
 

Simulação para Terminais Portuários 

 
Qual é o melhor layout de um terminal portuário? Quais 

regras de atracação otimizam a utilização de um 

terminal? Qual capacidade de estocagem e quais 

equipamentos de pátios necessários para garantir dado 

nível de serviço? Quais os custos de demurrage, CAPEX e 

OPEX de um terminal? Como avaliar o trade-off entre 

nível de serviço, CAPEX e OPEX? Como projetar ramp-

ups operacionais? 

Decisores da área portuária devem responder a essas 

perguntas com frequência, o que não é tarefa fácil: o 

dimensionamento, planejamento e avaliação de 

terminais portuários envolvem inúmeros parâmetros 

logísticos que interagem entre si de forma profunda e 

complexa. 

Além da dinâmica complexa da operação portuária em si, 

a aleatoriedade em processos de chegadas de navios, 

caminhões e trens, quebras e manutenção de 

equipamentos e interrupções por fatores externos são 

fatores que alteram dinamicamente o desempenho 

portuário. 

Assim, surge a necessidade de aplicar uma metodologia 

que seja capaz de manipular essa complexidade e de 

prover o suporte necessário a processos de tomada de 

decisão. Neste artigo faremos uma vista geral, rápida e 

direta sobre a aplicação da SIMULAÇÃO 

COMPUTACIONAL a terminais portuários. 

Características do Mercado 

Os terminais portuários são peças fundamentais da 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento 

econômico do país. Nos portos nacionais, são 

movimentados por ano mais de 700 milhões de toneladas 

de carga - mais de 90% das exportações e importações – 

em mais de 250 terminais. 

Reformulação da regulação portuária. O novo marco 

regulatório dos portos (Lei n. 12.815/2013) avança na 

direção de criar um ambiente favorável de investimentos 

e de gestão dos portos no país, promovendo maior 

participação do setor privado no sistema portuário. 

Alta competitividade. A questão da eficiência e 

otimização logística tornou-se uma das principais 

ferramentas competitivas entre portos/terminais. 

Inovação tecnológica. O setor portuário atravessou na 

última década um período de grande investimento em 

aprimoramento de tecnologias de automatização de 

equipamentos de movimentação, de gestão de recursos e 

pessoas e de engenharia civil. 

Grandes montantes de investimento. Como regra geral, 

projetos portuários exigem o aporte financeiro da ordem 

de centenas de milhões de reais. É necessário, portanto, 

bons processos de tomadas de decisão para o 

dimensionamento e configuração das operações, 

considerando o trade-off entre o nível de serviço 

oferecido e o valor total do investimento. 

Os desafios 

Baixa produtividade portuária no cenário nacional. 

Apesar da produtividade média de movimentação ter 

aumentado consideravelmente nas últimas duas décadas, 

o setor portuário nacional está ainda muito atrás dos 

níveis de produtividade europeus e asiáticos. 

Tempo de expertise no setor. Comparado com os portos 

europeus e asiáticos, os portos e terminais brasileiros 

apresentam uma curva de absorção de expertise, 

amadurecimento e compreensão do próprio negócio em 

fase de crescimento. 

Gargalos de planejamento de longo prazo. Boa parcela 

dos terminais nacionais opera em nível próximo à sua 

capacidade máxima. Praticamente não há alternativas 

viáveis à expansão da capacidade, devido às restrições 

físicas de expansão ou capacidade de integração modal. 

 

Complexidade dos sistemas portuários. Imerso em sua 

própria complexidade, no ritmo frequente de 

desenvolvimento de novas tecnologias e desafios, o setor 

portuário nacional apresenta um cenário complexo que 

dificulta processos eficientes de tomada de decisão. 

Pouca integração de informação para tomada de 

decisão. É escassa a disponibilidade de ferramentas que 

auxiliam os processos para tomadas de decisão de 

maneira integrada e eficiente.  



 

A Solução - uma metodologia de agregação de valor: 

A metodologia aplicada pela Genoa para planejamento e 

dimensionamento de terminais portuários – a simulação 

computacional – é uma ferramenta de alto rendimento, 

com a capacidade de representação e avaliação do 

desempenho logístico. 

Conceito. A metodologia envolve a construção de um 

modelo computacional capaz de representar o 

comportamento de um sistema e de seus componentes 

sob qualquer condição e gerar cenários de avaliação. 

Redução de risco e identificação dos gargalos. Modelos 

de simulação permitem a identificação imediata de 

gargalos logísticos operacionais – filas, tempos, utilização 

de recursos, etc. 

 

Avaliação antes da implantação. É possível criar modelos 

válidos de sistemas que ainda não existem – greenfield 

ou projetos de expansão. 

Redução de custos de operação. Com a avaliação precisa 

dos índices de utilização dos recursos do terminal, é 

possível agir dimensionando e planejando operações, 

evitando prejuízos com operações mal dimensionadas.  

Projeções financeiras. A metodologia permite também a 

inserção de parâmetros financeiros para todas as 

operações do sistema modelado, inclusive com avaliação 

de CAPEX e OPEX e trade-off entre esses elementos, 

servindo como apoio fundamental para avaliações 

financeiras e estudos de viabilidade. 

Integração entre avaliação estratégica e operacional. A 

complexidade do ambiente portuário demanda que as 

avaliações estratégicas, táticas e operacionais sejam 

realizadas simultânea e continuamente. Um modelo de 

simulação é capaz de integrar todos esses espectros da 

tomada de decisão, garantindo aumento do nível de 

compreensão do sistema sendo modelado. 

Desenvolvimento de um Projeto de Simulação 

Desenvolvimento a 4 mãos. O desenvolvimento de um 

modelo de simulação parte do estabelecimento de uma 

parceria de comprometimento, comunicação e feedback 

entre a Genoa e o cliente. 

Utilização de softwares especializados. A Genoa 

desenvolve aplicações utilizando softwares de última 

tecnologia. A principal plataforma utilizada é o AnyLogic, 

o mais moderno software de simulação do mundo. 

 (ver link) 

Avaliação de múltiplos cenários e identificação das 

melhores alternativas. A construção do modelo permite 

a configuração e testes de múltiplos cenários, 

alternativas e configurações de todas as variáveis do 

modelo, buscando estabelecer uma configuração 

otimizada para o sistema em estudo. 

Confira algumas das considerações implementadas em 

modelos de simulação portuária: 

 integração intermodal - chegada de trens, caminhões 

e navios, perfil da frota, clientes, demandas e 

sazonalidades de cargas; 

 sistemas de carga e descarga de navios, caminhões e 

trens, configuráveis quanto à distribuição 

probabilística de taxas e tempos de operação; 

 pátios, armazéns, silos e outras estruturas de 

armazenagem, com configurações customizadas de 

layout e capacidades; 

 equipamentos de pátio totalmente configuráveis; 

 processos de embarque/desembarque direto; 

 berços e outras estruturas de atracação, configuráveis 

quanto às características físicas, capacidade, 

restrições de aproximação, de clima, etc.; 

 controles de canais e marés e processos de manobra, 

praticagem, restrições de navegação;  

 custos relacionados a todos os processos e operações 

inseridos no modelo – CAPEX e OPEX; 

e muitos outros... 

http://genoads.com.br/produtos/anylogic-software-de-simulacao/conheca-o-anylogic
http://genoads.com.br/produtos/anylogic-software-de-simulacao/conheca-o-anylogic

