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1. INTRODUÇÃO 

A eficiência operacional para embarque de granéis no Porto de Santos é 

afetada por fatores que aumentam o tempo de operação e o tempo de espera do 

navio na barra, reduzindo a taxa de utilização dos berços, aumentando os custos 

operacionais e tornando menos competitivos os preços da soja exportada. 

O Porto de Santos, por sua localização e infraestrutura logística tem sido o 

melhor escoadouro para exportação da soja oriunda dos estados de Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás e açúcar oriundo do interior de São Paulo. Em 2014 

foram exportados pelo porto de Santos 12.719.048 toneladas de soja e 17.973.176 

toneladas de açúcar de acordo com dados da (ANEC, 2014) e (ÚNICA, 2014). 

A infraestrutura do Porto de Santos conta com 11.042 metros de atracadouros 

equipados, sendo 1.883 m para uso privativo, com profundidades de 5 m a 11 m. Em 

sua margem esquerda estão situados Terminais de Granéis Sólidos, que são 

responsáveis pela armazenagem e embarque de granéis sólidos e na margem 

direita um Terminal especializado na exportação de açúcar. Ainda na margem direita 

há um corredor de exportação composto por seis armazéns especializados na 

exportação de grão – o corredor de exportação. (ANTAQ, 2015). 

A infraestrutura de acesso permite que os granéis cheguem através de 

rodovia e ferrovia, além disso, da origem dos grãos no Centro-Oeste do Brasil até o 

interior de São Paulo, há a possibilidade de uso de hidrovias, barateando e 

facilitando o escoamento da produção em oposição a portos do Norte e Nordeste, 

melhor localizados, mas com infraestrutura de acesso deficiente. 

Ano a ano, a safra de soja aumenta (CONAB, 2015), demandando 

investimentos em equipamentos para maior eficiência operacional do Porto de 

Santos, em 2014, foram embarcadas 12,7 milhões de toneladas de soja e 17,9 

milhões de toneladas de açúcar (ANEC, 2014 e ÚNICA, 2014), enquanto que, 

apenas no primeiro semestre de 2015, os embarques chegam já atingiram 13,7 

milhões de toneladas de soja e 5,1 milhões de toneladas de açúcar. (LOGWEB, 

2015 e ÚNICA, 2014) 

Estes fatos mostram a necessidade de modelos para estimar a capacidade 

teórica dos terminais de embarque como ferramenta de previsão de cenários e 

planejamento de investimentos. 

 



2. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo estimar a capacidade teórica de utilização dos 

terminais de embarque de soja e açúcar através da simulação do aumento da 

demanda de embarques, reduzindo o tempo entre chegadas dos navios aos 

terminais, utilizando dados públicos de operações reais fornecidos pela CODESP – 

Companhia Docas do Estado de São e o software ARENA, da Rockwell Automation, 

para desenvolvimento do modelo de simulação. 

3. METODOLOGIA 

Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos com a Companhia Docas de São 

Paulo que administra o Porto de Santos – CODESP – e são referentes à operação 

de embarque nos terminais de soja e açúcar para exportação. Os dados originais 

são oriundos de planilhas de acompanhamento operacional, cujo formato é 

mostrado na figura 1. 

Figura 1 – Formato dos dados originais 

 

Todos estes dados foram organizados em um banco de dados, sendo seus registros 

submetidos à limpeza e formatação resultando em dados cujo formato está na 

figura 2. 

Figura 2 – Formato dos dados transformados 

ViagemAno DescriLocal1 Chegadas Duracao QtdEmbTon 

AAAA-NNN1 LOCAL 1 84,80 49,42 TTTTT 

AAAA-NNN2 LOCAL 2 411,25 54,67 TTTTT 

AAAA-NNN3 LOCAL 3 38,92 60,08 TTTTT 

AAAA-NNN4 LOCAL 1 26,70 35,08 TTTTT 

AAAA-NNN5 LOCAL 3 14,63 40,00 TTTTT 

 

Os tempos entre Chegadas e Duração das operações para cada terminal analisado 

foram modelados para encontrar a função de distribuição de probabilidades que 



melhor se adéqua aos dados através do InputAnalyser do ARENA e aplicados ao 

modelo de simulação da figura 3. 

Figura 3 – Modelo de chegada e operação no porto 

 

Para determinar a capacidade de operação teórica de cada terminal analisado, 

reduziu-se o tempo entre Chegadas na respectiva distribuição, manteve-se o tempo 

de operação (Duração) e repetiu-se a simulação até o sistema atingir o estado de 

congestionamento, quando o crescimento da fila é mais rápido que a capacidade de 

processamento da operação. 

Os dados coletados serviram para interpolar a estimativa da capacidade máxima de 

cada terminal.  

4. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento dos modelos consiste em transformar os dados operacionais 

fornecidos pela CODESP – figura 1 – que são: 

 Viagem é um código interno do porto,  

 AnoViagem é o ano em que ocorreu a operação,  

 QtdEmbTon é a quantidade de toneladas embarcadas,  

 DtChegBarra e HrChegBarra é a data e hora em que o navio informou sua 

chegada ao porto,  

 DescriLocal1 é o nome do terminal de atracação do navio  

 DtMov1 e HrMov1 é a data e hora do início de operação e  

 DtMov2 e HrMov2 é a data e hora do final de operação. 

Nos dados da figura 2, que são: 

 ViagemAno é o ano da operação seguido do respectivo código da viagem,  

 DescriLocal1 é o nome do terminal de atracação do navio  

 Chegadas é o tempo entre as chegadas consecutivas ao terminal em horas e 

 Duracao é a duração da operação no terminal em horas.  

 QtdEmbTon é a quantidade de toneladas embarcadas,  

As transformações para calcular o tempo entre chegadas consecutivas, envolvem 

ordenar os registros originais em ordem crescente através do campo DtChegBarra e 



HrChegBarra e fazer a diferença entre os registros consecutivos, subtraindo o mais 

antigo do mais recente, resultando no campo Chegadas. O campo duração foi obtido 

subtraindo os campos DtMov1 e HrMov1 dos campos DtMov2 e HrMov2 e os demais 

campos foram mantidos da tabela original. 

A modelagem considerou os três maiores terminais de exportação de soja e os dois 

maiores terminais de exportação de açúcar. 

As funções indicadas pelo InputAnalyser para os terminais que embarcam soja são 

mostradas na figura 4, enquanto que a figura 5 mostra as funções para os terminais 

que embarcam açúcar. 

As distribuições obtidas foram aplicadas ao modelo de simulação da figura 3, sendo 

que o tempo médio entre chegadas foi reduzido em 10% a cada nova rodada de 

simulações. 

Para garantir a significância estatística dos resultados, cada rodada de simulações 

executa o modelo 100 vezes, produzindo resultados com significância superior a 

95%. 

Figura 4 – Modelos para terminais que embarcam soja 

 



Figura 5 – Modelos para os terminais que embarcam açúcar 

 

5. RESULTADOS 

Os resultados das simulações para cada um dos terminais analisados é mostrado na 

figura 6. 

Figura 6 – Resultados das simulações 

 

As tabelas mostram que, para todos os terminais analisados, a quantidade de navios 

atendidos aumenta linearmente com a redução do tempo entre chegadas, do mesmo 

modo que a taxa de ocupação, contudo, o tempo de espera, em todos os casos, 

aumenta exponencialmente com a redução do tempo entre chegadas, assim este é 

o indicador mais seguro para monitorar a degradação da qualidade de serviço do 

terminal com o aumento de demanda. 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresenta uma metodologia baseada em modelos de simulação para 

estimar os limites operacionais de terminais portuários para embarque de soja e 

açúcar para exportação. 

Os resultados apresentados mostram que o tempo de espera, em todos os casos 

analisados, cresce exponencialmente com o aumento da demanda pelos serviços do 

terminal, o mesmo não acontecendo com a quantidade de navios atendidos, de 

modo que sem investimentos em equipamentos e melhorias de processos, uma 

ação de captação de novas cargas pode resultar em prejuízo por conta da 

degradação da qualidade do serviço. 

A metodologia aqui apresentada é corroborada por fatos reais, como aconteceu em 

2013, quando empresas chinesas cancelaram a compra de soja devido aos atrasos 

na entrega, conforme noticiado na mídia. (EXAME, 2013; GLOBO, 2013, FOLHA, 

2013, ESTADO, 2013). 
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