
 XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

SELEÇÃO DE VARIÁVEIS PARA MEDIR A CAPACIDADE DE UM 
TERMINAL DE CONTAINER 

 
 

Leonardo Ramos Rios 
FURG (Fundação Universidade Federal do Rio Grande) 

Rua Eng. Alfredo Huch, 475 CEP: 96.201-900 – Rio Grande/RS 
lrrios@hotmail.com 

 
Prof. Dr. Antonio Carlos Gastaud Maçada 

FURG (Fundação Universidade Federal do Rio Grande) 
Rua Eng. Alfredo Huch, 475 CEP: 96.201-900 – Rio Grande/RS 

dceaacgm@super.furg.br 
 
 

RESUMO 
  
 O assunto relacionado às operações de terminais de containers tem ganhado bastante atenção por 
parte de pesquisadores da área de PO. Vários estudos já foram realizados visando a elaboração e validação 
de modelos que possam diminuir o tempo de operação de navio e, conseqüentemente, o custo gerado. 
Muitos destes modelos utilizam ferramentas de simulação, que possibilitam antecipar e realizar análises 
do impacto a ser causado no sistema. O estudo tem por objetivo identificar e selecionar as variáveis para o 
desenvolvimento de um modelo de simulação para medir a capacidade de um terminal de container e, 
assim, criar uma ferramenta para auxiliar o processo de tomada de decisão. Foram realizadas reuniões e 
entrevistas com os executivos do terminal e visitas na área operacional para selecionar as principais 
variáveis e coletar dados para desenvolver a simulação. Após a seleção das variáveis, observou-se a 
existência de duas fases e conseqüentemente dois modelos distintos, o primeira para a simulação da 
utilização dos berços e o segundo para simular a operação e movimentação de guindastes, máquinas e 
containers no pátio. 
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ABSTRACT 
 

The subject related to the operations of containers terminals has gained sufficiently attention on 
the part of researchers of the OR area. Some studies already had been carried through with the objective to 
create models that can decrease the operation time of ship and, consequently, the generated cost. Many of 
these models use simulation tools, aiming to anticipate an analysis of the impact to be caused in the 
system. The objective of this work is to identify the variables to develop a simulation model to measure 
the capacity of a container terminal and, thus, to create a tool to assist the process of decision making. 
Meetings and interviews with the executives of the terminal and visits in the operational area had been 
carried through to select variables and to collect data to develop the simulation. After the selection of the 
most important variables, their had been divided in two phases, the first one for the simulation of the 
berths and second to simulate the operation and movement of cranes, machines and containers in the yard. 
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