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Resumo 
 
Neste trabalho fez-se a modelagem e simulação de um terminal especializado em 

embarque de açúcar para exportação no Porto de Santos, utilizando dados 

públicos
[1]

 coletados entre 2007 e 2009. O terminal escolhido foi modelado como um 

sistema MM1 considerando o tempo entre chegadas e o tempo de operação para 

cada navio estimando o tempo de fila para os navios e a produtividade do terminal. 

 

Introdução 
 
A modelagem do tempo entre chegadas e do tempo de operação permite estimar a 

capacidade do terminal e estudar as influências e alterações das condições de 

operação no desempenho do mesmo, através de simulação computacional, cuja 

vantagem reside na segurança e no baixo custo, uma vez que não é necessário 

interromper a operação normal do terminal para testar condições de operação 

diferentes das usuais, sejam elas decorrentes de novos procedimentos operacionais, 

condições de contingência ou alterações mercadológicas
[2,3]

. 
 
A escolha de um terminal de embarque de açúcar ocorre porque este é um dos 

principais itens de exportação, respondendo por aproximadamente 9% do total 

exportado pelo agronegócio, gerando quatro bilhões de dólares em divisas, sendo o 

Estado de São Paulo seu maior produtor, daí, o Porto de Santos ser a rota natural 

para exportação do produto a granel
[4]

, contudo, os processos de exportação de 

granéis sólidos utilizam equipamentos e tecnologias que movimentam o produto ao 

ar livre, sujeitando as operações às intempéries, contaminações e outras 

ocorrências de natureza estocástica, inviabilizando a aplicação de modelos 

determinísticos
[5,6,7]

. 

 

Objetivos 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de simulação a fim de estimar o 

tempo entre chegadas dos navios, o tempo em fila, o tempo de operação e a 

produtividade de um terminal portuário especializado no embarque de açúcar para 

exportação através do software ARENA de Rockwell Automation, utilizando dados 

de natureza pública
[1]

 coletados entre 2007 e 2009. 

 

Metodologia 
 
Para construir o modelo de simulação, usou-se os módulos de análise de dados e 



 

simulação do software ARENA, aplicando-os aos dados sobre tempo entre 

chegadas e tempo de operação do terminal sob estudo. 

O módulo de análise de dados – InputAnalyser – determinou as distribuições com 

maior aderência aos dados, que foram usadas no modelo MM1 da figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Modelo MM1 para o Terminal de Embarque de Açúcar 
 

A simulação do modelo considera que o processo de operação do terminal é 

contínuo, assim, as estatísticas e condições iniciais do sistema não são zeradas a 

cada replicação, desse modo, para garantir os resultados com 95% de confiança e 

erro máximo de 10%, é necessário replicar a simulação do modelo algumas vezes. 

 

Desenvolvimento 
 

A partir de dados coletados em registros públicos da empresa gestora do Porto de 

Santos, organizou-se um banco de dados, em que cada registro representa a 

duração de uma operação durante o período de atracação do navio, conforme a 

tabela 1. 
 

Tabela 1 - Amostra dos Dados Públicos. (Fonte: CODESP) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os campos da tabela acima são referentes ao: número da viagem e o ano da 

viagem do navio, a data e a hora de chegada no Porto de Santos, local de atracação 

e horário das movimentações. 

Com isso, efetuou-se o tratamento de dados que consiste em: separar os registros 

do terminal desejado, transformar as datas e horários em duração, criando duas 

variáveis: o tempo entre chegadas, dado pela diferença entre duas datas e horas 

consecutivas de chegada ao porto e o tempo de operação, dado pela diferença entre 

a data e hora do final e a data e hora do início do movimento. 

O terminal escolhido possui 242 registros para o período disponível, que após a 

retirada de registros inválidos, resultou em 241 registros de tempo entre chegadas e 



 

238 registros de tempo de operação. 
 

Usou-se o InputAnalyser do ARENA para modelar o tempo entre chegadas e o 

tempo de operação, o primeiro foi modelado através de uma função exponencial 

com tempo médio entre chegadas de 112 horas, que é coerente com este tipo de 

problema
[6]

. A figura 2, que mostra o histograma e a função escolhida para a 

modelagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 – Modelagem do Tempo entre Chegadas 
 

Para o tempo de operação, o InputAnalyser indicou uma função Weibull com 

parâmetro de deslocamento de 58,1 e parâmetro de forma de 1,27, sendo que o 

primeiro refere-se ao tempo médio das operações e o segundo ao decaimento da 

probabilidade com o aumento do tempo. A figura 3 ilustra o histograma e a curva da 

função selecionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 – Modelagem do Tempo de Operação 
 

Ambas as funções atenderam ao teste Chi-Quadrado para aderência aos dados com 

elevado grau de confiança, apresentando p-value maior que 0,15
[2,3]

. O teste Chi-

Quadrado para aderência é adequado a este problema, pois há uma grande 

quantidade de registros, permitindo criar faixas com pelo menos 5 amostras no 

histograma
[2,3]

. 
 
As funções para o tempo entre chegadas e o tempo de operação foram aplicadas ao 

modelo da figura 1 que foi simulado através do software Arena com a quantidade de 



 

100 replicações, garantindo a um nível de confiança de 95%, um erro inferior a 10%, 

conforme mostram os resultados. 

 

Resultados 
 

As simulações produziram os resultados médios para o tempo de fila e tempo de 

operação dos navios, tamanho médio da fila de navios e taxa média de utilização do 

terminal compatível com os valores obtidos dos dados reais. A tabela 2 resume os 

resultados médios da simulação, comparando-os às médias dos dados reais. 
 

Tabela 2 – Comparativo entre as Médias dos Dados Reais e dos Resultados da Simulação (em horas) 
 

Informação Real Simulado Erro % 

Navios Atracados (un) 79,7 77,3 -3,01% 

Tempo entre Chegadas 111,9 112,0 0,09% 

Duração da Operação 61,8 61,9 0,16% 

Tempo de Espera 49,9 53,5 7,21% 

Tempo Total no Sistema 111,2 115,5 3,87% 

Utilização do Terminal (%) 55,3% 54,8% -0,90% 

 

O modelo simulado apresenta outros resultados compatíveis com os dados reais. A 

tabela 3 mostra alguns resultados pontuais comparando os dados reais e a 

simulação. 
 

Tabela 3 – Comparativo entre Resultados Pontuais Reais e Simulados 
 

 Real Simulado 

Informação Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Tempo de Operação (horas) 7,00 273,00 7,00 316,00 

Tempo de Espera (horas) 0,63 695,83 0,00 689,00 

Tempo no Sistema (horas) 12,83 743,83 7,00 732,00 

 

Com a simulação é possível determinar o tamanho médio e máximo da fila de navios 

aguardando para carregar no terminal. O modelo indicou que a fila média tem 0,5 

navio, significando que o navio que chega para atracar espera o final da operação 

do navio atracado em quase 50% das vezes, por outro lado, o modelo produziu filas 

com tamanho máximo de 9 navios, similares às filas que ocorrem nos períodos 

chuvosos, quando o terminal não opera. 

 

Considerações Finais 
 

Este trabalho mostra que as técnicas de modelagem e simulação são ferramentas 

de grande utilidade no trabalho de planejamento, pois permitem reproduzir o 

comportamento de sistemas reais e avaliar hipóteses e cenários a baixo custo e 

risco. 



 

O desenvolvimento deste modelo mostrou que o terminal estudado possui taxa de 

ociosidade superior a 45%, estimulando estudos que permitam identificar os 

gargalos operacionais e direcionar investimentos para aumentar sua capacidade de 

atendimento. 
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