento foi determinar o número de iterações, nesse momento o cenário 

com a definição do percentil escolhido já reduz significativamente a possibilidade total de 

cenários. Com isso as variâncias dos resultados já estão tendendo para um valor mais 

aproximado, o que possibilita assumir um half width inicial para estimar o número de amostra 

necessário para um half width considerado suficiente. 

O terceiro e último procedimento foi gerar cenário com embarcações diferentes e realizar 

comparações, adotou-se o seguinte critério de geração de cenários. i) inicia-se com uma 

estimativa inicial de 5 embarcações PSV 4500, ii) analisa os resultados no simulador, iii) caso 

todos os resultados tenham se enquadrados nas restrições estabelecidas, um PSV 4500 é retirado 

e volta ao passo iii, caso contrário segue para o passo iv , iv) armazena a última solução 

atendida,  v) é trocado um PSV 4500 por um PSV 3000, vi) analisa os resultados no simulador, 

vi) caso todos os resultados tenham se enquadrados nas restrições estabelecidas volta ao passo 

v, caso contrário segue para o passo , vii, vii) armazena a última solução atendida,  viii) é 

trocado um PSV 3000 por um PSV 1500, ix) analisa os resultados no simulador, x) caso todos 

os resultados tenham se enquadrados nas restrições estabelecidas volta ao passo viii, caso 

contrário segue para o passo , xi, xi) armazena a última solução atendida, xii) encerra o 

processo. A Figura 25 ilustra o procedimento acima. 
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FIG. 31 Critério de Geração de Cenários 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O nível desejado a ser buscado está relacionado com a demanda não atendida e o atraso 

na entrega da mercadoria, a seguir apresentado o nível desejado. 

 

 

5.7.1 PERCENTIL ESCOLHIDO 

 

 

O primeiro passo foi estimar o valor do percentil das variáveis operacionais (tempo 

operacional na unidade e tempo operacional no porto), a ser utilizado no roteador. Das variáveis 

estocásticas ainda restam os tempos de fila tanto no porto quanto nas unidades, em relação ao 

porto considerou-se 6 berços no estudo o que não gerou fila e devido ao agrupamento a cada 

3.5 dias da demanda o tempo em fila nas unidades é irrelevante em todos os cenários. 
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O percentil defino está diretamente ligado ao tempo de atraso na programação de entrega, 

considerando que o tempo de atraso equivale ao tempo de uma unidade parada e que o custo 

médio diário de uma sonda está entorno de US$ 500.000, cf, (item 1.1 1 Justificativa) e de um 

PSV US$ 30.000, ca  (Item 1.1 Justificativa), utilizando a formula da proporção ótima p (item 

2.2.1 Probabilidade de não faltar produto numa operação de único período). 

𝑝 =  
𝑐𝑎

𝑐𝑓+𝑐𝑎
 EQ.15 

𝑝 =  
30

500 + 30
 

𝑝 =  5,6% 

O modelo inicialmente foi rodado com 5 PSV utilizando o percentil 90, 80 e 70 por 25 

períodos de 3.5 dias, equivalentes a 87,5 dias. Considerando um atraso máximo de 5,6% no 

tempo total, equivalente a 4,9 dias o P90 foi o único a apresentar um valor inferior ao p 

determinado. O resultado é indicado na tabela a seguir. 

 

TAB. 14 Resultado Percentil (10 iterações) 

Percentil 
PSV 

4500 

Atraso Médio 

(dias) 
Desvio Padrão 

Half 

Width 

Demanda 

atendida 
Desvio Padrão 

Half 

Width 

90 5 2.03 1.68 1.20 88,40% 8.1% 5.8% 

80 5 5.91 2.45 1.75 95,60% 4.0% 2.8% 

70 5 10.74 8.45 6.04 98,40% 2.1% 1.5% 

 

 

5.7.2 NÚMERO DE ITERAÇÕES 

 

 

As principais respostas do modelo são o percentual de demanda atendida e o tempo total 

de atraso na entrega da mercadoria. Para o percentual de períodos em que houve demanda 

atendida considerou-se um half width de 4% como suficiente e para o atraso médio um half 

width de até 1 dia. 

Considerando como base o cenário de percentil 90 com 5 PSV foi calculado a quantidade 

mínima de iterações dado o half width esperado. 
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𝑛 ≅ 𝑛0
ℎ0

2

ℎ²
  EQ.16 

Atraso Médio          Demanda não atendida 

𝑛 ≅ 10
1,22

1²
              𝑛 ≅ 10

5,8%2

4%²
  

𝑛 ≅ 15               𝑛 ≅ 21  

 

5.7.3 GERAÇÃO E ANALISE DE RESULTADOS 

 

 

O cenário inicial foi composto por 5 PSV 4500 no percentil 90 dos tempos de operação na 

unidade e no porto e partindo desse cenário realizou teste reduzindo uma e duas embarcações 

respectivamente, considerou como limite a demanda atendida abaixo de 80%, visto que foi 

obtido de informações de especialistas que 20% da demanda são atendidas por embarcações de 

emergência, isto é não inclusa no cronograma. O resultado com 5 PSV 4500, foi o único 

resultado que apresentou dentro dos limites pré-estabelecidos. Sendo assim foi definido que a 

quantidade mínima é de 5 embarcações. 

 

TAB. 15 Resultado Quantidade de PSV 

PSV 4500 
Atraso 

Médio (dias) 

Desvio 

Padrão 

Half 

Width 

Demanda 

atendida 

Desvio 

Padrão 

Half 

Width 

5 1.84 1.63 0.78 88.55% 6.91% 3.33% 

4 2.08 2.40 1.16 55.64% 7.29% 3.52% 

3 4.44 3.09 1.49 7.82% 5.31% 2.56% 

 

A segunda etapa foi realizar trocas de PSV4500 por PSV3000 até o limite pré-estabelecido 

ser ultrapassado. Nesta etapa conclui-se que o resultado com a maior quantidade de PSV 3000 

foi o cenário com 4 PSV 3000. Neste cenário os períodos em que foram atendidas todas as 

cargas foi 80,55% e o atraso médio de 2,89 dias. 
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TAB. 16 Resultado Quantidade de PSV3000 

PSV 4500 PSV 3000 

Atraso 

Médio 

(dias) 

Desvio 

Padrão 

Half 

Width 

Demanda 

atendida 

Desvio 

Padrão 

Half 

Width 

4 1 1,79 2.78 1.34 82.73% 10.57% 5.10% 

3 2 2,26 2.86 1.38 84.55% 7.64% 3.68% 

2 3 2,42 2.70 1.30 80.73% 7.26% 3.50% 

1 4 1,24 4.13 1.99 80.55% 9.10% 4.31% 

0 5 2,71 2.83 1.37 72.18% 11.55% 5.57% 

 

Por último trocou PSV 3000 por PSV 1500, nesta etapa foi realizado somente um cenário 

e o mesmo não atingiu as condições pré-estabelecidas. 

 

TAB. 17 Resultado Quantidade de PSV1500 

PSV 4500 PSV 3000 
PSV 

1500 

Atraso 

Médio 

(dias) 

Desvio 

Padrão 

Half 

Width 

Demanda  

atendida 

Desvio 

Padrão 

Half 

Width 

1 3 1 2.12 1.95 0.94 75.82% 8.94% 4.30% 

 

 

5.7.1 RESULTADO FINAL 

 

 

A melhor solução foi verificada com um PSV 4500 e quarto PSV 3000. Essa solução 

apresentou 80,55% de percentual de demanda atendida e um half width de 4,31%, o intervalo 

com 95% de confiança é de 76,24% e 84,86%, visto que está entorno do limite de 80%, foi 

recalculado o número de iterações para um half width de 2%.  

Considerando um half width inicial de 4,31% para 22 iterações e um esperado com 2% é 

necessário realizar 106 iterações. 

𝑛 ≅ 𝑛0
ℎ0

2

ℎ²
  EQ. 17 

𝑛 ≅ 10
4,31%2

2%²
  

𝑛 ≅ 106 
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O resultado mostrou que a solução proposta com 106 iterações apresentou um limite com 

5% de confiança do atraso médio de 2,64 a 3,68 dias, se enquadrando dentro do limite de 4,9 

dias. Os períodos com demanda atendida também se enquadraram dentro do limite de 80% com 

5% de confiança, sendo o intervalo de confiança de 81,91% a 84,66%. 

Nesse cenário também analisou a utilização das embarcações, sendo utilizado em média 

61,60%, esse número é razoável devido ao longo tempo de navegação e o baixo intervalo entre 

a data mais tarde e mais cedo de entrega que é de 3.5 dias.  

A Tabela 18 apresenta o resultado consolidados com o desvio padrão e Half Width. 

TAB. 18 Resultado Final 

Item Média Desvio 

Half 

width 

Atraso Médio (dias) 3,01 3,05 0,67 

Demanda atendida 83,28% 6,24% 1,37% 

Utilização 61,60% 2,74% 0,60% 

 

É importante destacar que, comparando a solução inicial com a solução final, considerando 

o custo médio de um PSV apresentado no item 1.1, $ 30.000 e as reduções de custo informadas 

no item 5.3 Classes de embarcações. A solução final apresenta uma redução de 30.000 dólares 

por dia em relação a inicial. 

 

5.7.2 VALIDAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

 

Na validação do modelo comparou os resultados com a quantidade e perfil das 

embarcações utilizadas na operação atual, o atraso médio e a taxa de ocupação médias das 

embarcações. 

Somente foram considerados elementos oriundos das embarcações PSV que realizaram 

entregas de diesel, água e carga geral. 

No decorrer da elaboração deste trabalho comparou a quantidade e perfil das embarcações 

utilizadas na operação com o resultado do modelo. A quantidade é a mesma do resultado, cinco 

embarcações, porém o perfil utilizado é diferente com dois PSV 4500, dois PSV 3000 e um 

PSV 1500. A solução atual apresenta uma diferença inferior de $ 277,00 dólares em relação a 

proposta, valor inferior a 0,1% do custo total da solução proposta. 
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Analisou-se 19 informações da soma do tempo de atraso das embarcações PSV no 

atendimento de diesel, carga geral e água no período de 87,5 dias, conforme resultado analisado 

do modelo. O tempo médio de atraso foi de 3,96 dias, o intervalo com 95% de confiança foi de 

3,13 a 4,79 dias, o gráfico abaixo ilustra a dispersão do tempo de atraso. 

 

 

FIG. 32 Atraso médio 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Analisou a taxa de ocupação média dos últimos 6 meses, a análise foi feita em períodos de 

3.5 dias. O valor médio foi de 55,4%, sendo o intervalo com 95% de confiança de 54% a 56%, 

apesar de superior o resultado encontrado no modelo de 60% foi próximo ao valor médio dos 

últimos 6 meses. 

 

 

FIG. 33 Taxa de Ocupação 

Fonte: Elaboração Própria 
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As três análises acima demonstram que o modelo está validado com a operação atual. Vale 

ressaltar que, a demanda não atendida ou realizada por entregas emergências não foram 

considerada na análise, visto que em podem ser realizadas entregas emergências utilizando 

embarcações UT ou LH não contemplado no estudo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho foi realizado com a finalidade de desenvolver um modelo de 

dimensionamento de frota de embarcações para o atendimento as unidades marítimas da 

Petrobras. Para alcançar o objetivo proposto foi necessário realizar levantamos no sistema e 

obter informações de especialistas da empresa, foram levantados 3252 dados, sendo os mesmos 

tratados e analisados. Além disso buscou-se na literatura o modelo de dimensionamento de 

embarcações mais adequado, no problema estudado concluiu-se que era indispensável a 

utilização ferramentas de roteirização para o dimensionamento, no trabalho de ALMEIDA, M. 

R. 2009 considera que o problema de roteamento de veículos um problema NP – difícil. Nestes 

casos, para alcançar-se boas soluções, sugere o uso de métodos heurísticos. SHYSHOU A, 

GRIBKOVSKAIA I, BARCELÓ J., 2010 indicou a importância da utilização de modelos 

estocásticos no dimensionamento de composições marítimas, porém no artigo de RIBEIRO, L. 

S., IACHAN, R, 2009 as duas técnicas foram reunidas. 

Com a revisão da literatura e descrição do problema, optou-se por separar o modelo em 

cinco etapas, sendo a primeira o tratamento e análise dos dados históricos, a segunda capaz de 

absorver as características histórica da demanda e realizar projeções considerando certas 

restrições impostas, a terceira uma ferramenta de roteamento de veículos heterogêneos com 

janela de tempo, descrito como um problema de roteamento de veículos com várias viagens 

(VRPMT). O problema de roteamento foi resolvido com uma adaptação da heurística proposta 

por RIBEIRO, L. S., IACHAN, R. 2009.. A heurística foi escolhida devido ao principal fator 

que é a agilidade do processamento, visto que o tempo computacional do resultado final foi de 

4 horas. A quarta parte é a ferramenta de simulação, nela tem como principal resultado o tempo 

de atraso entre o planejado pelo roteirizador e o ocorrido no simulador, o atraso foi o indicador 

que possibilitou considerar um valor superior a média a ser utilizada no roteirizador. 

Por fim, a etapa de análise de resultados as embarcações foram dimensionadas buscando 

uma redução da quantidade de embarcações priorizando as menores classes, a solução proposta 
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apresentou uma redução de 30.000 mil dólares por dia em relação a inicial. O modelo foi 

validado, aderindo a operação atual. 

O trabalho atingiu seus objetivos com o desenvolvimento de uma ferramenta de 

dimensionamento de embarcações capaz de ser aplicada de forma dinâmica, isto é, em qualquer 

porto que a empresa trabalha, utilizando a ferramenta de simulação Arena e o Software Excel. 

Como ponto forte o modelo de dimensionamento é capaz de prever as incertezas pela 

simulação e buscar dinamicamente boas soluções de roteirização. 

O ponto fraco do modelo está na complexidade de levantamento dos dados iniciais e no 

tempo computacional para se obter resultados com alta qualidade. 

Como trabalho futuro, uma maior integração entre a ferramenta de simulação e a 

roteirização, isto é, quando uma diferença entre a programação é encontrada o modelo gera uma 

nova roteirização levando em consideração a possibilidade do novo atraso. 
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8. APÊNDICES 
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8.1 Apêndice 1 – Resultado da análise de dados 

Analise de dados do 

Tempo de Operação 

AMOSTRAS 193.00 

Q1 1.68 

MEDIANA 3.36 

Q3 6.72 

AMPLITUDE 5.04 

LIMITE 

INFERIOR -5.88 

LIMITE 

SUPERIOR 21.84 

OUTLIER 1 

 

            Gráfico Box-Plot –Tempo Unidade  

Fonte: Elaboração própria 

 

Analise de dados do Intervalo 

entre Atendimento na Unidade de 

Produção  

AMOSTRAS 193.00 

Q1 25.25 

MEDIANA 59.29 

Q3 80.52 

AMPLITUDE 55.27 

LIMITE 

INFERIOR -57.66 

LIMITE 

SUPERIOR 246.33 

OUTLIER 1 

Gráfico Box-Plot –Intervalo Entre Atendimento na 

Unidade de Produção  

Fonte: Elaboração própria 
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Analise de dados do Intervalo entre 

Atendimento no Navio Sonda  

AMOSTRAS 193.00 

Q1 20.92 

MEDIANA 48.13 

Q3 73.16 

AMPLITUDE 52.24 

LIMITE 

INFERIOR -57.45 

LIMITE 

SUPERIOR 229.88 

OUTLIER 1 

Gráfico Box-Plot –Intervalo Entre Atendimento no 

Navio Sonda  

Fonte: Elaboração própria 

 

Analise de dados do Intervalo 

entre Atendimento nas 

Embarcações Especiais 

AMOSTRAS 193.00 

Q1 36.43 

MEDIANA 84.00 

Q3 174.21 

AMPLITUDE 137.78 

LIMITE 

INFERIOR -170.25 

LIMITE 

SUPERIOR 587.56 

OUTLIER 1 

 

Gráfico Box-Plot –Intervalo Entre Atendimento nas 

Embarcações Especiais  

Fonte: Elaboração própria 
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Analise de dados do Volume de 

Carga Geral da Unidade de 

Produção  

AMOSTRAS 675 

Q1 29345 

MEDIANA 52134 

Q3 78840 

AMPLITUDE 49495 

INFERIOR -44897.5 

SUPERIOR 227325 

OUTLIER 2 

 

FIG. 34 Gráfico Box-Plot –Volume de Carga Geral na 

Unidade de Produção 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Analise de dados do Volume de 

Diesel da Unidade de Produção 

AMOSTRAS 58 

Q1 426000 

MEDIANA 596400 

Q3 852000 

AMPLITUDE 426000 

INFERIOR -213000 

SUPERIOR 2130000 

OUTLIER 0 

Gráfico Box-Plot –Volume de Diesel na Unidade de 

Produção 

Fonte: Elaboração própria 
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 Analise de dados do Volume de 

Água da Unidade de Produção 

 

AMOSTRAS 22 

Q1 272500 

MEDIANA 300000 

Q3 300000 

AMPLITUDE 27500 

INFERIOR 231250 

SUPERIOR 382500 

OUTLIER 6 

Gráfico Box-Plot –Volume de Água na Unidade de 

Produção 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Analise de dados do Volume de 

Carga Geral nos Navios Sondas 

AMOSTRAS 858 

Q1 27045.75 

MEDIANA 68427 

Q3 130249 

AMPLITUDE 103203.3 

INFERIOR -127759 

SUPERIOR 439858.8 

OUTLIER 23 

 

 

Gráfico Box-Plot –Volume de Carga Geral nos Navios 

Sondas 

Fonte: Elaboração própria 
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 Analise de dados do Volume de 

Diesel nos Navios Sondas  

AMOSTRAS 82 

Q1 340800 

MEDIANA 426000 

Q3 511200 

AMPLITUDE 170400 

INFERIOR 85200 

SUPERIOR 1022400 

OUTLIER 1 

 

FIG. 35 Gráfico Box-Plot –Volume de Diesel nos 

Navios Sondas 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Analise de dados do Volume de 

Água nos Navios Sondas  

AMOSTRAS 101 

Q1 345000 

MEDIANA 500000 

Q3 600000 

AMPLITUDE 255000 

INFERIOR -37500 

SUPERIOR 1365000 

OUTLIER 0 

 

Gráfico Box-Plot –Volume de Água nos Navios Sondas 

Fonte: Elaboração própria 
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 Analise de dados do 

Volume de Carga Geral nas 

Embarcações Especiais  

AMOSTRAS 118 

Q1 6669 

MEDIANA 13674 

Q3 31539 

AMPLITUDE 24870 

INFERIOR -30636 

SUPERIOR 106149 

OUTLIER 0 

Gráfico Box-Plot –Volume de Carga Geral nas 

Embarcações Especiais 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analise de dados do Volume 

de Diesel nas Embarcações 

Especiais  

AMOSTRAS 5 

Q1 383400 

MEDIANA 511200 

Q3 553800 

AMPLITUDE 170400 

INFERIOR 127800 

SUPERIOR 1065000 

OUTLIER 0 

 

Gráfico Box-Plot –Volume de Diesel nas Embarcações 

Especiais 

Fonte: Elaboração própria 
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8.2 Apêndice 2 – Algoritmo de geração de demanda 

1 Sub GERADOR_DE_DEMANDA() 

2 ARQUIVO = ActiveWorkbook.Name  

3 Dim AT(50, 3) 

4 Calculate 

6 For Z = 1 To SEM * UN 

7 AT(Z, 1) = Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(Z + 1, 17).Value 

8 AT(Z, 2) = Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(Z + 1, 18).Value 

9 AT(Z, 3) = Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(Z + 1, 19).Value 

10 If AT(Z, 1) + AT(Z, 2) + AT(Z, 3) <> 0 Then 

11 CONT = CONT + 1 

12 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 1).Value = 1 

13 
Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 2).Value = 
Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(Z + 1, 2).Value 

14 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 3).Value = AT(Z, 1) 

15 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 4).Value = AT(Z, 2) 

16 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 5).Value = AT(Z, 3) 

17 
Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 6).Value = 
Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(Z + 1, 6).Value + 7 * SEM 

18 
Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 7).Value = 
Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(Z + 1, 7).Value + 7 * SEM 

19 End If 

20 Next 

21 'Inicia a geração de demanda 

22 For J = 1 To SEM 

23 For I = 2 To UN + 1 

24 PC = 89 

25 PD = 30 

26 PA = 57 

27 A = Application.WorksheetFunction.RandBetween(0, 100) 

28 If A <= PC Or A <= PD Or A < -PA Then 

29 CONT = CONT + 1 

30 A = Application.WorksheetFunction.Max(Round(Application.WorksheetFunction.NormInv(Rnd(), 600, 500), 0), 0) 

31 D = Application.WorksheetFunction.Max(Round(Application.WorksheetFunction.NormInv(Rnd(), 500, 500), 0), 0) 

32 C = Application.WorksheetFunction.Max(Round(Application.WorksheetFunction.NormInv(Rnd(), 200, 400), 0), 0) 

33 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 1).Value = 1 'origem 

34 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 2).Value = I 'destino 

35 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 3).Value = A 'demanda de água 

36 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 4).Value = D 'demanda de disel 

37 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 5).Value = C 'demanda de carga geral 

38 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 6).Value = (J - 1) * 7 + QNT_FOR * 7 'Tempo mais cedo 

39 
Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Cells(CONT + 1, 7).Value = (J) * 7 - 0.01 + QNT_FOR * 7 'tempo mais 
tarde 

40 End If 

41 Next 

42 Next 

43 Workbooks(ARQUIVO).Sheets("demanda").Range("H4:V10000").ClearContents 

44 Workbooks(ARQUIVO).Worksheets("demanda").Range("H3:W3").Copy _ 
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45     Workbooks(ARQUIVO).Worksheets("demanda").Range("H3:w" & CONT + 1) 

46 End Sub 
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8.3 Apêndice 3 – Algoritmo de animação no Arena 

1 Sub ANIMACAO() 

2     Dim m As Model 

3 Set m = ThisDocument.Model 

4 Set s = m.SIMAN 

5     Dim xValues() As Long 

6     Dim yValues() As Long 

7     ReDim xValues(0 To 1) 

8     ReDim yValues(0 To 1) 

9     Dim STATIONMOD(1000) As Model 

10     Dim RESOURCEPICTURE(100) As Model 

11     On Error Resume Next 

12 TOTAL_STATION = QT 

13 For I = 1 To TOTAL_STATION 

14     With m.Stations.Create(-24500, -27450 + I * 400) 

15         .Identifier = "UN" & I 

16         .color = RGB(255, 0, 0) 

17         .shape.Tag = "TAG_STATION_UN" & I 

18     End With 

19     ReDim xValues(0 To 1) 

20     ReDim yValues(0 To 1) 

21   xValues(0) = -26826 

22     yValues(0) = -26523 

23 x = s.VariableArrayValue(s.SymbolNumber("DISTANCIA", I + 1, 1)) 

24 y = s.VariableArrayValue(s.SymbolNumber("DISTANCIA", I + 1, 2)) 

25     xValues(1) = -26826 + x * 4 

26     yValues(1) = -27023 + 400 * (I - 1) 

27     With m.Routes.Create(m.Shapes(m.Shapes.Find(smFindTag, "TAG_STATION_FUNDEO")), _ 

28         m.Shapes(m.Shapes.Find(smFindTag, "TAG_STATION_UN" & I)), True, True, xValues, yValues) 

29         .color = RGB(0, 0, 255) 

30         .Rotate = True 

31         .Flip = True 

32     End With 

33     'RECURSO PICURE 

34    m.Shapes(m.Shapes.Find(smFindTag, "UN_PADRAO")).Selected = True 

35    m.ActiveView.Selection.Copy 

36   m.ActiveView.Paste -24500, -27100 + 400 * (I - 1) 

37    With m.ResourcePictures.Item(I + 1) 

38         .Identifier = "RECURSO UN" & I 

39         .shape.Tag = "TAG_PICTURE_RESOURCE_UNIDADE" & I 

40         End With 

41     'FILA 

42     Z = 0 

43      m.ActiveView.Selection.DeselectAll 

44      Do While FILANOME <> "PROCESSO UN" & I & ".Queue" 



97 

45      Z = Z + 1 

46      If Z > TOTAL_STATION Then 

47      GoTo FINALDELETLINHA 

48      End If 

49      FILANOME = m.Queues.Item(Z + 1).Identifier 

50      Loop 

51      FILATAGNOME = m.Queues.Item(Z + 1).shape.Tag 

52      m.Shapes(m.Shapes.Find(smFindTag, FILATAGNOME, 1)).Selected = True 

53         m.ActiveView.Selection.Delete 

54 FINALDELETLINHA: 

55     ReDim xValues(0) 

56     ReDim yValues(0) 

57     With m.Queues.Create(-24500, -27450 + I * 400, -24900, -27450 + I * 400, 1, xValues, yValues) 

58         .Identifier = "PROCESSO UN" & I & ".Queue" 

59         .WaitType = smWaitLine 

60         .color = RGB(0, 0, 255) 

61         .Rotate = False 

62         .Flip = False 

63     End With 

64      Next 

65 For I = 1 To TOTAL_STATION 

66 For J = I To TOTAL_STATION 

67 If I <> J Then 

68     ReDim xValues(0 To 1) 

69     ReDim yValues(0 To 1) 

70     xValues(0) = -24426 

71     yValues(0) = -27023 + 400 * (I - 1) 

72     xValues(1) = -24426 

73     yValues(1) = -27023 + 400 * (J - 1) 

74     With m.Routes.Create(m.Shapes(m.Shapes.Find(smFindTag, "TAG_STATION_UN" & I)), _ 

75         m.Shapes(m.Shapes.Find(smFindTag, "TAG_STATION_UN" & J)), True, True, xValues, yValues) 

76         .color = RGB(0, 0, 255) 

77         .Rotate = True 

78         .Flip = True 

79     End With 

80     End If 

81     Next 

82     Next 

83 For I = 1 To TOTAL_STATION 

84     ReDim xValues(0 To 1) 

85     ReDim yValues(0 To 1) 

86     xValues(0) = -24426 

87     yValues(0) = -27023 + 400 * (I - 1) 

88     xValues(1) = -26826 

89     yValues(1) = -27323 
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90     With m.Routes.Create(m.Shapes(m.Shapes.Find(smFindTag, "TAG_STATION_UN" & I)), _ 

91 
        m.Shapes(m.Shapes.Find(smFindTag, "TAG_STATION_FUNDEO")), True, True, xValues, 
yValues) 

92         .color = RGB(0, 0, 255) 

93         .Rotate = True 

94         .Flip = True 

95     End With 

96     Next 

97 End Sub 
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8.4 Apêndice 4 – Lógica da dinâmica do arena 

1 Sub LOGICA() 

2 Dim m As Model 

3 Set m = ThisDocument.Model 

4 Dim STATIONMOD(1000) As Module 

5 Dim ASSIGN1MOD(1000) As Module 

6 Dim ASSIGN2MOD(1000) As Module 

7 Dim PROCESS(1000) As Module 

8 Dim ROTEMOD(1000) As Module 

9 Dim DELAY(1000) As Module 

10 For I = 1 To QT 

11 If I / 11 = Round(I / 11) Then 

12 A = 0 

13 c = c + 1 

14 B = 4500 * c 

15 End If 

16 A = A + 1 

17 Set STATIONMOD(I) = m.Modules.Create("AdvancedTransfer", "Station", 450 + B, 2500 + 600 * A) 

18 STATIONMOD(I).Data("Name") = "UN" & I 

19 STATIONMOD(I).Data("Statn") = "UN" & I 

20 STATIONMOD(I).UpdateShapes 

21 Set ASSIGN1MOD(I) = m.Modules.Create("BasicProcess", "Assign", 1300 + B, 2500 + 600 * A) 

22 ASSIGN1MOD(I).Data("Type(1)") = "Attribute" 

23 ASSIGN1MOD(I).Data("AName(1)") = "Attribute_CONTAGEM" 

24 ASSIGN1MOD(I).Data("Value(1)") = "Attribute_CONTAGEM+1" 

25 ASSIGN1MOD(I).UpdateShapes 

26 Set PROCESS(I) = m.Modules.Create("BasicProcess", "Process", 2200 + B, 2500 + 600 * A) 

27 PROCESS(I).Data("Name") = "PROCESSO UN" & I 

28 PROCESS(I).Data("Action") = "Seize Delay Release" 

29 PROCESS(I).Data("DelayType") = "Constant" 

30 PROCESS(I).Data("Value") = "TEMPO_UNIDADE(Attribute_CONTAGEM,NAVIO)" 

31 PROCESS(I).Data("Resource Type(1)") = "Resource" 

32 PROCESS(I).Data("Resource Name(1)") = "RECURSO UN" & I 

33 PROCESS(I).UpdateShapes 

34 Set ASSIGN2MOD(I) = m.Modules.Create("BasicProcess", "Assign", 3100 + B, 2500 + 600 * A) 

35 ASSIGN2MOD(I).Data("Type(1)") = "Variable" 

36 ASSIGN2MOD(I).Data("Type(1)") = "Variable Array (2D)" 

37 ASSIGN2MOD(I).Data("VName(1)") = "Variable_DEMANDA" 

38 ASSIGN2MOD(I).Data("Row(1)") = "Attribute_CONTAGEM" 

39 ASSIGN2MOD(I).Data("Column(1)") = "NAVIO" 

40 ASSIGN2MOD(I).Data("Value(1)") = "TNOW" 

41 ASSIGN2MOD(I).UpdateShapes 

42 Set DELAY(I) = m.Modules.Create("AdvancedProcess", "Delay", 4000 + B, 2500 + 600 * A) 

43 DELAY(I).Data("DelayType") = "TNOW-T_SAIDA(Attribute_CONTAGEM,NAVIO)" 

44 ASSIGN2MOD(I).UpdateShapes 
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45 Set ROTEMOD(I) = m.Modules.Create("AdvancedTransfer", "Route", 5350 + B, 2500 + 600 * A) 

46 ROTEMOD(I).Data("SG") = "Expression" 

47 ROTEMOD(I).Data("Expr") = "SEQUENCIA(Attribute_CONTAGEM,NAVIO)" 

48 
ROTEMOD(I).Data("RouteTime") = "TEMPO_DESLOCAMENTO(" & I + 1 & ",SEQUENCIA(Attribute_CONTAGEM,NAVIO) 
)" 

49 Next 

50 End Sub 
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8.5 Apêndices 5 – Heurística de inicialização da roteirização 

1 Sub PRE_GERAL() 

2 'Pré inicialização 

3 Set myRangeDA = Worksheets("Demanda").Range("I:I") 

4 M_D_A = Application.WorksheetFunction.Max(myRangeDA) 

5 Set myRangeDD = Worksheets("Demanda").Range("J:J") 

6 M_D_D = Application.WorksheetFunction.Max(myRangeDD) 

7 Set myRangeDC = Worksheets("Demanda").Range("K:K") 

8 M_D_C = Application.WorksheetFunction.Max(myRangeDC) 

9 'Embarcações de maior capacidade 

10 Set MYRANGEA = Worksheets("Embarcacao").Range("C:C") 

11 M_C_A = Application.WorksheetFunction.Max(MYRANGEA) 

12 Set myRangeD = Worksheets("Embarcacao").Range("D:D") 

13 M_C_D = Application.WorksheetFunction.Max(myRangeD) 

14 Set myRangeC = Worksheets("Embarcacao").Range("E:E") 

15 M_C_C = Application.WorksheetFunction.Max(myRangeC) 

16 'PRE INICIALIZAÇÃO ÁGUA 

17 If CONT > NA Then 

18 GoTo LinhaD 

19 End If 

20 Retorno = 0 

21 LinhaA: 

22 T = 0 

23 M_C_A2 = Application.WorksheetFunction.Large(MYRANGEA, CONT + 1) 

24 embarcacaoA = Application.WorksheetFunction.Match(M_C_A2, MYRANGEA, 0) - 1 

25 A = Sheets("embarcacao").Range("C1").Offset(embarcacaoA, 0).Value 

26 D = Sheets("embarcacao").Range("d1").Offset(embarcacaoA, 0).Value 

27 C = Sheets("embarcacao").Range("e1").Offset(embarcacaoA, 0).Value 

28 T_max_Percurso = Sheets("embarcacao").Range("G1").Offset(embarcacaoA, 0).Value 

29 Quant_dem = Sheets("demanda").Range("J1").End(xlDown).Row - 1 

30 velocidade = Sheets("embarcacao").Range("B1").Offset(embarcacaoA, 0).Value 

31 I = 0 

32 Do While M_C_A2 < Application.WorksheetFunction.Large(myRangeDA, KA + 1) 

33  k = k + 1 

34 
 I = Application.WorksheetFunction.Match(Application.WorksheetFunction.Large(myRangeDA, KA + 1), myRangeDA, 0) 
- 1 

35  Tmin = Sheets("demanda").Range("F1").Offset(I, 0).Value 

36 Tmax = Sheets("demanda").Range("G1").Offset(I, 0).Value 

37 Origem = Sheets("demanda").Range("A1").Offset(I, 0).Value 

38 destino = Sheets("demanda").Range("B1").Offset(I, 0).Value 

39 TP = Sheets("MAtriz OD").Cells((Origem - 1) * 99 + destino + 1, 3).Value / velocidade 

40 T = Application.WorksheetFunction.Max(0, Tmin - TP, T) 

41 'VERIFICA SE O TEMPO DA EMBARCACAO JÁ ESTAVA EM OPERACAO EM OUTRO K 

42 If T < T_MAX_EMB(embarcacaoA) Then 'verificar intervalos de tempo já utilizados 

43 For J = 1 To k - 1 

44  If K_Embarcacao(J) = embarcacaoA Then 'memoriza qual embarcacao é do k 
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45 If T <= TF(J) And T >= TI(J) Then 

46 T = TF(J) + 0.001 

47 J = 0 

48 End If 

49  End If 

50 Next 

51 End If 

52 If Tmax < T + TP Or T_max_Percurso < TP * 2 Then 

53 Retorno = 1 

54 KA = KA + 1 

55  k = k - 1 

56  GoTo LinhaA 

57 End If 

58 Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 1 

59 Sheets("Xijk").Range("B2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Origem 

60 Sheets("Xijk").Range("C2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino 

61 Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = k 

62 Sheets("Xijk").Range("N1").Offset(k, 0).Value = embarcacaoA 

63 K_Embarcacao(k) = embarcacaoA 

64 TI(k) = T 

65 Sheets("Xijk").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = T 

66 DA = Sheets("demanda").Range("I1").Offset(I, 0).Value 

67 DD = Sheets("demanda").Range("J1").Offset(I, 0).Value 

68 DC = Sheets("demanda").Range("K1").Offset(I, 0).Value 

69 Sheets("Xijk").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Min(A, DA) 

70 Sheets("Xijk").Range("G2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Min(D, DD) 

71 Sheets("Xijk").Range("H2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Min(C, DC) 

72 Retorno 

73 Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 1 

74 Sheets("Xijk").Range("B2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino 

75 Sheets("Xijk").Range("C2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Origem 

76 Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = k 

77 T = T + TP 

78 TP2 = Sheets("MAtriz OD").Cells((destino - 1) * 99 + Origem + 1, 3).Value / velocidade 

79 T_MAX_EMB(embarcacaoA) = Application.WorksheetFunction.Max(T + TP2, T_MAX_EMB(embarcacaoA)) 

80 Sheets("Xijk").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = T 

81 Sheets("Xijk").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

82 Sheets("Xijk").Range("G2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

83 Sheets("Xijk").Range("H2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

84  TF(k) = T + TP2 

85 Calculate 

86 Loop 

87 If Retorno = 1 Then 

88 CONT = CONT + 1 

89 Retorno = 0 
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90 KA = 0 

91 GoTo LinhaA 

92 Else 

93 End If 

94 CONT = 0 

95 'PRE INICIALIZAÇÃO DIESEL 

96 KA = 0 

97 Retorno = 0 

98 LinhaD: 

99 T = 0 

100 If CONT > nd Then 

101 GoTo LinhaC 

102 End If 

103 M_C_D2 = Application.WorksheetFunction.Large(myRangeD, CONT + 1) 

104 embarcacaoD = Application.WorksheetFunction.Match(M_C_D2, myRangeD, 0) - 1 

105 A = Sheets("embarcacao").Range("C1").Offset(embarcacaoD, 0).Value 

106 D = Sheets("embarcacao").Range("D1").Offset(embarcacaoD, 0).Value 

107 C = Sheets("embarcacao").Range("E1").Offset(embarcacaoD, 0).Value 

108 T_max_Percurso = Sheets("embarcacao").Range("G1").Offset(embarcacaoD, 0).Value 

109 Quant_dem = Sheets("demanda").Range("J1").End(xlDown).Row - 1 

110 velocidade = Sheets("embarcacao").Range("B1").Offset(embarcacaoD, 0).Value 

111 I = 0 

112 ac = Application.WorksheetFunction.Large(myRangeDD, KA + 1) 

113 Do While M_C_D2 < Application.WorksheetFunction.Large(myRangeDD, KA + 1) 

114 
 I = Application.WorksheetFunction.Match(Application.WorksheetFunction.Large(myRangeDD, KA + 1), myRangeDD, 0) 
- 1 

115 k = k + 1 

116 Tmin = Sheets("demanda").Range("F1").Offset(I, 0).Value 

117 Tmax = Sheets("demanda").Range("G1").Offset(I, 0).Value 

118 Origem = Sheets("demanda").Range("A1").Offset(I, 0).Value 

119 destino = Sheets("demanda").Range("B1").Offset(I, 0).Value 

120 TP = Sheets("MAtriz OD").Cells((Origem - 1) * 99 + destino + 1, 3).Value / velocidade 

121 T = Application.WorksheetFunction.Max(0, Tmin - TP, T) 

122 If T < T_MAX_EMB(embarcacaoD) Then 'verificar intervalos de tempo já utilizados 

123 For J = 1 To k - 1 

124  If K_Embarcacao(J) = embarcacaoD Then 'memoriza qual embarcacao é do k 

125 If T <= TF(J) And T >= TI(J) Then 

126 T = TF(J) + 0.001 

127 J = 0 

128 End If 

129  End If 

130 Next 

131 End If 

132 If Tmax < T + TP Or T_max_Percurso < TP * 2 Then 

133 Retorno = 1 

134 KA = KA + 1 
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135  k = k - 1 

136 GoTo LinhaD 

137 End If 

138 Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 1 

139 Sheets("Xijk").Range("B2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Origem 

140 Sheets("Xijk").Range("C2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino 

141 Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = k 

142 Sheets("Xijk").Range("N1").Offset(k, 0).Value = embarcacaoD 

143 Sheets("Xijk").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = T 

144 K_Embarcacao(k) = embarcacaoD 

145 TI(k) = T 

146 DA = Sheets("demanda").Range("I1").Offset(I, 0).Value 

147 DD = Sheets("demanda").Range("J1").Offset(I, 0).Value 

148 DC = Sheets("demanda").Range("K1").Offset(I, 0).Value 

149 Sheets("Xijk").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Min(A, DA) 

150 Sheets("Xijk").Range("G2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Min(D, DD) 

151 Sheets("Xijk").Range("H2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Min(C, DC) 

152 Retorno 

153 Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 1 

154 Sheets("Xijk").Range("B2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino 

155 Sheets("Xijk").Range("C2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Origem 

156 Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = k 

157 T = T + TP 

158 TP2 = Sheets("MAtriz OD").Cells((destino - 1) * 99 + Origem + 1, 3).Value / velocidade 

159 T_MAX_EMB(embarcacaoD) = Application.WorksheetFunction.Max(T + TP2, T_MAX_EMB(embarcacaoD)) 

160 Sheets("Xijk").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = T 

161 Sheets("Xijk").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

162 Sheets("Xijk").Range("G2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

163 Sheets("Xijk").Range("H2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

164 TF(k) = T + TP2 

165 Calculate 

166 Loop 

167 If Retorno = 1 Then 

168 CONT = CONT + 1 

169 Retorno = 0 

170 KA = 0 

171 GoTo LinhaD 

172 Else 

173 CONT = 0 

174 End If 

175 'PRE INICIALIZAÇÃO CARGA 

176 KA = 0 

177 Retorno = 0 

178 LinhaC: 

179 T = 0 
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180 If CONT > nc Then 

181 GoTo Linhafinal 

182 End If 

183 M_C_C2 = Application.WorksheetFunction.Large(myRangeC, CONT + 1) 

184 embarcacaoC = Application.WorksheetFunction.Match(M_C_C2, myRangeC, 0) - 1 

185 T = 0 

186 A = Sheets("embarcacao").Range("C1").Offset(embarcacaoC, 0).Value 

187 D = Sheets("embarcacao").Range("D1").Offset(embarcacaoC, 0).Value 

188 C = Sheets("embarcacao").Range("E1").Offset(embarcacaoC, 0).Value 

189 T_max_Percurso = Sheets("embarcacao").Range("G1").Offset(embarcacaoC, 0).Value 

190 Quant_dem = Sheets("demanda").Range("K1").End(xlDown).Row - 1 

191 velocidade = Sheets("embarcacao").Range("B1").Offset(embarcacaoC, 0).Value 

192 I = 0 

193 ac = Application.WorksheetFunction.Large(myRangeDC, KA + 1) 

194  Do While M_C_C2 <= Application.WorksheetFunction.Large(myRangeDC, KA + 1) 

195 
 I = Application.WorksheetFunction.Match(Application.WorksheetFunction.Large(myRangeDC, KA + 1), myRangeDC, 0) 
- 1 

196 k = k + 1 

197 Tmin = Sheets("demanda").Range("F1").Offset(I, 0).Value 

198 Tmax = Sheets("demanda").Range("G1").Offset(I, 0).Value 

199 Origem = Sheets("demanda").Range("A1").Offset(I, 0).Value 

200 destino = Sheets("demanda").Range("B1").Offset(I, 0).Value 

201 TP = Sheets("MAtriz OD").Cells((Origem - 1) * 99 + destino + 1, 3).Value / velocidade 

202 T = Application.WorksheetFunction.Max(0, Tmin - TP, T) 

203 If T < T_MAX_EMB(embarcacaoC) Then 'verificar intervalos de tempo já utilizados 

204 For J = 1 To k - 1 

205  If K_Embarcacao(J) = embarcacaoC Then 'memoriza qual embarcacao é do k 

206 If T <= TF(J) And T >= TI(J) Then 

207 T = TF(J) + 0.001 

208 J = 0 

209 End If 

210  End If 

211 Next 

212 End If 

213 If Tmax < T + TP Or T_max_Percurso < TP * 2 Then 

214  Retorno = 1 

215 KA = KA + 1 

216  k = k - 1 

217  GoTo LinhaC 

218 End If 

219 Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 1 

220 Sheets("Xijk").Range("B2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Origem 

221 Sheets("Xijk").Range("C2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino 

222 Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = k 

223 Sheets("Xijk").Range("N1").Offset(k, 0).Value = embarcacaoC 

224 K_Embarcacao(k) = embarcacaoC 
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225 TI(k) = T 

226 Sheets("Xijk").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = T 

227 DA = Sheets("demanda").Range("I1").Offset(I, 0).Value 

228 DD = Sheets("demanda").Range("J1").Offset(I, 0).Value 

229 DC = Sheets("demanda").Range("K1").Offset(I, 0).Value 

230 Sheets("Xijk").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Min(A, DA) 

231 Sheets("Xijk").Range("G2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Min(D, DD) 

232 Sheets("Xijk").Range("H2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.WorksheetFunction.Min(C, DC) 

233 Retorno 

234 Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 1 

235 Sheets("Xijk").Range("B2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino 

236 Sheets("Xijk").Range("C2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Origem 

237 Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = k 

238 T = T + TP 

239 TP2 = Sheets("MAtriz OD").Cells((destino - 1) * 99 + Origem + 1, 3).Value / velocidade 

240 T_MAX_EMB(embarcacaoC) = Application.WorksheetFunction.Max(T + TP2, T_MAX_EMB(embarcacaoC)) 

241 Sheets("Xijk").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = T 

242 Sheets("Xijk").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

243 Sheets("Xijk").Range("G2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

244 Sheets("Xijk").Range("H2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

245 TF(k) = T + TP2 

246 Calculate 

247 Loop 

248 If Retorno = 1 Then 

249 CONT = CONT + 1 

250 Retorno = 0 

251 KA = 0 

252 GoTo LinhaC 

253 Else 

254 CONT = 0 

255 End If 

256 Linhafinal: 

257 End Sub 
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8.6 Apêndices 6 – Heurística principal de roteirização 

1 Sub SOl_PRINCIPAL() 

2 Qnt_max_emb = Sheets("embarcacao").Range("A1000").End(xlUp).Row - 1 

3 Qnt_max_demanda = Sheets("demanda").Range("A1000").End(xlUp).Row - 1 

4 Dim Destino_K(1000, 1000) 

5 Dim cont_k(1000) 

6 Linha_inici: 

7 Retorno = 0 

8 L_EMB = 0 

9 Application.ScreenUpdating = False 

10 'Pesquisar maior distância 

11 Set myRangeDist = Worksheets("Demanda").Range("H:H") 

12 DA = 0 

13 DC = 0 

14 DD = 0 

15 Do While DA + DD + DC <= 0 

16     l_demanda = l_demanda + 1 

17 If l_demanda >= Qnt_max_demanda + 1 Then 

18 Sheets("Xijk").Range("S2").Value = Now 

19 GoTo termino 

20 End If 

21     M_DIST = Application.WorksheetFunction.Large(myRangeDist, l_demanda) 

22     Posi_demanda = Application.WorksheetFunction.Match(M_DIST, myRangeDist, 0) - 1 

23     DA = Sheets("demanda").Range("I1").Offset(Posi_demanda, 0).Value 

24     DD = Sheets("demanda").Range("J1").Offset(Posi_demanda, 0).Value 

25     DC = Sheets("demanda").Range("K1").Offset(Posi_demanda, 0).Value 

26 Loop 

27 Tmin = Sheets("demanda").Range("F1").Offset(Posi_demanda, 0).Value 

28 Tmax = Sheets("demanda").Range("G1").Offset(Posi_demanda, 0).Value 

29 Origem = Sheets("demanda").Range("A1").Offset(Posi_demanda, 0).Value 

30 destino = Sheets("demanda").Range("B1").Offset(Posi_demanda, 0).Value 

31 Set MYRANGEA = Worksheets("Embarcacao").Range("C:C") 

32 Set myRangeD = Worksheets("Embarcacao").Range("D:D") 

33 Set myRangeC = Worksheets("Embarcacao").Range("E:E") 

34 Nova_Emb: 

35 T_inicial = 0 

36 T = 0 

37 M_C_A = 0 

38 M_C_D = 0 

39 M_C_C = 0 

40 M_C_X = 0 

41 DX = 0 

42 Do Until M_C_X >= Application.WorksheetFunction.Max(DX, 1) 

43 If L_EMB >= Sheets("embarcacao").Range("A1000").End(xlUp).Row - 1 Then 

44 GoTo Linha_inici 
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45 End If 

46     If Application.WorksheetFunction.Max(DA, 1) >= Application.WorksheetFunction.Max(DD, DC) Then 

47         M_C_A = Application.WorksheetFunction.Small(MYRANGEA, L_EMB + 1) 

48         embarcacao = Application.WorksheetFunction.Match(M_C_A, MYRANGEA, 0) - 1 

49         M_C_D = Sheets("Embarcacao").Range("D1").Offset(embarcacao, 0).Value 

50         M_C_C = Sheets("Embarcacao").Range("E1").Offset(embarcacao, 0).Value 

51         T_max_Percurso = Sheets("embarcacao").Range("G1").Offset(embarcacao, 0).Value 

52         DX = DA 

53         M_C_X = M_C_A 

54         ElseIf Application.WorksheetFunction.Max(DD, 1) >= Application.WorksheetFunction.Max(1, DC) Then 

55             M_C_D = Application.WorksheetFunction.Small(myRangeD, L_EMB + 1) 

56             embarcacao = Application.WorksheetFunction.Match(M_C_D, myRangeD, 0) - 1 

57             M_C_A = Sheets("Embarcacao").Range("C1").Offset(embarcacao, 0).Value 

58             M_C_C = Sheets("Embarcacao").Range("E1").Offset(embarcacao, 0).Value 

59             T_max_Percurso = Sheets("embarcacao").Range("G1").Offset(embarcacao, 0).Value 

60                 DX = DD 

61         M_C_X = M_C_D 

62         Else 

63             M_C_C = Application.WorksheetFunction.Small(myRangeC, L_EMB + 1) 

64             embarcacao = Application.WorksheetFunction.Match(M_C_C, myRangeC, 0) - 1 

65             M_C_A = Sheets("Embarcacao").Range("C1").Offset(embarcacao, 0).Value 

66             M_C_D = Sheets("Embarcacao").Range("D1").Offset(embarcacao, 0).Value 

67             T_max_Percurso = Sheets("embarcacao").Range("G1").Offset(embarcacao, 0).Value 

68             DX = DC 

69             M_C_X = M_C_C 

70     End If 

71     L_EMB = L_EMB + 1 

72 Loop 

73 'End If 

74 k = Sheets("Xijk").Range("N1").End(xlDown).Offset(0, 1).Value + 1 

75         Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 1 

76         Sheets("Xijk").Range("B2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Origem 

77         Sheets("Xijk").Range("C2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino 

78         Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = k 

79         Sheets("Xijk").Range("N1").Offset(k, 0).Value = embarcacao 

80         velocidade = Sheets("embarcacao").Range("B1").Offset(embarcacao, 0).Value 

81         Calculate 

82         TP = Sheets("MAtriz OD").Cells((Origem - 1) * 99 + destino + 1, 3).Value / velocidade 

83 
    T = Application.WorksheetFunction.Max(0, Tmin - TP, T, T_MAX_EMBF(embarcacao)) 'não pode ser menor que o 
tempo final da ultima rodada 

84     TS = T + TP 'TEMPO DE SAIDA + PERCURSO ATE A PROXIMA ESTACAO 

85         If TS < T_MAX_EMB(embarcacao) Then  'verificar intervalos de tempo já utilizados 

86     TV = Sheets("MAtriz OD").Cells((destino - 1) * 99 + 1 + 1, 3).Value / velocidade 'TEMPO PARA RETORNAR A BASE 

87 For J = 1 To k - 1 

88      If K_Embarcacao(J) = embarcacao Then 'memoriza qual embarcacao é do k 

89             If T <= TF(J) And T >= TI(J) Then 
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90                 T = TF(J) + 0.001 

91                     J = 0 

92             End If 

93             If T + TV <= TF(J) And T + TV >= TI(J) Then 

94                     T = TF(J) + 0.001 

95                     J = 0 

96                 End If 

97                End If 

98             Next 

99             End If 

100            If Tmax < TS + TP Or T_max_Percurso < TP * 2 Then 

101             Range(Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp), Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp)).ClearContents 

102             Sheets("Xijk").Range("N1").Offset(k, 0).ClearContents 

103             k = k - 1 

104             Retorno = 1 

105             GoTo Nova_Emb 

106         End If 

107 Sheets("demanda").Range("Y1").Value = velocidade 

108 Sheets("demanda").Range("X1").Value = TS 

109     T_inicial = T 

110     T_MAX_EMB(embarcacao) = Application.WorksheetFunction.Max(TS, T_MAX_EMB(embarcacao)) 

111     Sheets("Xijk").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = T 

112     A = Application.WorksheetFunction.Min(M_C_A, DA) 

113     D = Application.WorksheetFunction.Min(M_C_D, DD) 

114     C = Application.WorksheetFunction.Min(M_C_C, DC) 

115     Sheets("Xijk").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = A 

116     Sheets("Xijk").Range("G2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = D 

117     Sheets("Xijk").Range("H2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = C 

118     TI(k) = T 'pega o tempo inicial de k 

119 'Verificar Rotas a serem incluidas 

120     M_C_A2 = M_C_A - A 

121     M_C_D2 = M_C_D - D 

122     M_C_C2 = M_C_C - C 

123 Linha_Rota_Inclusas: 

124 Sheets("Demanda").Range("O1").Value = 1 

125     DA = 0 

126     DD = 0 

127     DC = 0 

128 destino_2 = destino 

129 Destino_K(k, 1) = destino 

130 cont_k(k) = 1 

131 For k_menor_Dist = 1 To Qnt_max_demanda 

132 Linha_Rota_Inclusas_Cont_i: 

133         Sheets("demanda").Range("N1").Value = destino_2 

134         Calculate 
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135         Set myRangeDist = Worksheets("Demanda").Range("W:W") 'menor tempo de atendimento 

136         Menor_Dist = Application.WorksheetFunction.Small(myRangeDist, k_menor_Dist) 

137         Posi_Menor_Dist = Application.WorksheetFunction.Match(Menor_Dist, myRangeDist, 0) - 1 

138         DA = Sheets("demanda").Range("I1").Offset(Posi_Menor_Dist, 0).Value 

139         DD = Sheets("demanda").Range("J1").Offset(Posi_Menor_Dist, 0).Value 

140         DC = Sheets("demanda").Range("K1").Offset(Posi_Menor_Dist, 0).Value 

141         destino_2 = Sheets("demanda").Range("B1").Offset(Posi_Menor_Dist, 0).Value 

142         Origem_2 = Sheets("demanda").Range("A1").Offset(Posi_Menor_Dist, 0).Value 

143     For Z = 1 To cont_k(k) 'se ja estava na rota, nao inlcui 

144     If Destino_K(k, Z) = destino_2 Then 

145     GoTo Linha_Rota_Inclusas_Cont_Final_i: 

146     End If 

147     Next 

148     If (DA = 0 Or M_C_A2 < DA) And (DD = 0 Or M_C_D2 < DD) And (DC = 0 Or M_C_C2 < DC) Then 

149         GoTo Linha_Rota_Inclusas_Cont_Final_i: 

150     End If 

151     'C1, tempo de inclusao de nova rota 

152     C1 = Sheets("MAtriz OD").Cells((destino - 1) * 99 + destino_2 + 1, 3).Value 

153     If C1 = 0 Then 

154     C1 = 10000 

155     End If 

156     'C2, Custo te atendimento exclusivo 

157     C2 = Sheets("MAtriz OD").Cells((Origem_2 - 1) * 99 + destino_2 + 1, 3).Value 

158     If C1 <= C2 Then 'se a distancia for maior com a inclusao da nova rota 

159         Tmin = Sheets("demanda").Range("F1").Offset(Posi_Menor_Dist, 0).Value 

160         Tmax = Sheets("demanda").Range("G1").Offset(Posi_Menor_Dist, 0).Value 

161         Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 1 

162         Sheets("Xijk").Range("B2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino 

163         Sheets("Xijk").Range("C2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino_2 

164         Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = k 

165 velocidade = Sheets("embarcacao").Range("B1").Offset(embarcacao, 0).Value 

166 TP = Sheets("MAtriz OD").Cells((destino - 1) * 99 + destino_2 + 1, 3).Value / velocidade 

167 If TS < T_MAX_EMB(embarcacao) Then 'verificar intervalos de tempo já utilizados 

168 TV = Sheets("MAtriz OD").Cells((destino - 1) * 99 + 1 + 1, 3).Value / velocidade 'TEMPO PARA RETORNAR A BASE 

169 For J = 1 To k - 1 'antes era k-1 

170      If K_Embarcacao(J) = embarcacao Then 'memoriza qual embarcacao é do k 

171             If T <= TF(J) And T >= TI(J) Then 

172                 T = TF(J) + 0.001 

173                     J = 0 

174             End If 

175             If T + TV <= TF(J) And T + TV >= TI(J) Then 

176                     T = TF(J) + 0.001 

177                     J = 0 

178                 End If 

179                End If 
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180             Next 

181             End If 

182         If Tmax < T + TP Or _ 

183         T_max_Percurso < (Application.WorksheetFunction.Max(0, Tmin - TP, T + TP) - T_inicial) Then 

184             Range(Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp), Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp)).ClearContents 

185             Retorno = 1 

186             GoTo Retorno 

187         End If 

188         k_menor_Dist = 0 

189         cont_k(k) = cont_k(k) + 1 

190         Destino_K(k, cont_k(k)) = destino_2 

191         destino = destino_2 

192         T = Application.WorksheetFunction.Max(0, Tmin - TP, TS) 

193         TS = T + TP 

194         Sheets("demanda").Range("y1").Value = velocidade 

195         Sheets("demanda").Range("x1").Value = T 

196         T_MAX_EMB(embarcacao) = Application.WorksheetFunction.Max(TS, T_MAX_EMB(embarcacao)) 

197         Sheets("Xijk").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = T 

198         A = Application.WorksheetFunction.Min(M_C_A2, DA) 

199         D = Application.WorksheetFunction.Min(M_C_D2, DD) 

200         C = Application.WorksheetFunction.Min(M_C_C2, DC) 

201         Sheets("Xijk").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = A 

202         Sheets("Xijk").Range("G2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = D 

203         Sheets("Xijk").Range("H2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = C 

204         M_C_A2 = M_C_A2 - A 

205         M_C_D2 = M_C_D2 - D 

206         M_C_C2 = M_C_C2 - C 

207     End If 

208 C1 = 0 

209 C2 = 0 

210 Linha_Rota_Inclusas_Cont_Final_i: 

211 Next 

212 Retorno: 

213         'Retorno 

214         Sheets("Xijk").Range("A2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 1 

215         Sheets("Xijk").Range("B2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = destino 

216         Sheets("Xijk").Range("C2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Origem 

217         Sheets("Xijk").Range("D2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = k 

218         Calculate 

219         velocidade = Sheets("embarcacao").Range("B1").Offset(embarcacao, 0).Value 

220         Sheets("demanda").Range("m1").Value = velocidade 

221         T = T + TP 

222           TP = Sheets("MAtriz OD").Cells((Origem - 1) * 99 + destino + 1, 3).Value / velocidade 

223           TP2 = Sheets("MAtriz OD").Cells((destino - 1) * 99 + Origem + 1, 3).Value / velocidade 

224         T_MAX_EMB(embarcacao) = Application.WorksheetFunction.Max(T + TP2, T_MAX_EMB(embarcacao)) 
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225         Sheets("Xijk").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = T 

226         Sheets("Xijk").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

227         Sheets("Xijk").Range("G2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

228         Sheets("Xijk").Range("H2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = 0 

229         TF(k) = T + TP2 'pega o tempo máximo final de k 

230         K_Embarcacao(k) = embarcacao 'memoriza qual embarcacao é do k 

231         Sheets("demanda").Range("y1").Value = velocidade 

232         Sheets("demanda").Range("x1").Value = TF(k) 

233 If Retorno = 1 Then 

234 CONT = CONT + 1 

235 Retorno = 0 

236 Else 

237 CONT = 0 

238 End If 

239 l_demanda = 0 

240 GoTo Linha_inici 

241 Range("w2").Value = Now 

242 Application.ScreenUpdating = True 

243 termino: 

244 For I = 1 To 20 

245 T_MAX_EMBF(I) = T_MAX_EMB(I) 'o tempo final da rodada é salvo 

246 Next 

247 End Sub 

 

 


