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Resumo: A opção entre navios convencionais de carga e comboios oceânico não se deve a 
restrições de tecnologia ou confiabilidade, porque a navegabilidade alcançada pelos 
comboios participa do mesmo cenário que a dos navios convencionais. Um comboio é a soma 
de uma unidade de armazenagem, a barcaça, com uma unidade de propulsão, o empurrador, 
e seu o acoplamento produz um meio de transporte.  
O objetivo deste trabalho visa a avaliação da concepção operacional de viagens cíclicas, 
com uso de comboios oceânicos, para o transporte de produtos siderúrgicos, na costa 
brasileira. Este modelo de transporte promove pressão por disponibilidade de carga, pela 
pequena margem para repor perdas de tonelagem através de mais viagens, devidas, na maior 
parte das ocorrências, à falta de lotes que completem a lotação da barcaça.  
Foi desenvolvido um modelo de simulação dos processos envolvidos nesta operação de 
transporte, gerando indicadores operacionais que auxilie tomadas de decisões ao gestor. Os 
resultados encontrados indicaram que existe a ocorrência de um estoque em função do 
desbalanceamento do processo de produção e do ciclo do comboio oceânico. 
PALAVRAS-CHAVE: simulação, comboios oceânicos, transporte marítimo 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO: 

 
A opção entre navios convencionais de carga graneleiros e comboios oceânicos, de 
empurrador e barcaça oceânica, não se deve a restrições de tecnologia ou confiabilidade, 
porque a navegabilidade alcançada pelos comboios, de barcaça e empurrador acoplado, 
participa do mesmo cenário que a dos navios convencionais. Yamaguchi (1984), comenta que 
um comboio de empurrador e barcaça é a soma de uma unidade de armazenagem, a barcaça, 
com uma unidade de propulsão, o empurrador, e o acoplamento dessas duas unidades 
produzem um meio de transporte. Um navio convencional pode ser visto como o acoplamento 
permanente dessas duas unidades.  
 
Como exemplo recente do uso de comboios oceânicos no Brasil, tem-se a NORSUL (2001), 
que desenvolveu um empreendimento logístico, com a Aracruz Celulose, para a construção de 
quatro barcaças oceânicas de convés aberto, e dois empurradores oceânicos para transporte de 
madeira em toras soltas das reservas do sul da Bahia. Atualmente essa frota opera num 
sistema de transporte dedicado entre Caravelas na Estado da Bahia e Porto de Barra do 
Riacho, em Aracruz no Estado do Espírito Santo no ES, para a Empresa Aracruz Celulose. 
 
Foi feito então um estudo através de simulação a eventos discretos do processo de 
disponibilização de carga, como se comporta a eficiência do atendimento de transporte, 
observada pela quantidade de carga transportada associada ao que foi e que não foi 
transportado. A medida dessa relação deverá consolidar os objetivos de implementação do 
processo de transporte por comboios oceânicos, e também permitir conceituar procedimentos 
para que se ajuste o atendimento à produção. O método de simulação de Monte Carlo para a 
representação de cenários futuros, permitiu avaliar a utilização dos recursos de transporte, em 
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face de cenários de produção. Com a visibilidade do atendimento à demanda pelo transporte 
em viagens cíclicas, sendo possível diagnosticar a necessidade de recursos de armazenagem, 
em forma de pulmão. 
 
A motivação pelo tema vem do envolvimento no empreendimento em fase de implantação da 
Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), localizada em Vitória/ES, para suprimento à Vega 
do Sul em São Francisco do Sul/SC, por navegação de cabotagem interligando os terminais 
portuários que as atendem, em viagens cíclicas. Os estudos da logística de distribuição 
iniciaram em 1999, acompanhando o Projeto de Expansão da CST, com o escopo de atender o 
mercado doméstico com novos produtos siderúrgicos de sua fabricação. A observação das 
condições de escoamento da produção pelos meios de transporte disponíveis, terrestre e 
marítimo, como também da infra-estrutura existente, revelou situações que não são capazes de 
garantir a estabilidade do transporte. O Projeto Logístico alcançou maturidade a partir da 
decisão de implantar a Vega do Sul. Com as definições de abastecimento e produção do 
empreendimento construiu-se um Estudo Logístico.  Este estudo objetivou encontrar soluções 
de transporte com indicadores favoráveis de viabilidade econômica, de manutenção da 
qualidade dos produtos, de baixo impacto ambiental e com méritos operacionais. 
 
 
2 TRANSPORTE POR COMBOIOS OCEÂNICOS 
 
 
2.1 Breve histórico dos comboios oceânicos 
Desde a construção dos primeiros comboios oceânicos, registra-se a evolução conceitual e 
tecnológica do conjunto empurrador e barcaça. T.Yamaguchi (1984) comenta que a evolução 
conceitual passou por duas etapas, relacionadas com a concepção do acoplamento entre o 
empurrador e a barcaça: a primeira utilizando cabos de amarração e a segunda, sistemas 
mecânicos. 
 
 
2.2   Acoplamento por cabos de amarração 
Os comboios de empurrador e barcaça iniciaram suas operações no Japão em 1964, com o 
transporte  de areia para a construção de uma ilha artificial no Porto de Kobe. Cada comboio 
consistiu de um empurrador e duas barcaças de fundo móvel, de 1.000m³ cada. Esta frota de 
barcaças de fundo móvel alcançou grande sucesso e promoveu a construção de outros 
comboios de empurrador e barcaça para transporte de areia, em construção portuária e aterros 
hidráulicos. 
 
Os comboios de empurrador e barcaça, nessa fase inicial, eram acoplados por cabos, 
semelhantes aos comboios fluviais que operam na Europa, América do Norte e Hidrovia do 
Tietê, com restrições para operar em condições de mar que apresentassem a ocorrência de 
ondas com altura superior a 1m de altura. Os cabos de amarração que iam da proa do 
empurrador à barcaça eram muito curtos para permitir movimentos verticais da proa do 
empurrador relativamente à barcaça e muito freqüentemente arrebentavam quando submetidos 
à influência dessas ondas. 
 
Mesmo com essas restrições para a navegação, a eficiência econômica dos comboios de 
empurrador e barcaça ficou demonstrada, o que motivou a construção de muitos empurradores 
e barcaças do tipo graneleira. Os comboios articulados de empurrador e barcaça oceânica são 
bem conhecidos nos Estados Unidos, onde são usados para transportar uma variedade de 
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cargas incluindo óleo e granel. Na Europa, são bem menos conhecidos, e suas características 
de manobrabilidade no mar não são ainda bem exploradas pelos operadores marítimos 
europeus, embora barcaças empurradas sejam utilizadas extensivamente nos rios europeus. 
 
Os comboios de empurrador e barcaça oceânica foram identificados pela Marine Heavy Lift 
Partners, MHLP, armador holandês, como uma concepção segura, econômica e, acima de 
tudo, com uma elevada capacidade de manobra, para uso na navegação entre o Continente 
Europeu e o Reino Unido, MARIN(2001). A MHLP investigava um meio de transporte roll 
on roll off para cargas sobre carretas e para containeres, em suas rotas ligando a Holanda, a 
Alemanha e a costa leste do Reino Unido. Com o compromisso de operar em portos de 
pequenas bacias portuárias, e transportar cargas de forma economicamente viável em rotas 
aquaviárias restritas, a conclusão que os comboios de  empurrador e barcaça possuem alto 
grau de manobrabilidade foi essencial ao sucesso do projeto. Nos testes realizados em modelo 
reduzido, concluiu-se que os comboios de empurrador e barcaça são um modal seguro e 
eficiente para transportar cargas entre o Continente e o Reino Unido, MARIN (2001).  
 
 
2.3 Arranjo básico dos comboios oceânicos 
Na figura 1, esquematizam-se os movimentos executados pelo empurrador nas operações de 
manobra para acoplamento e desacoplamento. A engenharia deste produto, desenvolvida 
principalmente em mercados provedores de embarcações de alta tecnologia, como Japão, 
Finlândia e Estados Unidos, atende às solicitações dos diversos esforços que atuam nas 
embarcações durante a navegação (ondas, ventos, correntes, carga, movimentos estruturais, 
etc).  
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Movimentos no acoplamento e desacoplamento e empurrador e barcaça 
 
 
Na figura 2, apresenta-se o acoplamento suportado por 2 pinos, articulado e o acoplamento 
suportado por 3 pinos, rígido. 
  

 
 
 

 
Figura 2: Empurrador e barcaça com acoplamento articulado (dois pinos) e rígido (três pinos) 
 
 
 
2.4 Conceitos da utilização de comboios oceânicos: 
Yamaguchi (1984) conceitua que a utilização de comboios de empurrador e barcaça como 
alternativa de transporte entre duas instalações portuárias deve corresponder ao seguinte: 
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- Os méritos econômicos de utilização de comboios oceânicos, constituídos de 
empurrador e barcaça oceânica, dependem do princípio de que cada comboio é uma 
combinação temporária de navios independentes e não somente um simples navio; 
 
- Um comboio oceânico é definido como uma combinação de uma barcaça e um 
empurrador oceânico temporariamente acoplados para conveniência da navegação e que 
podem ser desacoplados, caso necessário, em qualquer momento da viagem; 
 
- O mérito do empurrador é conseqüência de sua manobrabilidade, capacidade de 
frenagem e do desempenho de sua propulsão, capaz de desenvolver velocidades eficazes nos 
comboios de empurrador e barcaça. 
 
Como o acoplamento e desacoplamento podem ser realizados em operações simples e de 
curto espaço de tempo, um projeto de sistema de comboios oceânicos entre duas instalações 
portuárias deve considerar que, enquanto uma barcaça é carregada em uma instalação, o 
empurrador traz uma barcaça vazia para ser carregada nesta instalação. Quando chega, 
desacopla da vazia, acopla na carregada, e continua sua viagem: o empurrador, ou seja, a 
propulsão do comboio, não precisa parar no porto, a não ser para se suprir de combustíveis, 
água e alimentos. Esta movimentação requer controle e comunicação, de tal forma que se 
enxergue o sequenciamento do carregamento, do descarregamento e do tempo de viagem, de 
forma integrada. 
 
2.5 Exemplos de rotas de comboios oceânicos 
 
Em 1975, o empurrador Hachiko-Maru , acoplado a uma barcaça de 8.950tpb, mais o seu 
irmão o Hachiko-Maru 2, acoplado a  uma barcaça de 6.500tpb, iniciaram suas operações de 
transporte de granéis, carvão e madeira. As operações destes comboios de empurrador e 
barcaça se estenderam pelo Oriente, interligando Japão, Filipinas, Coréia, Singapura e China. 
YAMAGUCHI (1984). A Gulfcoast Transit, armador nos Estados Unidos, oferece serviços no 
transporte de granéis como: carvão, sucata metálica, minérios, fosfato, açúcar, grãos, cavacos 
de madeira e fertilizantes.  Suas rotas atendem  o Golfo do México, Costa Leste dos Estados 
Unidos, Caribe, Europa, África e Ásia. GULFCOAST ( 1998). As Rotas da Rautaruukki Oy 
and Oy Finnlines Ltd, Finlandia atendem a rotas no mar Báltico e a frota desta empresa é 
constituída de dois empurradores e cinco barcaças de 14.000tpb HOLLMING (1999). 
 
No Brasil, desde 2003, a Companhia de Navegação NORSUL transporta  madeira em toras 
soltas de reservas do sul da Bahia, para a Aracruz Celulose S/A, em Aracruz/ES, com 
embarque no Terminal Portuário construído na foz do Rio Caravelas, em Caravelas (BA), e 
desembarque no Terminal Portuário Portocel, no Porto de Barra do Riacho (ES). Este 
transporte é  feito por uma frota de quatro barcaças oceânicas de convés aberto, com 
capacidade de carga de 5.000tpb cada e dois empurradores oceânicos, com potência cada um 
de 4.800kw, NORSUL (2001). 
 
 
3. DESCRIÇÃO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS, EM 

VIAGENS CÍCLICAS POR COMBOIOS OCEÂNICOS 
Este transporte tem como objetivo realizar o transporte de bobinas de aço de peso unitário 
próximo a 40 toneladas entre a Usina Siderúrgica, localizada no Espírito Santo e a indústria 
Laminadora situada no Estado de Santa Catarina, Região Sul do Brasil. As duas localizações 
estão distantes mais de 1.500km por mar, caso fosse feita esta opção por ferrovia, esta 
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distância chegaria a mais de 3.000km. O volume anual projetado de transporte é de 
aproximadamente 1.155 mil toneladas para atender a demanda.  
 
O rendimento dos processos de produção na Laminadora apresenta seus melhores índices 
quando se laminam bobinas pesadas, por implicar em períodos menores de paralisação para 
inserção de uma nova bobina. Para atender a essa meta, a Laminadora especificou usar 
bobinas com peso unitário próximo a 40 toneladas.   
 
A sucessão de procedimentos de operação para transportar as bobinas de aço desde a saída da 
Usina até a entrada na Laminadora envolve processo de produção, meios de transporte, 
armazenagem e informação. A visualização destes processos, apresentada Figura 3, mostra 
que é possível, sem gerar nenhum prejuízo ao entendimento procurado, dividir o sistema em 
alguns subprocessos, preservando características específicas.  
 

Figura 3 – Representação Esquemática Transporte de Produtos Siderúrgicos, em Viagens 
Cíclicas por Comboios Oceânicos 

 
 
 
A frota de 2 empurradores e 4 barcaças é adequada quando o tempo de carregamento ou 
descarregamento é semelhante ao tempo de trânsito entre os dois terminais. Se um 
empurrador ficar fora de operação o sistema deve ser reduzido para 1 empurrador e 3 barcaças 
(retira-se também uma barcaça da operação), e neste caso a eficiência cai pela metade em 
relação à frota original. Nesta opção somente a capacidade de 10.000 tpb atende a todas as 
opções de ciclo de viagem redonda. A escolha da frota e capacidade da barcaça objetivou 
tanto indicadores econômicos atrativos, como a apreciação dos méritos operacionais do 
transporte, por apresentar solução entre a demanda gerada, o tempo de viagem e o prazo de 
operações portuárias. A conclusão a que se chegou foi: frota de 2 empurradores e 4 barcaças 
oceânicas de 10.000 tpb, num ciclo de 6 dias, de viagem redonda, e capacidade nominal de 
transporte de 1.166.667 toneladas por ano. 
 
O comboio aguarda, tanto no embarque, desembarque três dias e as viagens de ida e volta, 
também duram três dias. Cada embarcação possui a capacidade de 9.500 toneladas e a 
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produção da indústria siderúrgica é variável ao longo dos dias em função das outras demandas 
operacionais. A cada três dias o comboio deverá sair do terminal de embarque mesmo que sua 
capacidade de 9.500 toneladas não tenha sido completada. 
 
A variabilidade do processo de produção das bobinas de aço é independente do ciclo de 
transporte dos comboios oceânicos, o que provocará em alguns períodos, o transporte das 
barcaças abaixo de sua capacidade total e em outros momentos, um estoque na origem pelo 
atingimento da capacidade da barcaça. Para quantificar tanto a falta de carga como o estoque 
na origem, foi elaborado um modelo de simulação que apresentasse a taxa de ocupação da 
barcaça e o estoque na origem ao longo de um ano, AMORIM (2005).  
 
O mecanismo de processamento foi implementado em planilha eletrônica de modo a se 
realizar uma sucessão de cálculos de interesses à simulação. Este processamento produz a 
quantidade diária de bobinas disponibilizada para o embarque, e a tonelagem gerada é 
embarcada até a lotação da barcaça, dia após dia. A cada três dias a barcaça que estava em 
carregamento é retirada e chega uma barcaça vazia para percorrer o mesmo processo de 
embarque até sua capacidade de lotação. Este processo é contínuo e cíclico, mantendo o 
abastecimento regular da Laminadora. 
 
Quando o prazo de três dias se cumpre, a barcaça é retirada mesmo se sua lotação não for 
atingida, que configura uma perda no volume anual a ser realizado. Ao longo do período 
anual, esta situação poderá se repetir várias vezes, e esta deficiência de transporte de carga 
pode comprometer o volume anual contratado, com prejuízos a todos os integrantes do 
processo: fornecedor, transportador e consumidor. 
 
 
4. O MODELO DE SIMULAÇÃO: 
A sucessão de procedimentos de operação para transportar as bobinas de aço desde a saída da 
Usina até a entrada na Laminadora envolve: processo de produção, meios de transporte, 
armazenagem e informação. A visualização destes processos mostra que é possível, sem gerar 
nenhum prejuízo ao entendimento procurado, dividir o sistema em alguns subprocessos, 
preservando características específicas. A figura 4 apresenta o macro fluxo da Logística do 
abastecimento à Laminadora. 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Macro Fluxo da Logística do Abastecimento à Laminadora 
 
 
 
 
 
4.1 Descrição dos Subprocessos: 
Dos subprocessos deste processo logístico têm-se as considerações seguintes: 
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i. Etapa em que são concluídos os requerimentos especificados nos pedidos, e 
direcionados para armazenagem ou para o transporte. 

ii. Na modelagem do presente caso interessa o direcionamento das bobinas para 
embarque nas barcaças. 

iii. O volume diário disponibilizado é realizado sempre no início do dia. 
 

c) Embarque: 
i. Nesta etapa as bobinas chegam até o interior da barcaça, por transporte 

rodoviário, onde são manuseadas e estivadas pela ponte rolante da barcaça. 
ii. O manuseio compreende o içamento, movimentação ao longo da barcaça, 

posicionamento no endereço de estivagem, retorno da ponte para outro manuseio. 
iii. As características de operação da ponte rolante na barcaça definem a taxa de 

embarque de 250 ton/hora. 
iv. A estadia da barcaça é de 72 horas, ou 3 dias, com a contagem desse período 

iniciando juntamente com disponibilização de bobinas para embarque. 
v. A freqüência de chegada das barcaças é considerada neste modelo como não 

apresentando variabilidade, ou que as barcaças sempre chegam a cada três dias, contabilizadas 
três horas para a operação do empurrador de desacoplar da barcaça vazia e acoplar na barcaça 
carregada, para continuidade das viagens cíclicas.  
 
d) Transporte de cabotagem: 

i. Viagem do Comboio Oceânico do Terminal Portuário de Embarque para o 
Terminal Portuário de Descarga. 

ii. O tempo de trânsito do Comboio é de três dias, e as variabilidades da viagem 
devidas a condições de mar ou de clima são recuperadas pelas velocidades variadas durante a 
rota. Estas velocidades menores em situações desfavoráveis: ventos contra, ondas de grande 
altura, e a combinação dessas condições, deverão ser compensadas com velocidades maiores 
em situações favoráveis de vento a favor, e baixas ondulações do mar. 
 
e) Descarga da barcaça: 

i. Processo inverso ao do embarque, com a ponte rolante içando a bobina 
estivada e manuseando-a até a carreta rodoviária, que irá transportar a bobina para  a 
laminadora. 

ii. As condições operacionais do desembarque são consideradas serem as mesmas 
do embarque. 
 
f) Armazenagem na laminadora: 

i. Conclusão do processo de abastecimento. 
 

Os subprocessos que irão fornecer elementos para construção do modelo de simulação são  
aqueles que cobrem as bobinas disponibilizadas e seu embarque na barcaça. A viagem e o 
desembarque são subprocessos internos e podem ser controlados. 
 
O modelo de simulação desenvolvido consiste de um sistema de geração de bobinas pelo 
Método de Monte Carlo, BANKS et alli (1999), e um mecanismo lógico de controle das 
quantidades produzidas e embarcadas no ciclo de três dias.  
 
A produção que excede a lotação da barcaça, é destinada a um estoque dinâmico (pulmão), o 
qual será embarcado na próxima barcaça, juntamente com a produção diária gerada. O modelo 
de simulação apresenta-se estruturado em duas etapas seqüenciadas: quantidades diárias de 
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bobinas (em número e peso) através do método de Monte Carlo, disponibilizando-as para 
embarcar e as quantidades que são consumidas através do embarques nas barcaças. Quando 
seu volume excede à lotação da barcaça, o saldo se destina à armazenagem, até o início da 
operação da próxima barcaça.   
 
 
4.2 Entrada de dados do modelo de simulação: 
A obtenção de dados de produção compreendeu uma sucessão de levantamentos de 
informações diárias da produção realizada de bobinas, em atendimento aos pedidos colocados 
pela Laminadora durante o ano de 2004. As bobinas produzidas apresentam características 
próprias para o transporte por navios, tanto pelas suas dimensões, como pelo seu peso unitário 
alcançado no processo de fabricação. 
 
Com a distribuição do número de bobinas produzidas por dia se fez a opção de desenvolver o 
modelo com o emprego do peso médio diário. Este parâmetro inferido dos levantamentos 
realizados traduz, matematicamente, uma variável importante do modelo de simulação, que 
corresponde, com propriedade, ao resultado real de pesos unitários. O peso médio é uma 
medida representativa deste processo de produção, por pedido ou itens de pedido, por 
identificar, no sequenciamento de produção, corridas de produção para um pedido ou item de 
pedido, onde dimensões e pesos são as mesmas para toda a quantidade do pedido ou item de 
pedido. 
 
Para a implementação do processamento em planilha eletrônica tornou-se necessário 
identificar quais são as funções de distribuição cumulativas representativas do peso médio e 
da quantidade, em número, de bobinas produzidas diariamente. O peso médio das bobinas por 
dias pode ser representado por uma distribuição normal com média de 24,06 ton. e  desvio 
padrão de 1,17, já a quantidade de bobinas produzidas por dia ajustou-se a uma Normal com 
média de 120,54 bobinas e desvio padrão de 56,85.  
 
 
4.3 Saída de Dados: 
Os resultados fornecidos pelas rodadas do modelo de simulação foram divididos em três itens 
principais:  
- Quantidade, em toneladas, produzida e transportada pelos comboios,  
- Taxa de ocupação das barcaças,  
- Geração de estoque dinâmico.  
 
A relação entre a tonelagem produzida e a transportada, em base anual, revela as 
possibilidades de solicitação ao transporte, com maior ou menor pressão, mostrando na 
simulação as diversas situações de atendimento. A taxa de ocupação das barcaças mostra a 
possibilidade de ocorrência do frete morto, e a geração de estoque dinâmico, na forma prática 
de pulmão, revela que uma área de armazenagem irá compensar o ritmo de produção de 
grandes quantidades diárias. 
 
A duração da simulação é de um ano (365 dias) e foram realizadas dez rodadas de simulação. 
As saídas do modelo são: a variação da taxa de ocupação das barcaças (em %) e a variação da 
quantidade de bobinas (em toneladas e em número) que ficaram em estoque aguardando a 
próxima barcaça. Simulou-se um período de doze anos de operação, Nos resultados das 
rodadas do modelo de simulação se destacam as quantidades, em toneladas, produzidas e 
transportadas, a taxa de ocupação das barcaças e a geração do estoque dinâmico.  
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5. RESULTADOS ENCONTRADOS: 
Os resultados do processamento do modelo de simulação mostraram que existe em 
determinados períodos, no processo de atendimento à demanda pelos comboios oceânicos em 
viagens cíclicas, a formação de um estoque dinâmico, pulmão, a ser embarcado tão logo a 
nova barcaça esteja disponível. Este estoque é adicionado à produção do dia e em muitos dias 
o volume disponível é superior ao que a ponte rolante da barcaça é capaz de manusear, no 
período do dia. 
 
A situação implica em conflitos, na relação da produção com o processo de transporte, por se 
formar estoque. O que pelo lado da produção traduz  otimização da produção e, que, pelo lado 
do processo de transporte representa esforço adicional nas atividades de rotina. A gestão do 
estoque preconiza a disponibilidade de área de armazenagem, seja uma área nova ou uma área 
já existente e que passaria a servir para esse pulmão eventual. 
 
Os resultados encontrados indicaram que existe a ocorrência de um estoque em função do 
desbalanceamento do processo de produção e do ciclo do comboio oceânico. Com os 
resultados encontrados no modelo de simulação, foi possível verificar a variabilidade média 
diária do estoque, onde foi observado que 70% das ocorrências de estoque diário ao longo do 
período de um ano simulado, demandam uma área de armazenagem até 10.000ton/dia, 
conforme é apresentado na Figura 7. Este resultado permite que sejam tomadas providências 
no processo de produção de forma a rebalancear o ciclo de produção da indústria siderúrgica 
com o ciclo do comboio oceânico.   
 

Figura 7 – Função densidade cumulativa de estoque diário para embarque no comboio 
oceânico  
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A partir desta distribuição, obtida da observação de 12 anos, construiu-se o histograma do 
estoque dinâmico. Este histograma mostra que se deve esperar maior freqüência para estoques 
entre 8.300ton/dia a 11.620ton/dia. O estoque máximo observado foi de 18.260ton/dia, como 
mostra a figura 8. 
 

Figura 8: Histograma geração de estoque dinâmico (em toneladas/dia) 
 
 
 
6 . COMENTÁRIOS FINAIS 
Na estruturação do modelo, dedicado a observar o nível tático do processo, encontrou-se uma 
solução clássica em simulação, que se mostrou aderente ao que se faz na prática, quando se 
buscam respostas para o futuro nesse tipo de operação. 
 
Na rotina da produção enxerga-se o que deve acontecer em um ou dois dias na frente, pela 
programação de produção em execução, e por outro lado na navegação monitora-se, em 
tempo real, o desenvolvimento da viagem e o balanço do tempo de trânsito: a reunião dessas 
duas fontes permite ao gestor, produzir um cenário de boa precisão para entender o que 
deverá acontecer nesse futuro imediato. 
 
Nos resultados do modelo foi possível visualizar um ciclo longo de operações, e que se 
mostraram validados pelos indicadores dos testes recomendados. Esses resultados do modelo 
permitiram visibilidade do papel de importância de uma área de armazenagem, que deverá 
desempenhar uma função reguladora entre os fluxos de produção e embarque. E, com a visão 
quantitativa desses resultados fez-se previsão da dimensão básica para essa área de 
armazenagem. 
A construção dessa ferramenta de simulação tática, em planilha eletrônica mostra-se de uso 
prático no cotidiano das operações, e que a geração de cenários possíveis, conjuntamente com 
a avaliação dos seus resultados, facilita o reconhecimento de gargalos e de falta de 
capacidade. Esse reconhecimento motiva a realização de análises que apresentem sugestões 
para a correção de rumos, ou para um melhor uso dos recursos. Em certas situações, os 
resultados apurados deverão sustentar que algumas decisões, em curso, não deverão produzir 
resultados satisfatórios. 
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