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Esta dissertação busca por meio do estudo do caso da gestão de resíduos sólidos no 

Porto do Rio de Janeiro aplicar uma ferramenta de simulação computacional estocástica a fim 

de dar apoio ao processo decisório do gestor responsável. Fato este que se deve ao panorama 

onde este gestor tem de integrar sua operação ao fato legal da aprovação da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e ao crescimento e importância do setor portuário para o país. Alertando 

para o fato da escassa literatura acadêmica sobre simulação aplicada a gestão de resíduos 

sólidos conforme pesquisa junto a bases eletrônicas. Inicialmente o problema de pesquisa é 

apresentado, versada uma revisão literária com intuito de atender os objetivos definidos 

tratando esta desde a gestão ambiental até a simulação computacional. Em seguida 

desenvolve-se o estudo de caso onde é segue-se a metodologia de simulação abordada por 

Banks, Chwif e Medina autores reconhecidos na área, e ainda realiza-se uma análise dos 

resultados da simulação de acordo com cada cenário proposto e medidas de desempenho 

estabelecidas. Por fim, os resultados confirmam como a simulação estocástica pode apoiar o 

gestor apontando o dimensionamento necessário para a operação da gestão de resíduos no 

caso estudado além de evidenciar os benefícios de seu uso. 
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This dissertation seeks through the case study of solid waste management in the Port 

of Rio de Janeiro apply a stochastic computational simulation tool to support the decision 

making process of the responsible manager. This fact is due to the scenario where this 

manager has to integrate its operation to the legal fact of the adoption of the National Policy 

on Solid Waste and the growth and importance of the port sector for the country. Alerting you 

to the fact the sparse academic literature on simulation applied to solid waste management as 

survey of electronic databases. Initially the research problem is presented, versed a literature 

review aiming to meet the objectives defined treating this since the environmental 

management by computer simulation. Then develops a case study which is followed by the 

simulation methodology discussed by Banks and Medina Chwif recognized authors in the 

field, and still performs an analysis of the simulation results under each scenario and proposed 

measures established performance. Finally, these findings demonstrate how stochastic 

simulation can support the manager pointing scaling required for the operation of waste 

management in the case study also highlights the benefits of its use. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO 

Considerando que os terminais portuários são as portas de entrada e saída de 

produtos, e que são responsáveis por influenciar a capacidade de produção, crescimento e 

desenvolvimento de uma nação; em termos como níveis de produtividade, crescimento e 

desenvolvimento desejados pelos governos, empresas e clientes, estes terminais necessitam 

estar dimensionados corretamente, tanto em suas instalações físicas como em equipamentos, 

organizados administrativamente, a fim de atender adequadamente as suas exigências. 

Segundo Cunha (2006) os portos são os elos das cadeias logísticas que integram os 

fluxos de transporte de mercadorias entre regiões diferentes, gerando influências que se 

estendem muito além de seus locais de instalação. 

De acordo com os dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) 

podemos acompanhar o histórico de containers movimentados entre os anos de 1980 a 2012 e 

a partir desse gera-se o gráfico a seguir. 

 

Figura 1 – Participação das economias no mercado de movimentação de containers. 

Fonte: Adaptado de UNCTAD (2013). 
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Este demonstra o percentual de participação de diversos países considerando o total 

de containers movimentados ao longo do ano de 2012, observa-se que o Brasil é a décima 

oitava economia na movimentação de containers a nível mundial com o percentual de 1,51% 

desse mercado. 

Em 2 de agosto de 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), Lei 12.305, sendo esta regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 

2010. De acordo com este decreto seu artigo terceiro define sobre a correta destinação final 

dos resíduos sólidos. 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, 

do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos;  

Levando-se em consideração esses aspectos pode-se concluir que os resíduos sólidos 

portuários devem ter uma gestão apropriada de acordo com a singularidade de cada porto, 

desta forma as decisões nos portos brasileiros devem ser tomadas de maneira a adequar estas à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Assim o gestor responsável pelo porto necessita de uma compreensão mais adequada 

de seu panorama para tomar suas decisões quanto a esta adequação. 

Banks (2010) diz que a simulação computacional é utilizada de forma crescente para 

apoio a tomada de decisão por meio da análise do modelo simulado com objetivo de 

distinguir o impacto no desempenho de acordo com as mudanças de parâmetros imputadas ao 

modelo. 

É nesse interesse que se posicionará o estudo que será apresentado, ilustrando através 

de uma ferramenta de simulação estocástica um modelo aplicado ao caso do Porto do Rio de 

Janeiro com intuito de apoio a gestão de resíduos sólidos em operações portuárias. 

1.2. PROBLEMA E PRESSUPOSTOS 

Tendo por premissa as seguintes considerações: que toda organização que possuir 

geração de resíduos sólidos deve dar destinação a estes de forma adequada e ao menor custo 

possível, que existe a possibilidade desta destinação ser realizada de forma terceirizada ou 

própria e que estas organizações sofrem pressão por parte de sujeitos externos. Entende-se 

que se torna plausível o estudo a respeito da destinação e gestão de resíduos sólidos. 
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As operações portuárias sofrem impacto direto sobre suas obrigações no que tange a 

gestão de resíduos devido à legislação específica tanto em âmbito internacional como 

nacional que determinam as condições específicas, deveres e responsabilidades dos 

operadores portuários. 

Determinadas problemáticas como dimensionamento, fluxo de material e mão de 

obra são fatores categóricos para um planejamento eficaz da gestão de resíduos, o uso de uma 

metodologia experimental como a simulação pode se configurar como apoio significativo para 

o processo decisório. Desta forma, analisar como a simulação pode auxiliar o planejamento na 

gestão de resíduos em atividades portuárias se torna instigante a este pesquisador. 

Tendo por fundamento o panorama versado, esta dissertação se propõe a responder 

ao seguinte questionamento: 

 Como a utilização de uma ferramenta de simulação estocástica pode auxiliar de 

maneira significativa o processo decisório em operações portuárias quanto à gestão de 

resíduos sólidos? 

Desta maneira pode-se versar sobre o pressuposto desta dissertação: 

Operações portuárias que sofram um estudo por meio de ferramentas de simulação 

estocástica, quanto a sua gestão de resíduos sólidos podem oferecer significativo auxílio os 

seus gestores durante o processo decisório. 

1.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

Esta dissertação possui como objetivo fundamental exemplificar, por meio de um 

aproveitamento prático, a maneira pela qual a simulação pode assessorar o processo decisório 

da gestão de resíduos sólidos dentro de atividades portuárias, a fim de retratar diferentes 

cenários. 

Como a intenção de caracterizar o objetivo proposto se faz necessário determinar 

objetivos secundários que formam a base desta, que são: 

 Versar sobre os conceitos teóricos envolvidos com a gestão de resíduos sólidos sendo 

aqui tratados, da gestão ambiental, da gestão portuária e da logística reversa. 

 Versar sobre os conceitos teóricos sobre processo decisório, pesquisa operacional e 

simulação. 

 Utilizar a técnica de simulação estocástica destacando suas vantagens, aplicações e 

restrições. 
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 Analisar a utilização e aplicabilidade de um software comercial em simulação 

estocástica para o caso do Porto do Rio de Janeiro. 

Por não ser possível, a priori, identificar a melhor estratégia a seguir para a atividade 

de gestão de resíduos sólidos, tem-se por objetivo que a simulação possa trazer informações 

que sirvam de apoio aos potenciais gestores. 

A justificativa para o estudo da simulação estocástica de dimensionamento se faz 

pela necessidade de mitigação do risco devido à prévia análise dos impactos das possíveis 

decisões sobre o sistema simulado. Acarretando a uma minimização de custo, tempo, e 

utilização de recursos em gerais por parte dos gestores do sistema. Dentre esses sistemas o de 

operação portuária. 

As operações portuárias possuem procedimentos específicos e muitas vezes de 

regulação internacional. A complexidade dessa operação é fator determinante e plausível para 

que a decisão do gestor seja sempre bem apoiada em estudos sobre os possíveis impactos já 

que uma má decisão pode causar elevados gastos muitas vezes evitáveis. 

É oportuna a aplicação de um estudo de simulação estocástica sobre a gestão de 

resíduos sólidos devido à falta de literatura específica de simulação para esta temática, além 

de ser um tema atual, no momento em que as atitudes e valores são repensados por uma 

sociedade que clama por ações por uma vida mais sustentável. 

VERBETES DOMÍNIO PÚBLICO SCIELO 

Estocástica 55 13 

Simulação Estocástica 2 4 

Eventos Discretos 10 0 

Simulação Discreta 4 2 

TOTAL 71 19 

Tabela 1 – Pesquisa por produção acadêmica relacionada ao tema simulação computacional. 

Fonte: Do autor (2013). 

Conforme pesquisa realizada junto à base de dados dos sites Scielo (Scientific 

Eletronic Library Online) e Domínio Público em março de 2013, foram encontradas ao todo 

noventa publicações acadêmicas sobre os verbetes relacionados ao tema simulação 

computacionais, porém nenhuma dessas aplicada a gestão de resíduos sólidos. 

Torna-se viável o estudo dessa dissertação devido ao fato da existência do projeto de 

identificação de resíduos executado pelo Programa de Planejamento Energético (PPE) da 

COPPE/UFRJ, em parceria com a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República 



 16 
O Porto do Rio de Janeiro e a Gestão de Resíduos Sólidos: Uma abordagem da simulação estocástica 

 
Universidade Federal Fluminense – UFF / Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd 

(SEP/PR) e por este servir de fonte primária de dados. Projeto este intitulado: Conformidade 

Gerencial de Resíduos Sólidos e Efluentes dos Portos. 

Pode-se concluir como perspectiva deste estudo avançar no conhecimento com 

relação a questões de gerenciamento de resíduos sólidos para apoio ao processo decisório em 

operações portuárias. As contribuições serão importantes tanto pela visão acadêmica quanto 

pela visão empresarial. Academicamente a temática avança sobre a fronteira do conhecimento 

permitindo uma contextualização do tema gestão de resíduos sólidos em operações portuárias 

por um aspecto da simulação estocástica. Empresarialmente, o estudo poderá dar base para 

futuras discussões sobre a importância de questões de gestão de resíduos sólidos e simulação 

estocástica em qualquer ramo de operação empresarial. 

1.4. MÉTODO DE PESQUISA 

Nesta parte introdutória da metodologia de pesquisa é versado sobre três dimensões, 

sendo: (1) a condicionante metodológica; (2) a descrição do esquema de pesquisa; (3) a 

ferramenta e o método tomado para a aplicação e validação do modelo de simulação 

escolhido. 

1.4.1 A Condicionante Metodológica 

Para Cervo & Bervian (2002) “o interesse e curiosidade do homem pelo saber levam-

no a investigar a realidade sob os mais diversificados aspectos e dimensões”, desta forma, o 

objetivo de estudo para cada pesquisador admite níveis diferenciados de aprofundamento e 

diferentes abordagens do tema pesquisado, sendo automática a existência de diversos tipos de 

pesquisas. 

Para esta dissertação na área da administração foi utilizada Vergara (2010), a autora 

define dois critérios onde pesquisas podem ser classificadas, quanto aos fins e quanto aos 

meios. A mesma define que, quanto aos fins da pesquisa, esta pode ser do tipo: exploratória, 

descritiva, metodológica, aplicada ou intervencionista. Já quanto aos meios da pesquisa a 

autora define que estes podem ser do tipo: pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, 

documental, bibliográfica, estudo de caso, ex post facto, experimental, participante e 

pesquisa-ação. 

Para a autora a pesquisa possui finalidade, exploratória, quando esta é realizada em 

área que existe pouco conhecimento sobre o tema a ser investigado. Esta dissertação faz-se 
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pelo sentido exploratório com o estudo de simulação em apoio à gestão de resíduos sólidos. A 

finalidade, descritiva, quando desvenda características de determinado fenômeno, ou seja, as 

características da operação portuária a pesquisar.  A finalidade, aplicada, quando esta é 

motivada para resolver problemas concretos, ou seja, o problema real enfrentado por gestores 

para com os resíduos sólidos. 

Ainda para a autora a pesquisa possui como meio, a pesquisa de campo, quando esta 

estiver fundamentada em uma investigação empírica, assim como esta dissertação está 

baseada por observações no próprio local onde o fenômeno ocorre, o Porto do Rio de Janeiro. 

O meio, bibliográfica, quando procura explicar um problema a partir de referências teóricas, 

ou seja, a revisão teórica que será elaborada demonstrando os conceitos teóricos envolvidos e 

a fundamentação de verbetes como: gestão de resíduos sólidos, gestão ambiental, gestão 

portuária, logística reversa, pesquisa operacional, simulação dentre outros correlacionados a 

estes para melhor entendimento do tema e realização da dissertação. O meio, pesquisa de 

laboratório, quando realizada em local circunscrito, aqui a simulação computacional 

elaborada para apoio a gestão de resíduos sólidos em atividades portuárias. O meio 

experimental, quando o pesquisador manipula as variáveis independentes e observa as reações 

de tal manipulação, nesta se dá a manipulação no processo de simulação a fim de produzir 

cenários possíveis. O meio, estudo de caso, quando esta é circunscrita a poucas localidades, 

nesta dissertação a atividade portuária quanto à destinação de resíduos sólidos provenientes de 

bordo no Porto do Rio de Janeiro. 

Desta maneira, a presente dissertação se classificará quanto aos fins como: 

exploratória, descritiva e aplicada. 

E quanto as meios de investigação como: pesquisa de campo, bibliográfica, de 

laboratório, experimental e estudo de caso. 

1.4.2 Esquema de Pesquisa 

Esta dissertação tem por escopo alcançar resposta aos objetivos definidos junto ao 

item 1.3 previamente mencionados e é com a intenção de apresentar de forma clara a pesquisa 

aqui aplicada que foi elaborado o esquema da figura 2 a seguir: 
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Figura 2 – Esquema da Dissertação.  

Fonte: O Autor (2013). 

De acordo com o esquema ilustrado: Foram compreendidos conceitos teóricos sobre 

gestão, dentre estes a gestão ambiental, a gestão de resíduos sólidos e a gestão portuária, 

aprofundando o entendimento da gestão de resíduos sólidos dentro da gestão portuária. 

Também compreendidos os conceitos de Pesquisa Operacional e Simulação Computacional, 

aqui foi aprofundado o conhecimento sobre simulação e do software que foi utilizado para o 

estudo de caso. Foi estruturado o Estudo de Caso do Porto do Rio de Janeiro de acordo com a 

delimitação pré-estabelecida. Estes três objetivos específicos respondidos com seus capítulos 

correspondentes foram convergidos em uma análise e discussão sobre a simulação estocástica 

de dimensionamento do caso estudado. 

1.4.2 A Ferramenta e o Método 

A ferramenta e a metodologia utilizada para o processo de simulação estocástica de 

dimensionamento foram abordados no Capítulo 3 desta dissertação onde é apresentado um 

resumo de ambos. 
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A ferramenta de simulação utilizada foi o software ARENA ®. Esta foi lançada pela 

empresa americana Systems Modeling no ano de 1993 sendo o sucessor de outros softwares de 

simulação, a partir de 1998 a empresa Rockwell Software vira dona do ARENA ®, pois 

incorpora a Systems Modeling. No Brasil o representante oficial para esse software é a 

empresa Paragon (PRADO, 2009). 

O software ARENA ® permite através de um modelo, simular processos de negócio 

para sua melhoria. Pode ser aplicado em qualquer tipo de processo que esteja descrito por 

meio de um fluxograma e possui a particularidade de ser projetado para iniciantes no mundo 

da simulação computacional. A propriedade básica do ARENA ® que facilita sua utilização é 

a não necessidade por parte do usuário de conhecimento avançados em programação 

computacional para se utilizar do sistema (PARAGON, 2013) 
1
. 

Para o modelo de simulação esta dissertação baseou-se em conceitos de autores 

renomados no assunto simulação, Banks, Chwif e Medina que se apresentam melhor no item 

2.9.4 intitulado, Metodologia. 

1.5. LIMITAÇÕES 

A metodologia de estudo de caso aqui aplicada permite apenas auferir conclusões e 

análises específicas da operação portuária escolhida como caso, impedindo desta forma a 

generalização dos resultados obtidos. 

Esta dissertação se limita a estudar apenas o Porto do Rio de Janeiro, este será 

apresentado e caracterizado na seção 3.2 intitulada, Caracterizando o Objeto de Estudo. 

Não podemos descartar a complexidade intrínseca das operações portuárias, o que 

leva a existência de um grande número de variáveis envolvidas. A fim de viabilizar a análise 

da operação portuária aqui delimitada através da ferramenta de simulação estocástica foi 

necessária a introdução de uma metodologia de simplificação onde são observadas apenas as 

variáveis de maior importância. Esta simplificação também será mais bem detalhada a 

posteriori. 

Apesar dessa metodologia de simplificação viabilizar a análise da operação portuária 

proposta, acaba gerando vazios diante do modelo tomado, o que acaba proporcionando uma 

limitação na validade dos resultados obtidos, pois uma alteração significativa em alguma das 

variáveis desconsideradas não seria percebida no modelo. 

                                                 
1
 PARAGON, representante do software ARENA no Brasil. 
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Com objetivo de delimitar o estudo desta dissertação, a seguir, se versa alguns 

poucos parágrafos, com a intenção de entender a escolha especificada do porto e do tipo de 

fonte do resíduo sólido a ser objeto do estudo. 

A proposta desta dissertação é aplicar uma simulação estocástica para apoio ao 

processo decisório da gestão de resíduos sólidos na operação portuária do Porto organizado do 

Rio de Janeiro em seus resíduos de fonte de bordo, ou seja, resíduos manifestados pelas 

embarcações. Esta delimitação se justifica pelos seguintes fatos: 

Segundo dados da ABREMAR/FGV durante a temporada 2010/2011 foram vinte 

navios cruzeiros e 792.752 cruzeiristas que viajaram no Brasil, sendo o porto de Santos o 

principal porto de embarque e desembarque, seguido do porto do Rio de Janeiro, estes com 

mais de 200 escalas de navios em cabotagem cada um. Assim configura-se o Porto do Rio de 

Janeiro como o segundo mais movimentado nesse tipo de atividade no Brasil. 

Sendo assim, a presente dissertação desenvolve uma simulação estocástica para a 

operação portuária no Porto do Rio de Janeiro no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos 

correlacionados a fonte de bordo, estando assim esta previamente delimitada. Desta forma 

resguardando este estudo de qualquer interrogativa de outro objeto de estudo aqui não 

especificado. 

1.6. ESTRUTURA 

A presente dissertação está estruturada em quatro capítulos. Além deste primeiro, de 

introdução, são apresentados mais três, conforme a estrutura descrita a seguir. 

 Capítulo 1 – Introdução. 

Apresenta o enquadramento da dissertação, sendo definido o problema de pesquisa e 

a hipótese, além de observados os objetivos e a relevância do tema abordado, é feita uma 

apresentação da metodologia de pesquisa e versado sobre limitações do estudo desenvolvido. 

 Capítulo 2 – Referencial Teórico. 

O segundo capítulo, Referencial Teórico, tem como perspectiva abordar conceitos 

relativos à gestão envolvidos com o tema da dissertação, tais como: gestão ambiental, gestão 

de resíduos sólidos, gestão portuária. Também possui a expectativa de abordar conceitos 

básicos relacionados com Pesquisa Operacional e Simulação: classificação de modelos, teoria 
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das filas, evolução da simulação, vantagens e desvantagens da simulação, metodologia para 

simulação, método Monte Carlo.  

Capítulo 3 – Caso: O Porto do Rio de Janeiro, simulação estocástica para a 

gestão de resíduos sólidos. 

O terceiro capítulo é apresentado com o intuito de versar com maior foco sobre a 

metodologia aplicada para a realização do estudo de caso proposto nesta dissertação, trata-se 

de uma análise da região física a ser simulada no software e os fluxos de geração de resíduos, 

considerações sobre a coleta de dados além de uma abordagem sobre as etapas de simulação 

realizadas, a construção do modelo de simulação, o tratamento estatístico dos dados, teste de 

aderência, validação e verificação do modelo. Está designado ainda a caracterizar o Porto do 

Rio de Janeiro, possuindo a priori o objetivo de dar um posicionamento histórico do Porto do 

Rio de Janeiro. A principal parte dessa dissertação também encontra-se neste capítulo trata-se 

da aplicação da metodologia de simulação computacional. Outro objetivo é dar tratamento das 

informações geradas no processo de simulação a fim de apoio ao plano de gestão de resíduos 

do Porto de Rio de Janeiro, realizando dimensionamento e destinação dos resíduos gerados. 

 Capítulo 4 – Conclusão e Recomendações. 

O quarto e último capítulo, de título Conclusão e Recomendações, apresenta-se neste 

as principais contribuições científicas do estudo desenvolvido e uma avaliação geral deste e 

dificuldades apresentadas ao longo da dissertação. Por fim é apresentado apontamentos para 

um futuro melhoramento do estudo e para novos estudos no que tange o tema proposto nesta 

dissertação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo tem o objetivo de versar sobre os conceitos que formam a base teórica 

desta dissertação, esta construída com base em livros, artigos de congressos da área e artigos 

de periódicos. Em seu início o capítulo traz a gestão ambiental, a gestão de resíduos sólidos a 

gestão portuária, a logística reversa, o apoio à decisão e o sistema de gestão ambiental como 

principais integrantes dessa base de apoio. A seguir é abordada a temática da simulação, 

contendo conceito, uma breve história da simulação, vantagens, limitações, metodologia de 

simulação, método Monte Carlo e ferramentas de simulação. 

2.2. GESTÃO AMBIENTAL 

Em um breve comentário histórico a respeito do pensamento ecológico no mundo 

podemos identificar que a busca para conciliar o crescimento econômico das nações a favor 

de uma proteção ambiental mais eficiente se inicia desde a Conferência Mundial sobre 

Ambiente Humano realizada em Estocolmo na Suécia, 1972. Adiante em 1987 é realizada a 

reunião da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento que gera o 

Relatório Brundtland intitulado “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future). Já nos anos 

90 é realizada a Rio Eco 92, Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o 

Meio Ambiente, onde se firma mais fortemente o pensamento sobre o desenvolvimento 

sustentável global. 

Na cidade de Kyoto no Japão em 1997 é aberto para assinaturas um protocolo entre 

diversos países dos que assinam dentre eles, o Brasil, este define uma redução de 5,2% para 

emissão de gases poluentes entre os anos de 2008 e 2012. Em 2012, vinte anos depois de 

realizada a Rio Eco 92, foi concretizado na cidade do Rio de Janeiro a “Rio+20” onde foi 

avaliado o cumprimento dos acordos firmados e dos avanços realizados nessas últimas 

décadas. 

Dentre os problemas a serem enfrentados pela sociedade contemporânea promover 

uma melhoria na condição ambiental do planeta em concerne com o crescimento econômico 

das organizações e nações talvez seja o mais desafiador e trabalhoso. Para tal o pensamento 

em gestão se apressa para caminhar da ótica mecanicista à sistêmica, ou seja, pensar gestão de 
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forma integrada sobre dimensões diversas e abrangentes onde os temas econômico e 

ambiental não estejam desassociados. 

A problemática ambiental não é um tema novo, porém nas últimas décadas que essa 

temática passa a ter tratada com maior profundidade segundo Seiffert (2005). 

É dessa forma que segundo Barbieri (2004), Gestão Ambiental faz referência a 

empreendimentos que indiquem qualquer tipo de problema ambiental, ou seja, trata do 

aspecto administrativo que insere e desenvolve estratégias de mitigação ao risco ambiental a 

que estão expostas as organizações. 

O chamado, risco ambiental como fala Barbieri (2004), pode claramente ser 

entendido como prejuízos ou perdas ambientais; um derramamento de óleo provocado por 

uma indústria em uma bacia hidrográfica ocasiona doenças, destruição da fauna e flora, danos 

diretos a sustentabilidade econômica de atividades como a pesca, dentre outros prejuízos e 

perdas ambientais. Este exemplo ilustra como as decorrências do risco ambiental refletem 

sobre a sociedade existente na região possivelmente afetada. Torna-se relevante a integração 

da gestão ambiental com a social resultando na gestão socioambiental e corroborando com o 

pensamento sistêmico. 

 Podemos entender que a gestão ambiental possui objeto de minimizar o consumo de 

forma desordenada dos nossos recursos naturais nas organizações, para tal trata o risco 

ambiental de forma estruturada, protegendo o meio ambiente para gerações futuras. 

Adverte Tachizawa (2007) ao fato que os resultados econômicos dependem cada vez 

mais de um processo decisório empresarial que não veja existência de conflito entre 

lucratividade e a questão do ambiente e ainda que o faturamento das empresas passe a 

depender do comportamento de consumidores que possuem preferências ecologicamente 

corretas. 

A importância de se existir uma fundamentação na sustentabilidade na gestão 

ambiental está baseado no entendimento que os recursos naturais são finitos não podendo o 

ser humano se omitir na conscientização de uma produção e consumo mais correta com o 

meio ambiente ao qual está integrado. Não há de se esquecer das palavras de Loureiro (2004) 

onde adverte que a questão ambiental não se limita ao ambiente natural, mas também 

fortemente ao ambiente social. 

Assim o entendimento de gestão socioambiental ao ser interpretado dentro das 

atividades portuárias assume o papel de uma ferramenta de minimização de consumo e 

desperdício, a fim de mitigar os potenciais prejuízos ambientais e sociais.  
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Lendo a visão de Aguiar (2004) a gestão ambiental define-se como o conjunto de 

atividades do processo de decisão que trata de questões ambientais, empregando 

racionalmente os recursos naturais a fim de satisfazer necessidades de momentâneas e futuras, 

devendo envolver todos os interessados. 

Voltando a convergir à gestão ambiental com atividade portuária nota-se que 

segundo Cunha (2004) a administração ambiental portuária pode ser conceituada como sendo 

a gestão das demandas ambientais objetivando o desenvolvimento sustentável das atividades 

na redução de custos ambientais, soluções coletivas do tratamento de resíduos, tratamento de 

efluentes, ações de emergência e monitoramento. 

A Gestão Ambiental é definida segundo a Resolução do Conama de nº 306/2002 que 

estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para a realização de auditorias 

ambientais com objetivo de avaliar o sistema de gestão de controle ambiental nos portos 

organizados e instalações portuárias conforme pode ser verificado em seu artigo primeiro. 

Verificamos nesta resolução duas importantes definições a de Gestão Ambiental e a de 

Sistema de Gestão Ambiental em seu Anexo I, definições X e XVIII respectivamente. 

Gestão ambiental: condução, direção e controle do uso dos recursos naturais, dos 

riscos ambientais e das emissões para o meio ambiente, por intermédio da 

implementação do sistema de gestão ambiental. (...) Sistema de gestão ambiental: a 

parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política 

ambiental da instalação. 

Fica claro pensar que a gestão ambiental pode ser entendida como o modelo de 

administração pelo qual se busca mitigar riscos e impactos ambientais por intermédio do 

chamado sistema de gestão ambiental. A fim de elucidar um pouco melhor a temática da 

gestão ambiental pode-se visualizar a figura a seguir. 
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Figura 3 – Modelo de Gestão Ambiental. 

Fonte: Adaptado de Andrade, (2008). 

Para Andrade (2008) o modelo conceitual para gestão ambiental deve partir da alta 

administração da organização que toma decisões estratégicas corroborando com variáveis 

ambientais e pensamentos de seus stackholders (interessados), após retransmitir este 

planejamento estratégico em projetos de âmbito socioambiental, que devem contar com 

indicadores de negócio e ambientais a fim de prover uma quantificação e avaliação dos 

resultados dos projetos. Por fim estes serem passados a operacionalização em seus processos 

produtivos e de apoio chegando a fornecedores e cliente formando o que este chama de cadeia 

sustentável. 

Assim abordamos de forma resumida essa temática da gestão ambiental e podemos 

seguir para a gestão de resíduos sólidos. 

2.3. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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Recentemente o tema gerenciamento de resíduos sólidos é um dos principais 

problemas enfrentados pelo meio ambiente tendo em vista os possíveis impactos. A ABNT 

NBR 10004 (2004), entende que os resíduos sólidos como: 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. 

Ou seja, trata a gestão de resíduos sólidos de procedimentos para tratamento 

adequado dos resíduos sólidos, entendendo claramente que a definição de resíduos sólidos não 

trata apenas de resíduos no estado sólido na interpretação literal, mas sim em estado 

semissólido e líquido como é ilustrado na definição da ABNT NBR 10004 acima.  

Segundo Tchobanoglous apud Cunha & Caixeta-filho (2002), as atividades 

envolvidas perfazem seis elementos, como podemos observar na figura abaixo. 

 

Figura 4 – Processo de Coleta de Resíduos Sólidos. 

Fonte: Adaptado de Cunha & Caixeta Filho (2002) 
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Com base no esquema proposto a definição preliminar de resíduos sólidos segundo a 

norma ABNT NBR 10004 dá sentido a fase de “Geração” de resíduos, sendo importante frisar 

a variabilidade de geração de resíduos de uma determinada população de acordo com diversos 

fatores, como renda, período de férias dentre outros. Em nosso caso a geração de resíduos no 

Porto ocorre de acordo como os tipos de embarcações atracadas. 

Na fase do “Acondicionamento” que corresponde à remoção do resíduo do seu local 

de geração geralmente são utilizados inúmeros tipos de embalagens como: sacos plásticos, 

latas, contêineres, dentre outros, é importante observar que o bom acondicionamento dos 

resíduos facilita a etapa seguinte de “Coleta”. A “Coleta” segundo Cunha e Caixeta-Filho 

(2004) envolve deste o veículo em sua garagem, o percurso a serem realizado para a remoção 

do resíduo acondicionado, os locais de descarga e o retorno ao ponto de partida, afirma ainda 

estes que no Brasil a escolha do veículo coletor ainda se dá de maneira bastante empírica. 

Para Mansur & Monteiro (2001) as “Estações de Transferência ou Transbordo” tem 

como finalidade a redução de tempo e custo no processo realizado pelo veículo coletor, pois é 

nesse ponto que este veículo transfere sua carga de resíduos sólidos para outro veículo de 

maior capacidade que irá transporta o resíduo até seu destino final evitando assim o maior 

deslocamento do veículo coletor do ponto de coletor até o ponto de destino final. 

O entendimento da etapa de “Processamento e Recuperação” pode se dar pelas 

seguintes atividades: incineração, reciclagem, e a compostagem. Sendo entendidos; 

incineração como a queima do resíduo, reciclagem o reaproveitamento desses resíduos como 

matéria-prima e compostagem a decomposição do resíduo gerando compostos orgânicos. 

 Por fim a etapa da “Disposição Final” onde podem os resíduos sólidos ser alocados 

em lixões ou aterros sanitários controlados. Segundo Cunha E Caixeta-Filho (2004) os aterros 

sanitários apresentam maiores vantagens considerando a redução de impacto ambiental.  

Retornando a NBR 10004 os resíduos sólidos são classificados nas seguintes classes: 

Resíduos Classe I – se enquadram os resíduos perigosos de acordo com os critérios 

de periculosidade estabelecidos pela norma (inflamabilidade, corrosovidade, reatividade, 

toxidade ou patogenicidade); 

Resíduos Classe II A – resíduos não perigosos e não inertes, podendo apresentar 

propriedades como biodegrabilidade, combustibilidade, ou solubilidade em água. Estão 

incluídos nesta categoria os papeis,  papelão, restos vegetais e outros.  

Resíduos Classe II B -  se enquadram os resíduos não perigosos e inertes. São as 

rochas, tijolos, vidros, e certos plásticos e borrachas que não são decompostos facilmente.   
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Os resíduos sólidos ainda podem ser classificados de acordo com seu grau de 

degrabilidade. A) facilmente degradáveis: matéria orgânica presente nos resíduos sólidos de 

origem urbana, b)moderadamente degradáveis: papeis, papelão e material celulósico; c) 

dificilmente degradáveis: são os pedaços de pano, aparas, retalhos e serragens de couro, 

borracha e madeira; d) não degradáveis: vidros,metais, plásticos, pedras, solo entre outros. 

(BIDONE & POVINELLI, 1999)  

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos (2001, 25 p), 

quanto à origem ou natureza, os resíduos sólidos classificam-se em cinco classes: lixo 

doméstico ou residencial, comercial, público, lixo domiciliar especial e fontes especiais.  

Estes ainda se subdividem em lixo industrial, lixo radioativo, lixo agrícola, resíduos de 

serviços de saúde e lixo de portos, aeroportos e terminais rodoviários.  

Dessa maneira podemos pensar que os resíduos sólidos portuários são gerados tanto 

nos terminais, como dentro dos navios e veículos de transporte. Os resíduos dos portos são 

decorrentes do consumo de passageiros, tripulantes dos navios, da carga, pois sua 

periculosidade está no risco de transmissão de doenças já erradicadas no país, como também 

na contaminação dos funcionários da própria região portuária. Voltando aqui a delimitação 

imposta para essa dissertação onde trataremos da simulação estocástica para a gestão de 

resíduos sólidos oriundos da operação portuária de transporte de passageiros no Porto do Rio 

de Janeiro. 

De acordo com o MMA (2012), as pessoas consideram lixo tudo aquilo que se joga 

fora e que não tem mais utilidade. Mas, se olharmos com cuidado, veremos que o lixo não é 

uma massa indiscriminada de materiais. Ele é composto de vários tipos de resíduos, que 

precisam de manejo diferenciado. Assim, pode ser classificado de várias maneiras conforme a 

tabela abaixo. 

Código de cores para os diferentes tipos de resíduos 

AZUL PAPEL/PAPELÃO 

VERMELHO PLÁSTICO 

VERDE VIDRO 

AMARELO METAL 

PRETO MADEIRA 

LARANJA RESÍDUOS PERIGOSOS 

BRANCO 
RESÍDUOS AMBULATORIAIS E DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

ROXO RESÍDUOS RADIOATIVOS 

MARROM RESÍDUOS ORGÂNICOS 
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CINZA 
RESÍDUO GERAL NÃO-RECICLÁVEL OU 
MISTURADO,OU CONTAMINADO NÃO 

PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO 

Tabela 2 - Código de Cores para Diferentes Tipos de Resíduos.  

Fonte: Adaptado do Ministério do Meio Ambiente (2012). 

A citação acima demonstra que a sociedade desconhece que o lixo é composto de 

diversos tipos de resíduos e que é necessária a contribuição de todos para que estes resíduos 

não sejam descartados em locais inadequados.  A criação da lei n° 12.305/10 trouxe mais 

relevância para gestão dos resíduos sólidos. Antes da criação da lei, a gestão dos resíduos era 

tratada superficialmente, a partir da sanção desta as empresas terão que obrigatoriamente 

cumprir o que rege a lei. 

Segundo o MMA (2012), o lixo pode ser classificado de acordo com seus riscos 

potenciais. Adotando a definição da NBR/ABNT 10.004 (2004) os resíduos dividem-se em: 

Classe I, que são os perigosos, e Classe II, que são os não perigosos. Estes ainda são divididos 

em resíduos Classe II A, os não inertes (que apresentam características como 

biodegradabilidade, solubilidade ou combustibilidade, como os restos de alimentos e o papel) 

e Classe IIB, os inertes (que não são decompostos facilmente, como plásticos e borrachas).  

Os resíduos perigosos para o MMA (2002) são: 

Os resíduos industriais e alguns domésticos, como restos de tintas, solventes, 

aerossóis, produtos de limpeza, lâmpadas fluorescentes, medicamentos vencidos, 

pilhas e outros, contêm significativa quantidade de substâncias químicas nocivas ao 

meio ambiente. Estima-se que existam de 70 a 100 mil produtos químicos sintéticos, 

utilizados de forma comercial na agricultura, na indústria e em produtos domésticos. 

Infelizmente, as suas consequências são percebidas apenas depois de muito tempo 

de uso. 

Os resíduos citados acima devem ser separados do lixo comum. Muitos desses 

produtos contêm metais pesados, como mercúrio, chumbo, cádmio e níquel, que podem se 

acumular nos tecidos vivos, até atingir níveis perigosos para a saúde. Quando não são 

adequadamente manejados, os resíduos perigosos contaminam o solo, as águas e o ar (MMA, 

2012). Os resíduos são classificados da seguinte forma: 

Classificação dos Resíduos Sólidos 

Resíduos Sólidos 

Domiciliares - RSD 

São resíduos secos e resíduos úmidos. Os resíduos secos são: embalagens, 

papéis, vidros e metais diversos e outros. Já os resíduos úmidos são: restos 

oriundos do preparo dos alimentos. Contém partes de alimentos in natura, como 

folhas, cascas e sementes, restos de alimentos industrializados e outros. 
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Resíduos Sólidos 

Domiciliares – 

Rejeitos 

São as parcelas contaminadas dos resíduos domiciliares: embalagens que não se 

preservaram secas, resíduos úmidos que não podem ser processados em conjunto 

com os demais, resíduos das atividades de higiene e outros tipos. 

Resíduos da Limpeza 

Pública 

São os resíduos da varrição constituídos por materiais de pequenas dimensões, 

carregados pelo vento ou oriundos da presença humana nos espaços urbanos, 

como areia e terra, folhas, pequenas embalagens e pedaços de madeira, fezes de 

animais e outros. 

Resíduos da 

Construção Civil e 

Demolição – RCC 

São materiais trituráveis como restos de alvenarias, argamassas, concreto e 

asfalto, designados como classe A (reutilizáveis ou recicláveis) e classe B 

(recicláveis para outras destinações). O restante dos resíduos como alguns tipos 

de óleos, graxas, impermeabilizantes, solventes, tintas e baterias não foram 

desenvolvidas tecnologias para sua reciclagem/ recuperação. 

Resíduos Volumosos São constituídos por peças de grandes dimensões como móveis e utensílios 

domésticos inservíveis, grandes embalagens, podas e outros resíduos de origem 

não industrial. Os componentes mais constantes são as madeiras e os metais. 

Resíduos Verdes São os resíduos provenientes da manutenção de parques, áreas verdes e jardins, 

redes de distribuição de energia elétrica, telefonia e outras. São comumente os 

troncos, galharia fina, folhas e material de capina e desbaste. Boa parte deles 

coincide com os resíduos de limpeza pública. 

Resíduos dos Serviços 

de Saúde 

São divididos em grupos: Grupo A (potencialmente infectante: produtos 

biológicos, bolsas transfusionais, peças anatômicas, filtros de ar, gases etc.); 

Grupo B (químicos); Grupo C (rejeitos radioativos); Grupo D (resíduos comuns) 

e Grupo E (perfurocortantes). 

Tabela 3 - Classificação Resíduos Sólidos.  

Fonte: Baseado nos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos MMA, 2012. 

A partir do quadro acima, é possível perceber que muitos resíduos sólidos são 

nocivos à saúde e ao meio ambiente quando descartados em locais inadequados. As lâmpadas 

fluorescentes, os eletrônicos, as baterias automotivas e de celulares, as pilhas entre outros 

resíduos possuem metais pesados, como mercúrio, chumbo e zinco, por isso estes devem ser 

separados e descartados de forma ambientalmente correta para que sejam descontaminados. O 

próximo tópico vai apresentar alguns pontos a respeito da gestão portuária. 

2.4. GESTÃO PORTUÁRIA 

Segundo GOULARTI FILHO (2007) a maneira que ocorreu a ocupação e 

povoamento do território brasileiro onde o mar era a rota natural de integração entre a colônia 

e a Coroa fez surgir inúmeros portos no litoral brasileiro. Em uma breve passagem histórica é 
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no dia 28 de janeiro de 1808 que D. João VI, Príncipe regente de Portugal, com domínio sob a 

então colônia, Brasil, decreta a abertura dos portos às nações amigas, desta forma, inicia o 

Brasil no sistema de livre comércio. Desde este importante fato da história brasileira até os 

dias atuais o sistema portuário nacional passa por diversas modificações. 

A então Lei 8.630/1993 conhecida como “Lei de modernização dos Portos” 

estabelece os principais conceitos que atuam na gestão portuária atual ela estabelece um 

sistema de instâncias decisórias dentro do que se caracteriza como “Porto Organizado”. 

Art. 1º - I - Porto Organizado: o construído e aparelhado para atender às 

necessidades da navegação, da movimentação de passageiros ou da movimentação e 

armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e 

operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária; 

Essas instâncias decisórias são: 

 O Conselho da Autoridade Portuária (CAP) atua como fórum consultivo, de 

regulamentação e supervisão das atividades portuárias como: homologação de tarifas, horário 

de funcionamento, normas de exploração do porto e qualificação do operador portuário, 

aprovação de plano de desenvolvimento e zoneamento do porto. 

 A Autoridade Portuária (AP) responsável pela fiscalização da manutenção e 

gestão do patrimônio e conservação da eficiência portuária. 

 O Operador Portuário (OP) pessoa jurídica pré-qualificada para executar a ação 

portuária. 

 O Órgão de gestão de mão-de-obra (OGMO) responsável pela gestão da mão-de-

obra da operação portuária complementar. 

É latente que o sistema portuário possui um passivo ambiental que causa 

inconformidades para o pleno funcionamento dos portos sem possíveis prejuízos econômicos 

ou socioambientais. Atualmente os portos precisam atender algumas conformidades como: 

licença de operação (LO), licenciamento de dragagem, instalação de unidades de gestão 

ambiental, plano de emergência individual, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

auditoria ambiental, programa de gerenciamento de riscos ambientais, e o controle de 

monitoramento ambiental (Kitzmann & Asmus, 2006). 

É no âmbito da geração e gestão dos resíduos sólidos que a presente dissertação tem 

interesse relacionado à atividade portuária. Esses resíduos podem ser gerados pela própria 

operação portuária ou pelos navios. 
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A fim de mitigar os impactos dos resíduos existem alguns regulamentos nacionais e 

internacionais. O Brasil é um dos países que seguem a Convenção Internacional para 

Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL 73/78) 
2
 esta possui regras de sobre a poluição 

por resíduos de proveniente de navios. No Brasil a Lei 9.966 de 2000 reafirma a MARPOL 

73/78, esta lei define que o porto organizado, instalação portuária e plataforma, bem como 

suas instalações de apoio irão dispor de forma obrigatória de instalações ou meios adequados 

para o recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição, 

sempre observando as normas e critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

Embarcações que queiram desembarcar resíduos sólidos devem cumprir algumas 

regras segundo a regulação da MARPOL 73/78 estas embarcações devem deixar seus 

resíduos nas instalações de recepção antes de abandonar o porto sendo estes segregados 

adequadamente, devidamente embalados e lacrados, também devem entregar uma notificação 

prévia dos resíduos que vão descarregar, contendo quantidade, qualidade, instalações de 

recepção. Esta notificação acompanha os resíduos até o seu destino final, cada operador do 

processo deve anter uma cópia do documento par disponibilizar a fiscalização quando 

necessário. Segue abaixo figura ilustrativa do sistema de manifesto ponta a ponta. 

 

Figura 5 – Sistema de Notificação Ponta a Ponta. 

Fonte MARPOL 73/78. 

                                                 
2
 Convenção MARPOL 73/78 — Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, e 

seus Anexos, promulgada pelo Decreto nº 2.508/98; a Internacional Maritime Dangerous Goods Code — IMDG, 

da Organização Marítima Internacional — IMO, que regulamenta o manuseio, estocagem, transporte, simbologia 

e cuidados especiais com produtos considerados perigosos pela Organização das Nações Unidas — ONU 
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Esta norma de gerenciamento ponta a ponta obriga a atividade portuária a ter certo 

nível de gerenciamento, pois deve haver um planejamento adequado é clara definição das 

responsabilidades de cada sujeito do processo. 

 

Figura 6 – Manifesto de Resíduos. 

Fonte: Inea (2012) 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) através de sua Resolução 

de nº 2.190 de 2011 define os papeis desses sujeitos atuantes dentro do porto, A ANTAQ 

também representa o Brasil em convenções, acordos e tratados sobre transporte aquaviário 

junto aos organismos internacionais de navegação, como a Organização Marítima 

Internacional (IMO). 
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A Resolução ANTAQ de nº 2.190 de 2012 possui por objetivo orientar sobre a 

prestação do serviço de retirada de resíduos em instalações portuárias brasileiras, sendo estas 

dentro ou fora do porto organizado. A empresa coletora de resíduos deve ser devidamente 

registrada pela ANTAQ. Essas empresas coletoras fazem a emissão do Certificado de 

Retirada de Resíduos da embarcação, conforme ilustrado na figura anteriormente mencionada, 

sendo modelo padrão desse certificado o anexo III da resolução. 

A MARPOL 73/78 está estruturada em vinte artigos, dois Protocolos e seis Anexos 

que contém regulamentações para a prevenção da poluição por: 

 Anexo I: Óleos 

 Anexo II: Substâncias líquidas nocivas transportadas por mar a granel 

 Anexo III: Substâncias nocivas transportadas por mar em forma de embalagens 

 Anexo IV: Águas residuais (esgoto) 

 Anexo V: Lixo 

 Anexo VI: Ar (sistema de climatização de navios) 

Os Anexos I e II são obrigatórios e os Estados que ratificam ou aderem a MARPOL 

73/78 devem dar efeito aos dispositivos destes Anexos. Os demais Anexos são opcionais, e os 

Estados podem decidir se e quando eles estão prontos para aderir a qualquer um destes 

Anexos. 

A Organização Marítima Internacional (IMO) é a única agência especializada das 

Nações Unidas totalmente voltada para as questões marítimas. Ao longo dos anos ela 

desenvolveu uma estratégia cientificamente coordenada e tecnicamente orientada para a 

proteção do ambiente marítimo de poluição gerada pela indústria de navegação. O 

reconhecimento de que no campo ambiental as atividades da IMO estavam se tornando cada 

vez mais envolvidas com atividades correlatas de outras agências e organizações das Nações 

Unidas foi um motivo importante para o estabelecimento do 

Comitê de Proteção ao Ambiente Marinho (MEPC). O MEPC é um Comitê 

permanente para a execução e a coordenação de todas as atividades da Organização 

relacionadas à prevenção e ao controle da poluição do ambiente marinho por navios. Ele é o 

principal corpo especializado da IMO, composto por especialistas nomeados por Governos, 

pela indústria, organizações ambientalistas e outras organizações interessadas na proteção do 

ambiente marinho. 

Com relação à provisão de instalações para recepção, o MEPC sempre ressaltou que 

os Governos, ao avaliarem a adequação das instalações para recepção, também deveriam 
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considerar os problemas tecnológicos associados ao tratamento dos resíduos recebidos e à 

disposição final do lixo e de resíduos e efluentes das instalações para recepção e tratamento. 

Portanto, os Estados deveriam ser incentivados a agir de forma responsável dentro 

dos seus programas nacionais e a considerar tais padrões de disposição e de efluentes 

juntamente com outros resíduos gerados na costa. 

Para facilitar este processo, o programa de trabalho de curto prazo adotado na 

primeira reunião do MEPC (1974) inclui, entre outros, o desenvolvimento de novas técnicas e 

métodos para a limpeza, reciclagem e disposição de substâncias nocivas e a promoção do 

apoio àqueles Estados que solicitam assistência técnica. 

A capacidade das instalações para recepção em portos e terminais de carga e 

descarga e de reparos deverá ser capaz de, no mínimo, receber aqueles resíduos e misturas 

com os quais se lida naquele porto e que precisam ser descarregados em instalações para 

recepção. Todos os portos, incluindo marinas e portos de pesca, independentemente de seu 

tamanho, necessitarão fornecer instalações adequadas para receber resíduos do Anexo V 

(lixo) e borra de óleo das máquinas, etc. 

A capacidade de recepção deveria ser, pelo menos, adequada em termos de tempo e 

disponibilidade para responder às necessidades contínuas dos navios que utilizam o porto. As 

providências necessárias para facilitar a descarga de resíduos, misturas e todos os tipos de 

resíduos sem causar atrasos indevidos aos navios, tais como a notificação prévia das 

substâncias e quantidades esperadas para descarga, dutos ou equipamentos necessários para a 

descarga, etc., são tomadas entre o navio e a instalação de recepção. 

Os governos devem assegurar que as formalidades para o uso de instalações para 

recepção, especialmente alfândega, formalidades sanitárias e ambientais, deveriam ser tão 

simples e eficientes quanto possível a fim de evitar o atraso indevido do navio. 

Os governos devem assegurar que os custos para o recebimento e o processamento 

de resíduos deverão ser cobertos de tal forma que as taxas, caso cobradas, não venham a 

representar um desincentivo para o uso das instalações para recepção. 

2.5. ORGÃOS E PNRS 

Os principais agentes envolvidos nas questões ambientais nos quais se inserem os 

portos nacionais são o Conselho de Autoridade Portuária e as autoridades: Marítima, 

Ambiental, Portuária, do Trabalho, Sanitária, da Alfândega, Polícia Federal e órgãos 

governamentais, como CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 
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ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA e Polícia Ambiental. Na questão de conscientização coletiva, destaca-se 

a atuação das organizações não-governamentais (ONGs). 

A legislação que rege a gestão de resíduos é ampla e abrangente, incluindo 

iniciativas de normatização e regulação de órgãos internacionais, como a International 

Maritme Organization - IMO e a Organização Mundial da Saúde – OMS, assim como do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, do Sistema de Vigilância Agropecuária 

Internacional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Vigiagro/MAPA e da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com destaque para: 

 IMO - Informações atualizadas a respeito das instalações/serviços ofertados em 

cada porto, relativamente à recepção de resíduos oleosos, substâncias líquidas nocivas, 

substâncias que reduzem a camada de ozônio e resíduos de limpeza de sistema de exaustão de 

gases; 

 Convenção MARPOL 1973 - Procedimentos e Diretrizes para prevenção da 

poluição por navios que institui, entre outras, a obrigação de os portos disponibilizarem 

serviços de recepção dos diversos tipos de resíduos dos navios; 

 ABNT NBR 10004/2004 - Classificação de Resíduos; 

 Lei n°. 12305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

No que tange a Lei n°. 12305/2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

proporcionará uma fiscalização mais incisiva da parte dos órgãos responsáveis nos portos 

nacionais. Esta lei institui que os gestores dos portos serão responsáveis pelos resíduos das 

atividades portuárias (materiais de escritórios, manutenção portuária), do transporte de granéis 

(carga e descarga de grãos e minérios), e da limpeza dos navios (são os efluentes líquidos). 

Em consequência, esta lei regulamentará e proverá uma destinação adequada para os resíduos 

por meio da logística reversa. 

De maneira geral, o gerenciamento de resíduos sólidos nos portos brasileiros ainda 

não está implantado ou consolidado, mesmo sendo tema de convenções internacionais e de 

políticas nacionais, como legislação de meio ambiente e de vigilância sanitária. Os portos 

encontram-se em estágios distintos quanto à elaboração, aprovação e implantação de seus 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, sistemas de gerenciamento de 

efluentes líquidos e de seus programas integrados de controle e monitoramento de fauna 

sinantrópica nociva. 
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Após longa espera a Lei 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), esta tem por objetivo estabelecer diretrizes relativas à gestão integrada e 

gerenciamento de resíduos sólidos, excluindo-se os radioativos que possuem legislação 

específica. Esta trás diretrizes inovadoras como o sistema de logística reversa e a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, ou seja, trata da 

responsabilidade pós-consumo do setor produtivo. 

Segundo os moldes da nova política aqueles que são responsáveis ou geram resíduos 

sólidos por meio de suas atividades devem gerir estes de forma a dar o tratamento e a 

destinação adequada, incluindo a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação dentre 

outras metodologias estabelecidas por normas do Sinama (Sistema Nacional de Meio 

Ambiente); sendo possível ainda a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que 

para a PNRS: 

Art.3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

XV – rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada.  

Da mesma maneira se pode verificar a definição de logística reversa: 

XI - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. 

Também se pode verificar a definição de responsabilidade compartilhada: 

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 

volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos, nos termos desta Lei; 

Assim pode-se constatar que todos os sujeitos participantes da cadeia de produção, 

consumo e descarte possuem uma responsabilidade conjunta sendo a logística reversa a 

ferramenta, ou seja, o meio pelo qual estes sujeitos irão gerir de forma integrada seus resíduos 

sólidos a fim de reduzir, dar tratamento ou quando for considerado rejeito dar destinação 

ambiental adequada. 
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2.6. LOGÍSTICA REVERSA 

A logística reversa foi caracterizada segundo a PNRS como um conjunto de ações 

para viabilizar a coleta de resíduos sólidos, ou seja, é um instrumento para a referida política. 

Sobre os resíduos sólidos a ABRELPE (2010) afirma que:  

O panorama não é dos melhores quando se refere ao aumento da geração de 

resíduos. Constatou-se um acréscimo de 5,3% na geração per capita de Resíduos 

Sólidos Urbanos em relação ao ano de 2009, e o crescimento populacional no 

mesmo período foi de cerca de 1%, indicando um aumento real na quantidade de 

resíduos descartados e demonstra que no país ainda não foram implementadas ações 

para minimizar a geração de resíduos. 

O boletim mensal do MMA (2012) afirma que atualmente, o Brasil produz por dia 

cerca de 183 mil toneladas de lixo urbano. Cerca de 50% dos municípios dispõe diretamente 

em lixões a céu aberto, contaminando o solo, o lençol freático, provocando doenças e 

produzindo prejuízos incalculáveis para o meio ambiente.  

A pesquisa realizada pela ABRELPE (2012) mostra que a geração de RSU no Brasil 

registrou crescimento de 1,8%, de 2010 para 2011, índice percentual que é superior à taxa de 

crescimento populacional urbano do país. A comparação entre a quantidade total gerada e a 

quantidade total coletada, registrou que 6,4 milhões de toneladas de RSU deixaram de ser 

coletadas no ano de 2011 e, por consequência, tiveram destino impróprio.  

O problema dos resíduos sólidos é exposto por Leite (op. cit, pp.20) da seguinte 

forma: 

O aumento da velocidade de descarte dos produtos de utilidade após seu primeiro 

uso, motivado pelo nítido aumento da descartabilidade dos produtos em geral, não 

encontrando canais de distribuição reversos de pós-consumo devidamente 

estruturados e organizados, provoca desequilíbrio entre as quantidades descartadas e 

as reaproveitadas, gerando um enorme crescimento de produtos de pós-consumo. 

Um dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade é a dificuldade de 

disposição do lixo urbano. 

Para Campos et al. (2002) a grande disponibilidade de objetos ofertados aos 

indivíduos, na sociedade capitalista de consumo, deturpou o valor desses objetos, 

banalizando-os e fazendo com que se perdessem os referenciais quanto ao significado que as 

mercadorias têm, em termos econômicos e ambientais. 

As citações acima trazem à tona um dos maiores problemas ambientais do século 

XXI, o aumento da geração de resíduos sólidos, decorrentes ao alto consumo, da expansão e 

urbanização das cidades. Enfatizam também os impactos ambientais decorrentes da 
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disposição inadequada dos resíduos sólidos. Diante do exposto, é possível fazer uma reflexão 

porque este é um dos principais problemas ambientais decorrentes desses processos e porque 

causam grandes impactos ao meio ambiente e a qualidade de vida da população.  

De acordo com Leite (op. cit) afirma que a sociedade, em todas as partes do globo, 

tem se preocupado cada vez mais com os diversos aspectos do equilíbrio ecológico. Esse 

crescimento da sensibilidade ecológica tem sido acompanhado por ações de empresas e 

governos, de maneira reativa ou proativa e como visão estratégica variada, visando amenizar 

os efeitos mais visíveis dos diversos tipos de impacto ao meio ambiente, protegendo a 

sociedade e seus próprios interesses. 

Ainda por Leite (op. cit): 

Como reação aos impactos dos produtos sobre o meio ambiente, as sociedades têm 

desenvolvido uma série de legislações e novos conceitos de responsabilidade 

empresarial, de modo a adequar o crescimento econômico às variáveis ambientais. O 

conceito de desenvolvimento sustentado, cujo objetivo é o crescimento econômico 

minimizando os impactos ambientais, tem sido constantemente utilizado nos dias de 

hoje, baseado na ideia de atender às necessidades do presente sem comprometer as 

gerações futuras no atendimento de suas necessidades. 

De acordo com Ballou (op. cit), a Logística Reversa têm como suas principais 

atividades: 

1. Planejamento, implantação e controle do fluxo de materiais e do fluxo de 

informações do ponto de consumo ao ponto de origem; 

2. Movimentação de produtos na cadeia produtiva; 

3. Busca de uma melhor utilização dos recursos, seja diminuindo a quantidade de 

materiais empregada, seja reaproveitando, reutilizando ou reciclando resíduos; 

4. Recuperação de valor; 

5. Segurança na destinação após utilização. 

Diante do exposto, é possível observar que o crescimento na geração de resíduos, em 

função da grande descartabilidade dos bens de pós-consumo trouxe a Logística Reversa como 

estratégia para diminuir o impacto causado ao meio ambiente. A pesquisa da ABRELPE 

citada anteriormente demonstra que a quantidade de lixo produzido em nosso país é 

surpreendente. O crescimento de geração de lixo ser superior ao crescimento da população 

enfatiza o quanto é necessária à implantação de uma política para tratamento dos resíduos dos 

bens de pós-consumo.  

A Logística Reversa dos resíduos sólidos trará bons resultados com a união de 

forças, é necessário que a população se conscientize e o poder público ofereça subsídios para 
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que a lei possa ser cumprida. O próximo tópico vai apresentar a Classificação dos Resíduos 

Sólidos. 

De acordo com o MMA (2012), as pessoas consideram lixo tudo aquilo que se joga 

fora e que não tem mais utilidade. Mas, se olharmos com cuidado, veremos que o lixo não é 

uma massa indiscriminada de materiais. Ele é composto de vários tipos de resíduos, que 

precisam de manejo diferenciado. Assim, pode ser classificado de várias maneiras conforme 

figura abaixo. 

2.7. APOIO À DECISÃO 

Em diversas situações cotidianas os gestores enfrentam problemas aos quais 

necessitam de uma tomada de decisão esses precisam ferramentas e técnicas para o devido 

auxílio no processo decisório. A situação de gestão de resíduos sólidos em atividade 

portuárias não é diferente. 

Segundo o modelo racional o indivíduo organizacional é um ser completamente 

racional e incorruptível este ser em um ambiente específico, controlável e com suporte de 

modelos matemáticos e estatísticos faz sempre a escolha ótima que maximiza os resultados, 

de acordo com as afirmações de March e Simon (1966). 

Indo de encontro às afirmações de March e Simon (1966) que afirmam em seu 

modelo racional somente ser possível à tomada de decisão ótima em um ambiente específico e 

controlável temos alguns autores que versão sobre o tema. 

Motta (1998) diz que as escolhas podem não serem “ótimas” e que os ambientes 

controláveis não são encontrados m todas as organizações, pois as variáveis são numerosas e 

estão em constante mudança. 

Para Ramos (2000) a decisão é uma escolha entre várias alternativas; e as alternativas 

representam diferentes classificações sobre um fenômeno. 

Sanches (1997) diz que os elementos do processo decisório são: a informação, as 

preferências do decisor e intuição. A informação é devido ao fato que o conhecimento para a 

decisão só é obtido através dela; as preferências do decisor devem-se pela afirmação de os 

decisores não decidirem apenas com informações, mas também com uso de preferencias e 

experiências passadas; e a intuição considerada uma qualidade nos decisores é o julgamento 

que atua sobre o conjunto de informações. 

Desta forma entende-se que o decisor possui diversas alternativas sobre um 

determinado fenômeno e este em seu processo decisório deve possuir seus critérios pessoais, 
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sua intuição e suas informações para decidir. E estas decisões são tomadas em um ambiente 

não controlável com diversas variáveis em constante mudança. 

É com interesse sobre o elemento, informações disponíveis, onde Sanches (1997) 

afirma que a qualidade da decisão a ser tomada está diretamente ligada a qualidade das 

informações postas à disposição do decisor, de sua capacidade para interpretá-las e combiná-

las de acordo com o problema a ser solucionado. 

De acordo com Lima (2003) apesar de não existir tecnologia capaz de sozinha 

oferecer todas as informações que os decisores necessitam para suas tomadas de decisões, um 

conjunto de diferentes tecnologias pode capacidades que nenhuma ferramenta sozinha poderia 

promover.  

Em virtude dos fatos mencionados somos levados a crer que as ferramentas 

computacionais são de importante auxílio ao processo decisório e sempre são bem vindas ao 

conjunto de tecnologias disponíveis pelo decisor. Assim a presente dissertação leva em 

consideração estes argumentos no que tange seus objetivos de demonstrar uma metodologia 

de simulação computacional que em nosso caso servirá de apoio à decisão do gestor 

ambiental em operações portuárias. 

Esta breve revisão da literatura de processo decisório não esgota o assunto, pois se 

trata de uma área do conhecimento em constante evolução e expansão. A vertente a que se 

pretende abordar nesta dissertação diz respeito a incorporar novas técnicas no processo 

decisório com objetivo de auxílio. 

A simulação computacional pode oferecer ao gestor decisor uma opção numerosa de 

variáveis que são completamente manipuláveis conforme a necessidade do problema proposto 

a fim de se testar possibilidades de solução. 

2.8. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14.000 

Com objetivo de dar uma conformidade as diversas legislações em diferentes países 

em 1996 na cidade do Rio de Janeiro aprova-se o texto final na norma ISSO 140001 pelo 

comitê técnico relacionado a assuntos ambientais. 

A figura a seguir apresenta de forma simplificada os sujeitos que deram impulso a 

origem das normas ambientais. 
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Figura 7 – Agentes que impulsionaram o surgimento das normas ambientais. 

Fonte: Adaptado de Neto, Tavares & Hoffmann (2010). 

Estar em conformidade com as normas ambientais em processos internos, produtos e 

serviços oferecidos é um objetivo a ser buscado por todos os tipos de organizações a fim de 

vantagens competitivas, sendo no mercado interno ou externo. Para conseguir que a 

organização tenha um sistema de gerenciamento ambiental em conformidade com a norma é 

necessário obter a certificação ISO 14001 (2004), esta é a única norma da série ISO 14000 e 

que diz respeito ao sistema de gestão ambiental (SGA) da organização, não esquecendo que 

este sistema de gestão ambiental faz parte de um sistema de gerenciamento estratégico que 

deve desenvolver e uma política ambiental e para coordenar seus aspectos ambientais 

(DANSK STANDARD, 2000 apud JORGENSEN et al., 2006). 

A conformidade dos procedimentos internos para uma organização conseguir 

certificar-se ambientalmente passa através de um padrão de exigências com validade 

internacional. Dado a observação que a norma ISO não é substituta da legislação local que a 

organização tem por obrigação cumprir de acordo com Valle (2002). 

O processo de melhoria contínua dos procedimentos internos, produtos e serviços 

ofertados pela organização é base de formulação da norma ISSO 140001. Este processo 

também conhecido como ciclo de Deming possui as seguintes fases: 

 Plan (planejar), estabelecer objetivos e metas e elaborar um plano de ação. 

 Do (fazer), realizar, executar atividades conforme contam no plano de ação. 
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 Check (verificar), avaliar os resultados confrontando com o planejado,  

 Act (agir), agir de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia e corrigindo 

falhas. 

 

Figura 8 – Ciclo de Deming / PDCA.  

Fonte: Adaptado de Andrade (2003). 

De acordo com Andrade (2003) o ciclo PDCA inventado pelo estatístico americano 

Walter A. Shewart somente se popularizou durante a década de 1950 quando W. Edwards 

Deming aplica este método nos conceitos de qualidade. 

A norma ISO 14001 (2004) é formada pelos seguintes elementos: introdução; 

objetivo; referências normativas; termos e definições; requisitos do sistema de gestão 

ambiental e orientações para o uso da norma (ISO, 2004). Estes seus principais elementos são 

representados pela espiral apresentada na figura a seguir, se esta for corretamente observada 

pode se perceber a semelhança ao Ciclo de Deming abordado acima. 

• Verificar • Agir 

• Fazer • Planejar 

Plan Do 

Check Act 
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Figura 9 – Espiral do Sistema de Gestão Ambiental. 

Fonte: Adaptado da ISO 14.000 (2004) 

O Sistema de Gestão Ambiental realmente possui semelhanças como o sistema de 

qualidade conforme ilustra a figura acima comparada com o ciclo de Deming nota-se que 

ambas abordam o conceito de melhoria contínua em seus sistemas de gestão. Devido a essa 

semelhança pode-se fazer conexões entre a série ISSO 9.000 com a ISSO 14.000, ou seja, 

para que a organização consiga obter qualidade em seu sistema é necessário um processo 

evolutivo contínuo. 

2.9. SIMULAÇÃO 

2.9.1 Conceito 

Conceituar o verbete simulação deve neste momento ser realizado com muita 

prudência e clareza, pois devido ao fato de existirem diversas possibilidades de interpretação 

pode-se levar a um destino que não é o de interesse. Aqui se espera apenas abordar uma 

interpretação estritamente técnica e científica, nessa intenção se elabora a seguir um 

afunilamento deste conceito até o de interesse deste estudo. 

Segundo o dicionário Aurélio (2010) a definição de simulação é: “... [Do latim 

simulatione.] S.f. 1. Ato ou efeito de simular 2. Disfarce fingimento; simulacro 3. Hipocrisia, 

impostura...”. A interpretação que se pode ter ao ler esta definição de simulação não é a 
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pretendida por esta dissertação, porém serve de exemplo claro de como pode se ter inúmeras 

possibilidades destas. 

Ainda segundo o dicionário Aurélio (2010) podemos ter as seguintes definições: sob 

a ótica jurídica é “... declaração enganosa da vontade, com o objetivo de produzir efeito 

diferente daquele que nela se indica”; sob a ótica da psicologia é “... imitação de uma 

perturbação somática ou psíquica, com fins utilitários”; sob a ótica técnico-científica é “... 

experiência ou ensaio realizado com o auxílio de modelos”. Esta última definição dá a 

interpretação mais adequada ao interesse desta dissertação. 

Portanto no escopo dessa interpretação é feita uma diferenciação segundo Cwhif & 

Medina (2010) entre simulação computacional e não computacional, a simulação 

computacional é definida como aquela em que é necessário um computador para esta ser 

realizada e a não computacional por consequência não teria a necessidade do uso de 

computadores. Pode-se citar um projetista aeronáutico que reproduz em um modelo de 

pequenas proporções uma aeronave a fim de simular não computacionalmente inúmeras 

situações como a sustentabilidade aerodinâmica ou aquele projetista que se emprega de um 

software para simular computacionalmente efeitos quando se altera alguma variável no 

projeto aeronáutico. Esta dissertação abordará estritamente a interpretação de simulação pela 

ótica técnico-científica e computacional. 

Para Banks (2010) a simulação computacional aborda uma história artificial da 

realidade e, é a partir da referência de uma história artificial, que se fazem observações, 

análises e inferências nas particularidades da operação do sistema real. 

Segundo Prado (2010) “simulação é a técnica de solução de um problema pela 

análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema, usando um computador 

digital”. 

De acordo com Kelton (2007): 

 “simulação refere-se a uma ampla coleção de métodos e aplicações para imitar o 

comportamento do sistema real, geralmente em um computador com o software 

apropriado. De fato, "simulação" pode ser um termo muito geral, pois a ideia se 

aplica em muitos campos, indústrias, e aplicações. Atualmente, a simulação é mais 

popular e poderosa do que nunca, desde que os computadores e softwares são 

melhores do que nunca”. 

Assim pode-se concluir que a simulação computacional é uma imitação do mundo 

real produzida com objetivos específicos de análise de uma situação através da manipulação 

de suas variáveis com intuito de solucionar problemas. 
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Ainda para Kelton (2007): existem diversas maneiras de se classificar os modelos de 

simulação, porém a forma mais útil seria usar as três dimensões a seguir: 

 Estática Vs. Dinâmica – O tempo não desempenha um papel natural no modelo 

estático, mas desempenha em modelos de dinâmicas. 

 Contínuo Vs. Discreto – em alguns modelos contínuos o estado do sistema pode 

mudar continuamente ao longo do tempo, um exemplo seria o nível de um reservatório de 

água, a quantidade de água que entra e sai e a evaporação que ocorre. Em um modelo 

discreto, porém, a mudança pode ocorrer apenas em pontos separados no tempo, como um 

sistema de fabricação com peças chegando e saindo em momentos específicos, máquinas indo 

e voltando-se e paradas para os trabalhadores. Podem-se ter elementos tanto de mudança 

contínua e discreta no mesmo modelo, os quais são chamados de modelos discreto-contínuos, 

um exemplo pode ser uma refinaria mudando continuamente a pressão dentro dos vasos e 

desligamentos ocorridos discretamente. 

 Determinístico Vs. Estocástico - modelos que não têm entrada aleatória são 

determinísticos. Modelos estocásticos, por outro lado, operam com entrada aleatória - como 

um banco e os clientes que chegam aleatoriamente requerendo serviços variados, um modelo 

pode ter entradas determinísticas e aleatórias em componentes diferentes, aqueles elementos 

que são modelados como deterministas e os quais são como aleatória é uma questão de 

realismo da modelagem. 

 

 

Figura 10 - Tipos de Modelos. 

Fonte: Adaptado de Kelton (2007). 
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A fim de melhor ilustrar essas definições de modelos de simulação podemos 

observar a figura acima adaptada de Kelton (2007) que define os modelos de simulação sendo 

aqui objeto de estudo o modelo estocástico. 

2.9.2 Evolução 

A evolução pode ser entendida como o momento onde um sujeito ou coisa passa de 

um estágio para outro, e é natural a sua ocorrência, ainda mais em um ramo como o abordado 

por esta dissertação que lida com tecnologia. Aqui se inicia um breve histórico da evolução da 

simulação computacional. 

Para Banks et al. (2005) o período da década de 1950 foi estigmatizado pelo 

desenvolvimento da primeira linguagem de simulação, GSP (General Simulation Program), 

porém nessa época, segundo Kelton, Sadowski e Sturrock (2007), a simulação computacional 

era ainda de alto custo, assim esta situação fazia com que apenas grandes organizações 

pudessem custear essa ferramenta em seus processos. 

Avançando um pouco mais no tempo ainda de acordo com Kelton, Sadowski e 

Sturrock (2007) foi durante a década de 1970 que se deu início a simulação da maneira como 

a conhecemos atualmente, devido ao fato da evolução dos computadores, pois estes se 

tornaram mais potentes em seu processamento e com preço mais acessível no varejo. Desta 

forma a simulação ficou mais visível para as indústrias. 

Segundo Banks et al. (2005) é durante a década de 1980 que surge a interface gráfica 

com o usuário, ou seja, os softwares de simulação passaram a ter uma programação mais 

visual e animação dos modelos. Mas é durante a década de 1990 que a ferramenta de 

simulação é realmente acolhida por inúmeras pequenas empresas a integrá-la em seus projetos 

como afirma Kelton, Sadowski e Sturrock (2007). 

Querendo prognosticar o futuro da simulação Harrel, Ghosh e Bowden (2004) 

afirmam que esta vai crescendo proporcionalmente a evolução da tecnologia dos softwares, o 

que provoca um acesso viável aos gestores tomadores de decisão. Já Kelton, Sadowski e 

Sturrock (2007) apontam a dificuldade de se prever sobre simulação no futuro, porém 

apontam a implantação e/ou desenvolvimento de algumas características: 

 Análise estatística automática. 

 Mudanças no sistema orientadas pelo software. 

 Integração entre simulações e sistemas operacionais. 

 Realidade Virtual.  
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Por todos esses aspectos levantados somos levados a acreditar que a evolução e o 

maior acesso das organizações ao uso da simulação computacional ocorreram em paralelo e 

na mesma proporção que o avanço das tecnologias computacional e de software. Tornar-se 

plausível as afirmações que ambas estejam correlacionadas e a alta dificuldade de se prever o 

que o avanço de uma pode impactar na outra. 

2.9.3 Vantagens e Desvantagens 

Aqui devemos considerar o seguinte questionamento, quais razões levam a utilização 

da simulação computacional? É a partir desse questionamento que será tecido uma revisão 

sobre as vantagens e desvantagens da simulação. 

De acordo com diversos trabalhos divulgados na literatura científica podemos 

encontrar inúmeros benefícios proporcionados pelo uso da simulação computacional. Dentre 

estes se destacam: (1) que é por meio dos modelos de simulação que se torna possível estimar 

o que precisa ser melhorado, quando e quanto à melhoria se faz necessária, facilitando a 

tomada de decisões; (2) as possíveis grandes ideias de melhoria podem ser testadas através do 

uso da simulação computacional, já que a animação do processo facilita o entendimento dos 

sujeitos envolvidos; (3) a simulação permite a possibilidade de validação sobre a decisão 

tomada se esta é a melhor ou não; (4) a simulação reduz os gastos, o tempo e evita as 

interrupções inerentes a tradicional técnica de tentativa e erro (McClellan, 2004; Harrel et al., 

2000). 

Em um trabalho de 2008, os pesquisadores Sandanayake, Y.G. et al. observam que a 

simulação e a modelagem ajudam a visualizar, analisar e a otimizar os processos de produção 

complexos em um tempo razoável frente à complexidade do estudo e do investimento. Os 

autores citam, através de uma revisão da literatura, que a simulação e a modelagem não têm 

sido extensivamente aplicadas em ambientes de manufatura com just-in-time (JIT). Citam 

também haver falta de um mecanismo que identifique os fatores mais significativos para 

efeitos da otimização no processo do sistema JIT. O objetivo principal do estudo foi o de 

preencher essa lacuna através da aplicação de ferramentas baseadas em simulação 

computacional e modelagem matemática linear. Estes autores utilizaram o software ProModel 

para modelar e simular e os diversos cenários experimentais. 

Desta forma fica claro que a simulação possui vantagens inerentes a sua utilização e 

que existem temáticas as quais a simulação ainda necessita ser desenvolvida e otimizada 
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mostrando como esta técnica ainda possui um grande caminho a ser percorrido dentro do 

meio acadêmico. 

Banks (2010) aponta algumas vantagens da simulação; (a) possibilidade de explorar 

possíveis modificações no sistema real através de alterações no modelo simulado sem afetar o 

modelo real e com custo baixo; (b) o poder de domínio sobre o tempo, pois a simulação 

permite acelerar processos que podem ser muito lentos. 

Ainda para Banks (2010) podemos resumir resumiu a necessidade da simulação nas 

nos seguintes termos: Fazer escolhas corretas, compreender a expansão do tempo, explorar 

possibilidades, diagnosticar problemas, desenvolver a compreensão, visualizar o plano, 

construir consenso, preparar para a mudança. O leitor pode consultar (Banks, 2000) para um 

estudo mais detalhado. 

Assim com o propósito de resumir de maneira mais objetiva as vantagens da 

simulação em meio a inúmeras referencias biibliográficas optou-se aqui por duas fontes: 

Para Banks (2010) pode-se destacar: 

 A simulação pode ser utilizada diversas vezes a fim de avaliar diferentes 

propostas; 

 A simulação é, geralmente, mais fácil de ser aplicada do que métodos analíticos; 

 A simulação não apresenta restrições de simplificação para que possa ser tratada 

matematicamente.  

 A simulação permite que sejam testadas hipóteses de como ou por que certos 

fenômenos acontecem; 

 A simulação permite que o tempo seja controlado, podem-se reproduzir os 

fenômenos de maneira lenta ou acelerada. 

 A simulação permite compreender melhor quais variáveis são mais importantes 

para o desempenho do sistema e como as mesmas interagem entre si e com os outros 

elementos do sistema; 

 A simulação permite identificar gargalos de forma facilitada, com auxílio visual; 

E para Kelton (2007) pode-se destacar: 

 A simulação permite replicação precisa dos experimentos, podendo-se assim, 

testar alternativas diferentes para o sistema; 

 A simulação fornece um controle melhor sobre as condições experimentais do que 

seria possível no sistema real, pois se podem fazer várias replicações no modelo designando-

se os valores que se deseja para todos os parâmetros; 
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 A simulação permite simular longos períodos em um tempo reduzido; 

 A simulação é mais econômica do que se testar o sistema real, e evita gastos 

inúteis na compra de equipamentos desnecessários; 

Ainda com o propósito de resumo podemos destacar algumas desvantagens da 

simulação apontadas pelas fontes escolhidas: 

 A simulação devido a sua natureza estocástica deve ser rodada diversas vezes para 

poder se prever o desempenho do sistema; 

 A simulação é muito dependente da validade do modelo desenvolvido e dos dados 

de entrada corretos; 

 A simulação não é otimizante, pois testa somente as alternativas fornecidas; 

 A simulação exige treinamento especial para construção de modelos.  

  A simulação apresenta resultados que são, algumas vezes, de difícil interpretação 

e requer do usuário, conhecimento profundo do sistema que ele programou; 

 A simulação a modelagem e a experimentação associadas consomem muitos 

recursos, principalmente tempo. Simplificar a modelagem ou os experimentos na tentativa de 

economia gera resultados insatisfatórios. 

Levando-se em conta o que foi observado é imprescindível a conscientização de que 

a simulação possui inúmeras vantagens e que sua aplicação em problemas reais tratados 

rotineiramente por gestores de diversas áreas pode auxiliar de fora a aperfeiçoar a tomada de 

decisão. Apesar de possuir desvantagens estas não tornam-se significativas frente às 

vantagens apresentadas, devendo essas desvantagens sempre ser atentadas e tratadas pelos 

usuários da simulação com objetivo de mitigar seus impactos. 

2.9.4 Metodologia 

Deve-se deixar claro que nesse momento temos apenas o objetivo de esclarecer o 

processo metodológico ao qual esta dissertação vai orientar seu processo de simulação. 

Esta adota como base para orientar sua simulação dois conceitos que podem ser 

identificados na literatura acadêmica específica, o primeiro é ilustrado através da figura 11 

onde temos as fases de um projeto de simulação propostas por Chwif e Medina (2010), o 

sistema demostrado pelos autores aborda que o desenvolvimento da simulação estaria inerente 

a três fases: a formulação do problema a ser simulado onde o analista intervém  no sistema a 

ser simulado o qual é chamada, (1) concepção; o momento onde o modelo conceitual é 
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convertido em modelo computacional através de alguma linguagem de simulação ao qual é 

chamada, (2) implementação; a realização de experimentos e apresentação dos resultados do 

modelo ao qual é chamada, (3) análise. 

Os mesmos afirmam ainda que estas fases não devem ser interpretadas como uma 

sequência linear, pois durante o processo prático do projeto de simulação ocorrem diversas 

interações e realimentações mudando o entendimento do problema, assim a forma espiral 

torna-se a melhor maneira de se imaginar o projeto e não como se as fases fossem isoladas 

umas das outras. 

 

Figura 11 - Metodologia de Simulação. 

Fonte: Adaptado de Chwif e Medina (2010) 

O segundo conceito é ilustrado através da figura 12 onde temos uma visão 

estabelecida a partir de um fluxograma proposto por Banks (2010), este fluxo dos passos a 

serem seguidos em um estudo de simulação é anterior à metodologia de simulação extraída 

por Chwif e Medina (2010) na figura anterior. 

Desta forma com a intenção de realizar uma junção de ambos os conceitos sobre a 

metodologia de simulação este autor fez uma adaptação sobre o fluxograma apresentado por 

Banks (2010) de tal forma a poder se identificar as três fases sugeridas por Chwif e Medina 

(2010) ao longo do fluxo. Para tal foi apenas acrescentado duas linha horizontais pontilhadas 

e uma numeração especificando cada fase, (1) Concepção, (2) Implementação e (3) Análise. 
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Levando-se em conta o que foi observado entende-se que o conceito da figura 12 

auxilia o modelador a ter uma caminho a seguir durante o processo de simulação dentro de 

uma estrutura linear, passo à passo, porém o conceito apresentado pela a figura 11 não 

permite a esse mesmo modelador esquecer que durante esse processo haverá a necessidade de 

interações e realimentações de forma a garantir um maior conhecimento do problema e o 

pensamento em forma espiral proposto pelo modelo.  

 

Figura 12 - Passos em um estudo de simulação. 

Fonte: Adaptado de Banks (2010). 
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A seguir é elaborado um comentário sobre cada um dos processos apresentados na 

figura acima por Banks (2010): 

1.1 - Formulação do Problema: cada estudo de simulação inicia-se com uma 

declaração do problema. Seja esta declaração fornecida ou declarada pelo modelador deve-se 

garantir que o problema seja claramente compreendido. É sempre possível que o problema 

tenha que ser reformulada de acordo com que o estudo de simulação progride. 

1.2 - Definição de Objetivos e Plano Geral do Projeto: é necessário preparar uma 

definição dos objetivos, pois estes indicaram as questões que devem ser respondidas pelo 

estudo de simulação. Este Plano Geral do Projeto deve conter os cenários que serão 

investigados, indicar definições sobre o tempo de simulação, o recurso de pessoal, requisitos 

de hardware e software, os passos da investigação, o custo do estudo e de faturamento, se 

houver. 

1.3 - Conceituação do Modelo: o sistema do mundo real que esta em processo de 

investigação é captada por um modelo conceitual. Recomenda-se que o modelo se inicie de 

forma simples e que este cresça até um modelo de complexidade adequado. Não é necessária 

a construção de um modelo extremamente complexo. Isto irá aumentar o custo do estudo e o 

tempo para a sua conclusão, sem aumentar a qualidade da saída. 

1.4 - A Coleta de Dados: é necessário uma programação dos tipos de dados que 

devem ser apresentados e o formato exigido par que se possa enviar ao modelador em formato 

eletrônico. Os passos Construção do modelo e de Coleta de Dados são mostrados como 

contemporâneo no fluxograma. Isto indica que o modelador pode facilmente construir o 

modelo, enquanto a coleta de dados avança. 

2.1 - Tradução do Modelo: o modelo conceitual construído no passo 1.3 é codificado 

em uma forma reconhecível pelo computador, ou seja, uma linguagem de simulação. 

2.2 – Verificado: a verificação se refere ao modelo operacional, se este funciona 

corretamente. Podem existir modelos de magnitude grande, então se torna altamente 

recomendável que a verificação seja um processo contínuo. Não é recomendado para o 

modelador esperar até que todo o modelo esteja completo para iniciar o processo de 

verificação. 

2.3 – Validado: a validação é a determinação de que o modelo conceitual é uma 

representação precisa do sistema real. Infelizmente, nem sempre existe um sistema real (como 

no desenho de um novo sistema). Há muitos métodos para a realização de validação. 
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3.1 - Desenho Experimental: para cada cenário que deve ser simulado, se necessita 

de decisões em relação à duração da simulação e o número de repetições. 

3.2 - Ciclos de Produção e Análise: os ciclos de produção e análise são usados para 

estimar as medidas de desempenho dos cenários que estão sendo simulado. 

3.3 - Mais Ciclos: com base na análise de ciclos de produção, o modelador determina 

se são necessários ciclos adicionais e se há necessidade de cenários adicionais para serem 

simulados. 

3.4 - Documentações e relatórios: a documentação é necessária por vários motivos. 

Se o modelo de simulação vai ser utilizado novamente pelo modelador, ou se for necessário 

entender como funciona o modelo. Para dar confiança ao modelo para tomada de decisões 

com base na análise. A documentação permite uma avaliação das alternativas que foram 

abordados, os critérios segundo o qual os cenários foram comparados, os resultados das 

experiências, e as recomendações do modelador, se houver. 

3.5 – Implementação: o modelador atua como um repórter, em vez de um advogado. 

O relatório, elaborado no passo 3.6 aponta seus méritos e é a informação usada para tomar 

decisões. Se o modelador seguiu todos os passos rigorosamente, a probabilidade de se ter um 

instrumento de sucesso aumenta. 

Exposto os passos acima fica aqui estabelecido o plano ao qual o modelador deve 

seguir ao longo do processo de simulação, e nunca esquecer que devida às interações e 

retroalimentações inerentes ao processo devido as suas características estocásticas o 

modelador deve sempre pensar de forma espiral. Devendo retornar a lista de passos quando se 

sentir perdido nesse processo. 

Também afirmam Ryan e Heavey (2006) que essas fases do processo de simulação 

raramente são independentes, estes autores abordam a regra dos “40 – 20 – 40”, ou seja, o 

tempo que o modelador deve levar em cada grande fase do processo: 40% na fase de 

concepção; 20% na fase de implementação e 40% na fase de análise. 

Em virtude dos fatos mencionados esta dissertação toma por base estes princípios 

metodológicos para orientar no processo de simulação do caso aqui abordado. 

2.9.5 Método de Monte Carlo 

Segundo Kalos e Whitlock (2008) o nome Monte Carlo foi dado a um tipo de método 

matemático por cientistas que trabalharam no desenvolvimento de armas nucleares em Los 

Alamos, Califórnia, Estados Unidos, na década de 1940, no conhecido Projeto Manhattan, a 



 55 
O Porto do Rio de Janeiro e a Gestão de Resíduos Sólidos: Uma abordagem da simulação estocástica 

 
Universidade Federal Fluminense – UFF / Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd 

essência do método é a invenção de jogos de azar, utiliza-se de modelos de incerteza onde a 

representação do tempo é desnecessária. 

Para Pllana (2007) o nome desse método matemático é devido ao comportamento 

aleatório das roletas de cassino, uma das atrações da cidade de Monte Carlo, capital do 

principado de Mônaco, afima ainda que o método possua a geração de valores aleatórios 

como base para gerar cenários de um problema. 

De acordo com exemplo proposto por Chwif e Medina (2010) é simples o conceito 

do método Monte Carlo, os autores nos propõem a discursão sobre o método a partir de um 

clássico problema de gestão de estoques conhecido como “problema do jornaleiro”. 

Neste problema o jornaleiro passa pelo processo de decisão sobre qual a quantidade 

de jornais ele deve obter de seu fornecedor para atender sua clientela em determinado dia da 

semana (domingo). Tendo sempre a perspectiva de que cada jornal que sobra na banca ele 

perde o custo do jornal e cada cliente que não encontra jornal em sua banca ele perde a 

oportunidade de ganhar sua margem de lucro. 

Os mesmos autores nos propõem a construir uma roleta (semelhante à de cassinos) 

sendo esta dividida em cinco partes com áreas proporcionais as respectivas probabilidades de 

ocorrência de demanda por jornais de acordo com a experiência de venda do jornaleiro. No 

caso as possíveis demandas “100”, “150”, “200”, “250” e “300”, e percentualmente à 

probabilidade de ocorrência da demanda, respectivamente, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. 

 

Figura 13 - Roleta representando as demandas “problema do jornaleiro”. 

Fonte: Adaptado de Chwif e Medina (2010). 
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Com o advento da roleta pode-se girá-la e obter a demanda de clientes do jornaleiro 

em um dia de domingo. Para melhor ilustrar o “problema do jornaleiro” proposto por Chwif e 

Medina (2010) este estudo irá dar determinados valores ao problema com a finalidade de 

desenvolvê-lo. 

Se o jornaleiro tiver sobra de jornal cada um será vendido para reciclagem por 

R$1,00, o preço de venda de cada jornal é de R$3,00 e os jornais são comprados em lotes de 

100 sendo cada lote o preço de R$250,00. Então, pergunta-se: qual o tamanho do lote de 

jornal que dará o maior lucro médio ao jornaleiro dentre as opções, 100, 200 ou 300. 

Com ajuda de uma planilha eletrônica foi gerada a tabela a seguir: 

 

Tabela 4 - Planilha Eletrônica Simulando o “problema do jornaleiro”. 

Fonte: Criada pelo autor. 

A primeira coluna “Domingo” apresenta a quantidade de domingos simulados, ou 

seja, em nossa simulação foram feitas 10.000 replicações para cada lote de 100, de 200 e de 

300 jornais. A segunda coluna “Número Aleatório” e o valor entre 0 e 1 dado através de uma 

fórmula da planilha eletrônica, a terceira coluna “Demanda obtida pela Roleta” é a demanda 

de acordo com o número aleatório dado e as probabilidades da roleta montada anteriormente. 

A coluna “Sobra” é caso a demanda seja menor que o lote comprado e exista uma sobra de 

jornais a ser vendida a reciclagem, a coluna “Falta” e o inverso, ou seja, aponta quantos 
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clientes não foram atendidos pelo jornaleiro por ter comprado um lote menor que a demanda. 

A coluna “Receita de Venda” aponta a recita com a venda de jornais, ou seja, R$3,00, preço 

de venda de cada jornal, multiplicado pela quantidade de jornais vendidos. A coluna “Receita 

Não Operacional” aponta a receita obtida com a venda de jornais para a reciclagem. A coluna 

“Custo” aponta o custo da compra do lote de jornais e a coluna “Lucro / Prejuízo” aponta se o 

jornaleiro obteve algum ganho ou não, ou seja, receita de venda somada a receita não 

operacional e diminuída do custo. Observando-se ao topo da tabela o lucro médio dado por 

cada simulação, no caso acima, o lote de 100 jornais oferece lucro médio de R$342,77, 

A partir das simulações feitas para cada lote possível obteve-se a tabela a seguir: 

 

Tabela 5 - Lucro médio em função do lote de jornal “problema do jornaleiro”. 

Fonte: Criada pelo autor. 

Pode-se observar que o maior lucro médio ocorre com o lote de 100 jornais em 

detrimento as demais opções, observa-se também um caso negativo na opção do lote de 300 

jornais. Neste caso a simulação de Monte Carlo oferece suporte à decisão sobre o lote de 

jornais a ser comprado pelo jornaleiro. 

De acordo com Chwif e Medina (2010) o método de Monte Carlo é conhecido como 

simulação estática, pois o tempo não é fator importante como na simulação de eventos 

discretos. E segundo Robert e Casella (2004) este método deve ser compreendido como um 

gerador de números aleatórios. 

Chwif e Medina (2010) fazem um importante debate sobre a geração de números 

aleatórios e números pseudo-aleatórios: 

Conceitualmente, o número aleatório seria aquele gerado por um processo que não 

pode ser repetido. Por exemplo, a série de números do sorteio da loteria nunca se 

repete (caso contrário, todos nós já saberíamos o resultado de antemão). Um número 

aleatório gerado pelo computador, por exemplo, não é exatamente aleatório, pois 

pode ser repetido; basta que utilizemos o mesmo algoritmo, com a mesma semente e 

o número “aleatório” já é previamente conhecido. Daí a denominação: “pseudo-

aleatório”. (Chwif e Medina, 2010) 
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Ainda Chwif e Medina (2010) afirmam que o modelo computacional toda vez que é 

“rodado” gera números aleatórios para os processos que devem ser simulados como a chegada 

e o atendimento de clientes em um caixa eletrônico. Espera que esses números aleatórios 

sejam gerados de acordo com as distribuições probabilísticas escolhidas na fase de concepção 

do processo de simulação. 

Logo vale ressaltar Robert e Casella (2004) que dizem ser a geração de variáveis 

aleatórias a chave determinante para métodos de simulação. 

Levando-se em consideração todos os aspectos abordados entende-se que o método 

Monte Carlos é o método matemático que deu abertura a geração de variáveis aleatórias ou 

pseudo-aleatórias e tornou possível o desenvolvimento de métodos de simulação. 

2.9.6 Ferramentas de Simulação 

Segundo Banks (2010) a priori é necessário diferenciar ambientes de simulação e 

bibliotecas de simulação. Os ambientes de simulação não exigem que seus usuários tenham de 

imputar linhas com códigos de programação para a construção de seus modelos; já as 

bibliotecas de simulação são constituídas de grupos com rotinas codificadas em uma 

linguagem específica de programação com o propósito de construção dos modelos. 

Ainda Banks (2010) divide em três categorias os softwares de programação, sendo: a 

primeira as linguagens gerais de programação Visual Basic, Java, C e C++; a segunda as 

linguagens de programação GPSS, GPSS/H, SIMAN e SLAM II que são especialmente para 

construção de sistemas de filas e para construir os modelos rapidamente; e uma terceira 

categoria que de ferramentas de simulação que possibilita a construção de modelos através de 

fluxogramas, e possuem interface gráfica. 

Já Robinson (2004) traz um entendimento mais simples ainda em três categorias que 

são: as planilhas eletrônicas, que afirma ser uma forma mais simples de se criar modelos de 

simulação e não permite que sejam desenvolvidos modelos de alta complexidade; as 

linguagens de programação, que proporciona trabalhar com modelos mais complexos, porém 

consomem tempo de aprendizagem do modelador; e os softwares especialistas, que possui o 

mesmo entendimento versado acima por Banks (2010). 

A fim de tornar o entendimento das categorias de softwares de simulação mais visual 

é apresentado o quadro a seguir, proposto por Robinson (2004). 
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Características Planilhas 
Linguagens de 
Programação 

Softwares Especialistas em 
Modelagem em Simulação 

Faixa de Aplicação Baixo Alta Médio 

Flexibilidade de Modelagem Baixo Alta Médio 

Tempo de Construção do 
Modelo 

Médio Longo Curto 

Facilidade de Uso Médio Baixa Alta 

Facilidade de Validação do 
Modelo 

Médio Baixa Alta 

Velocidade de Execução do 
Modelo 

Baixo Alta Média 

Tempo para desenvolver 
competência na ferramenta 

Curto (médio para 
o uso de macros) 

Longo Médio 

Custo Baixo Baixo Alto 

Tabela 6 - Comparação entre ferramentas de modelagem e simulação. 

Fonte: Adaptado de Robinson (2004). 

De acordo com o quadro apresentado optou-se nesta dissertação pela escolha de uma 

ferramenta de simulação da categoria, softwares especializados em modelagem em simulação, 

devido ao fato de este possuir características de alta facilidade de uso e validação do modelo, 

sendo o tempo de construção do mesmo curto, ser possível a elaboração de modelos de média 

complexidade e sendo a característica custo suprimida por utilizar uma versão acadêmica e 

não comercial. 

Mais especificamente foi escolhido o software especializado em modelagem em 

simulação, ARENA ®. Segundo a Biennial survey of discrete-event simulation software tools 

de 2011 (INFORMS, 2012) este software possui as características apresentadas no quadro a 

seguir. 

Software ARENA ® 

Vendedor Rockwell Automation 

Aplicações Típicas do software 

Ferramenta para simulação de eventos discretos 

(SED). Qualquer processo descrito pode ser modelado 

no ARENA. 

Mercados primários para os 

quais o software é aplicado 

Manufatura, 6-Sigma, Empacotamento, Embalagem, 

Cadeia de Suprimentos, Aeroportos, Saúde, Militar / 

Defesa, Serviços, Call Centers, Mineração, Portos. 

Tabela 7 - Características do software ARENA . 

Fonte: Adaptado de Biennial survey of discrete-event simulation software tools de 2011. 
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Destacando a aplicabilidade do software em simulações de eventos discretos o que se 

encaixa dentro da simulação estocástica, sua capacidade de modelar qualquer processo 

descrito e seus mercados de aplicação como portos, saúde e logística em geral. 

2.10. CONCLUSÃO 

O presente capítulo abordou os conceitos básicos de referencial teórico desta 

dissertação, enfatizando os fundamentos de “simulação”, que é à base desta dissertação. No 

próximo capítulo, é apresentado o caso do Porto do Rio de Janeiro. 
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3. CASO: O PORTO DO RIO DE JANEIRO SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo tem o objetivo caracterizar no objeto de estudo, apresentar de forma 

sucinta o software utilizado para a simulação, abordar a metodologia ao estudo de caso e a 

aplicação da metodologia de simulação além de por fim apresentar a análise da simulação 

proposta. 

3.2 CARACTERIZANDO O OBJETO DE ESTUDO 

Ao longo de toda sua história, o Porto do Rio de Janeiro confirmou sua importância 

para o desenvolvimento brasileiro, enquanto este ia se configurando as necessidades 

requeridas para atender às demandas de serviço, a fim de alcançar sua atual configuração este 

passou por vários ciclos. 

 

Figura 14 - Linha do tempo Porto do Rio de Janeiro. 

Fonte: produção do autor baseado em DOCAS (2013). 

Seguindo a estrutura elaborada na linha do tempo acima, é em 1870 que surgem os 

primeiros projetos de desenvolvimento do Porto do Rio de Janeiro, porém em 1903 o 

Governo Federal firma um contrato para obras de construção e melhoria e só em 20 de julho 

de 1910 que se inaugura oficialmente o porto. Em 1936 é constituído um órgão autônomo 

para administração do porto e em 1973 é que se cria a Companhia Docas da Guanabara que 
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atualmente, se chama Companhia Docas do Rio de Janeiro. Em 1990 amplia-se a extensão do 

cais que atualmente é ocupada por terminais arrendados (PDZ, 2009; DOCAS, 2013). 

A localização geográfica do Porto do Rio de Janeiro é aproximadamente de latitude 

22º 53’ 300’’ Sul do Equador e longitude 43º 12’ 30’’ Oeste de Greenwich, estando na costa 

oeste da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, tendo frente com as avenidas 

Rodrigues Alves e Rio de Janeiro sendo estas ligadas diretamente com à Avenida Brasil e 

Ponte Rio-Niterói (ANTAQ, 2012). 

 

Figura 15 - Porto do Rio de Janeiro e Terminais. 

Fonte: Google Maps (2013). 

A Figura 15 acima explana as áreas do Porto do Rio de Janeiro de acordo com os 

terminais pelos quais os inventários de retirada e manifestos de resíduos no ano de 2011 

foram obtidos. Em suma ilustra o nosso objeto de estudo o Porto do Rio de Janeiro. 

O Porto do Rio de Janeiro conta com um calado (profundidade) variando entre 10 a 

15 metros, uma capacidade de movimentar 23.334 contêineres. O seu cais contínuo possui 

6.740 metros e um píer de 883 metros de perímetro, ainda conta com os seguintes trechos: 

Cais Mauá (35.000 m² de pátios descobertos), Cais da Gamboa (60.000 m² de área coberta em 
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18 armazéns e pátios com áreas descobertas de aproximadamente 16.000 m²), Cais de São 

Cristóvão (12.100 m² em dois armazéns cobertos e uma área de pátios com 23.000 m²), Cais 

do Caju e Terminal de Manguinhos. Também há dez armazéns externos, totalizando 65.367 

m², e oito pátios cobertos (11.027 m²), com capacidade de estocagem para 13.100 toneladas, 

além de outros terminais de uso privativo na Ilha do Governador (exclusivo de Shell e Esso), 

na baía de Guanabara (Refinaria de Manguinhos) e nas ilhas d’Água e Redonda (Petrobras). 

(COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, 2013). 

Importante destacar que o Porto também possui dez armazéns externos e oito pátios 

cobertos, totalizando áreas de 65.367 e 11.027 metros quadrados, respectivamente, e 

correspondendo a uma capacidade de armazenagem da ordem de 13.100, pois estas áreas 

podem ser utilizadas para operação de um centro de triagem de resíduos. 

O Porto do Rio de Janeiro possui um grande porte regional este presta serviço a 22 

estados sendo que Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo compõem suas 

hinterlândias
3
. Os dois primeiros formam sua hinterlândia primária com valores e percentuais 

de US$ 5,75 bilhões e 36,7%, e de US$ 5,34 bilhões e 56,5%, respectivamente.  Já São Paulo 

e Espírito Santo, sua hinterlândia secundária, com movimentação de US$ 823,49 milhões; e 

US$ 100,19 milhões, respectivamente. O Porto do Rio de Janeiro ainda costa em 3o lugar no 

ranking nacional e suas operações com produtos de valor agregado são de aproximadamente 

US$ 1.280,00/t. Em relação ao comércio internacional, o Porto alcançou os US$ 12,18 bilhões 

em 2007. Estes dados segundo o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada – IPEA (2009). 

De acordo com outros dados do IPEA (2009) as importações no ano de 2007 tiveram 

como principais produtos o setor automotivo e óleos de petróleo ou de minerais betuminosos 

com movimentações respectivamente de US$ 548,12 milhões e US$ 291,14 milhões. O setor 

automobilístico teve destaque com 12% do total de 4,59 bilhões importados ao longo do ano 

de 2007. 

Os critérios utilizados para a seleção do Porto do Rio de Janeiro foram: sua 

relevância nacional quanto à quantidade de atracações e a conveniência devido à relativa 

facilidade de acesso aos dados. Não podendo ser esquecido o fato de que o orientador dessa 

dissertação ser parte integrante do “Programa de Conformidade do Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e Efluentes nos Portos Marítimos Brasileiros” este desenvolvido pelo 

IVIG/COPPE solicitado pela SEP/PR e desta forma ter sido de fácil acesso a esta os dados 

primário coletados na pesquisa de campo desenvolvida. 

                                                 
3
 s.f. Geografia Território contíguo à costa marinha ou a um rio; interior. Região servida por um porto ou via 

navegável. Fonte: http://www.dicio.com.br 
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Quantidade de Atracações 

Porto / Terminal de Uso Privativo 2010 2.011 

SANTOS-SP 5.810 5.767 

PORTO ALEGRE-RS 2.412 2.599 

PARANAGUA-PR 2.134 2.130 

TUP J.F. OLIVEIRA BELÉM-PA 2.138 1.903 

TUP HERMASA GRANELEIRO-AM 1.325 1.522 

RIO DE JANEIRO-RJ 1.308 1.412 

TUP GREGÓRIO CURVO-MS 1.012 1.406 
 

Tabela 8 - Quantidade de atracações, nos portos organizados e terminais de uso privativo - 2010 a 2011. 

Fonte: ANTAQ (2013). 

Podemos observar pela tabela acima que o Porto do Rio de Janeiro está entre os 

portos nacionais que mais realiza atracações, devido aos demais da lista não permitirem maior 

facilidade de acesso motivado principalmente pelo fator, distância, pois a locomoção elevaria 

os custos deste estudo; e a posição significativa dentre os que mais realizam atracações fez 

deste a escolha mais plausível para ser utilizado como estudo de caso por essa dissertação. 

3.3 O SOFTWARE ARENA ® 

Lançado em 1993 pela empresa System Modeling o software ARENA ® foi o 

sucessor de outros produtos da mesma empresa Os dois principais softwares que deram 

origem ao ARENA ® foram o SIMAN e o CINEMA ambos desenvolvidos respectivamente 

em 1982 e 1984, o SIMAN era uma evolução da arquitetura GPSS da IBM, arquitetura para 

simulação, e o CINEMA adicionava capacidades de animação gráfica. Estes dois foram 

incorporados em só software e em 1998 a empresa Rockwell Software incorporou a System 

Modeling (PRADO, 2009). 

É objetivo desta dissertação nesse momento dar uma visão sobre o ARENA ® e suas 

interfaces com o seu usuário a fim de introduzir um conhecimento básico das terminologias 

desse software de simulação. 

O software possui áreas de trabalho delimitadas em sua tela de inicialização estas 

áreas podem ser adequadamente visualizadas pela observação da figura 16 a seguir: 
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Figura 16 - Janela do ARENA. 

Fonte: Adaptado de Kelton, 2007 e Prado 2009. 

De acordo com a figura acima e os referidos autores da adaptação temos as seguintes 

áreas: 

 Área de trabalho; nesta contém a o fluxograma e a animação do modelo simulado 

e é nela que inserimos os blocos de programação. 

 Área de planilhas; nesta é visualizado os detalhes do módulo ativado esteja este na 

área de trabalho ou na área de templates, através da planilha que apresenta os detalhes pode-se 

efetuar alterações de programação. 

 Área de templates; nesta pode ser encontrado os templates do software, em cada 

template são encontrados os módulos e um conjunto de módulos constituído forma o 

fluxograma na área de trabalho. 

Os blocos de construção do software ARENA ® são chamados de módulos, estes são 

os objetos do fluxograma que definem o processo a ser simulado e são escolhidos a partir dos 

templates, na área templlates. Existem dois tipos básicos de módulos: de fluxograma, estes 

módulos são utilizados para contruir o fluxograma na área de trabalho; e os de dados, estes 

módulos somente rebem dados de programação do modelo e não aparecem na área de 

trabalho (KELTON, 2007). 
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 De acordo com Prado (2009) o software utiliza uma técnica de programação visual, 

esta consiste em criar na tela do computador através de um fluxograma os respectivos eventos 

do modelo ao qual está sendo simulado; cada bloco do fluxograma representa um evento do 

modelo simulado. Cada bloco do fluxograma é formado por um diagrama de módulos 

originando que se chama “visão do mundo do ARENA ®”. 

 

Figura 17 - Eventos e o fluxograma. 

Fonte: Adaptado de Prado 2009. 

A figura acima visualiza a “visão de mundo do ARENA ®”, tendo esta como base 

faz-se necessário versar sobre os três módulos básicos representados acima, create, process e 

dispose. 

 

Figura 18 - Módulos CREATE, PROCESS e DISPOSE. 

Fonte: Criado pelo autor. 

Esses módulos são visualizados na área de trabalho e na área de templates de acordo 

com a figura acima, porém suas respectivas funções e características internas de programação 

são abordadas resumidamente a seguir. 
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Figura 19 - Módulo CREATE. 

Fonte: Adaptado de Kelton 2007. 

O módulo create é utilizado para inserir entidades no modelo e definir os intervalos 

de tempo destas (KELTON, 2007). 
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Figura 20 - Módulo PROCESS. 

Fonte: Adaptado de Kelton (2007). 

O módulo process é utilizado para representar uma ação dentro do modelo simulado. 

Este módulo é capaz de representar um recurso, como uma máquina incluindo sua fila e o 

tempo de espera além de suas características (KELTON, 2007). 

 

Figura 21 - Módulo DISPOSE. 

Fonte: Adaptado de Kelton 2007. 

O módulo dispose é utilizado para retirar as entidades do sistema, ou seja, possui 

emprego inverso ao módulo create (KELTON, 2007). 

Após este breve resumo fica latente versar sobre o conceito de entidade e recurso 

para o software, segundo Kelton (2007) a entidade é a parte móvel do modelo que transita de 
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acordo com a lógica estabelecida no fluxograma e o recurso são as estruturas do modelo, ou 

seja, máquinas, pessoas, meios de transporte, postos de atendimento; as entidades e recursos 

interagem no modelo. 

O software ARENA ® possui uma ferramenta de análise dos dados de entrada, pois 

alguns dados de entrada são bem definidos como o número de máquinas disponíveis ou as 

distâncias entre pontos, porém outros dados que normalmente envolvem tempo de processos 

não estão tão também definidos assim. Desta forma essa ferramenta de análise de dados 

conhecida por Input Analyzer (analisador de entradas) auxilia na inserção desses dados mais 

indeterminados 

Para Kelton (2007) o Input Analyzer é uma ferramenta que permite determinar a 

distribuição estatística de probabilidades que melhor representa um conjunto de dados. 

 

Figura 22 - Input Analyzer. 

Fonte: Produzido pelo autor. 
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A figura acima visualiza o Input Analyzer onde podemos identificar após alguns 

comandos por parte do modelador, que o sistema a partir dos dados de entrada gera, um 

histograma, um resumo da distribuição estatística e após estes sofrerem uma técnica estatística 

aponta a melhor distribuição para a simulação. 

O software ARENA ® também oferece relatórios para análise, estes são apontados 

ao final da simulação ser processada, estes detalham diversos aspectos do modelo simulado 

além de apresentar um relatório geral sobre os resultados obtidos (KELTON, 2007). 

. 

Figura 23 - Relatórios. 

Fonte: Produzido pelo autor. 

A figura acima visualiza os Relatórios gerados pelo software ao fim de uma 

simulação, ao lado esquerdo identificam-se os relatórios disponíveis, ao seu lado as seções de 

cada um desses relatórios e no lado direito como serão visualizadas os relatórios para 

impressão. 
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3.4 MÉTODOLOGIA DO CASO 

Neste tópico são reunidos todos os aspectos referentes às fases preliminares à 

montagem do modelo de simulação, que incluem o estabelecimento de sua pré-caracterização 

e as formas de classificações aos resíduos sólidos adotados. 

3.4.1 Pré-caracterização 

A fim de dar um referencial metodológico sobre o processo de modelagem seguido 

foi elaborado o esquema apresentado na figura a seguir para melhor orientar como esse 

processo ocorreu. 

 

Figura 24 – Modelo conceitual de metodologia aplicada ao estudo de caso. 

Fonte: Produzido pelo autor. 

Este processo ocorreu segundo o esquema acima com uma definição do problema de 

pesquisa e a definição de uma metodologia da dissertação ambos já versados aqui no capítulo 

de introdução, após foi estabelecido um processo metodológico para realização da simulação 

computacional, este aborda de forma integrada dois modelos de autores renomados no tema. 
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Por fim após a aplicação do modelo de simulação e análise dos resultados obtidos são 

expostas a conclusão e as recomendações deste estudo. 

Para apresentar o perfil do Porto do Rio de Janeiro, elaborar um levantamento da 

região portuária, da gestão sócio ambiental e identificar oportunidades de melhoria nos 

processos de gerenciamento de resíduos sólidos foi utilizado uma análise de dados 

secundários e primários. De acordo com Gonçalves e Meirelles (2004), os dados se repartem 

em primários e secundários: primários são obtidos de pesquisas e trabalhos já realizados, 

enquanto que os secundários são obtidos de outras fontes como publicações.  

Os dados secundários foram coletados de alguns órgãos governamentais como 

ANTAQ, ANVISA, DOCAS, CONAMA, SEP, publicações periódicas, livros e artigos.  Já os 

primários foram coletados mediante banco de dados no laboratório IVIG/COPPE – UFRJ. 

Com objetivo de realizar a programação do modelo computacional pra auxílio ao 

processo decisório na gestão de resíduos sólidos do porto do Rio de Janeiro serão realizadas 

neste momento algumas definições quanto aos critérios utilizados na programação da 

simulação e simplificações necessárias. 

O modelo de avaliação proposto será de observação quanto ao dimensionamento na 

operação dos resíduos sólidos quanto à necessidade de transporte cativo, necessidade de 

transporte externo e operadores de triagem. Com a finalidade de retratar o panorama onde 

fosse constituído um centro de triagem a fim de processar os resíduos provenientes de bordo, 

ou seja,  manifestados pelas embarcações. 

 

Figura 25 – Modelo Conceitual Proposto para a simulação. 

Fonte: Produzido pelo autor. 
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O modelo conceitual proposta para simulação irá abordar três atividades no fluxo dos 

resíduos sólidos, a "Geração" que é a fase de manifesto dos resíduos por parte das 

embarcações, após a “Triagem” que é o centro de triagem para os resíduos e por fim a 

“Destinação” que é o encaminhamento do resíduo a um centro de reciclagem, aterro sanitário 

ou outras possíveis destinações. É importante perceber que entre as atividades existe o 

transporte seja esse cativo ao porto ou externo para a destinação final. 

Esses transportadores, cativo e externo necessitam ter sua capacidades de carga e 

velocidade estabelecidos para serem aplicados na simulação, por tanto segue a ilustração 

abaixo: 

 

  Figura 26 – Veículos para transporte de resíduos estabelecidos no modelo de simulação. 

Fonte: Produzido pelo autor. 

De acordo com pesquisa foram definidos os veículos transportadores acima: 

(1) Veículo Urbano de Carga (VUC): é um caminhão de menor porte, especifico para 

áreas urbanas. Esta característica de veículo deve respeitar as seguintes características: largura 

máxima de 2,2 metros; comprimento máximo de 6,3 metros e limite de emissão de poluentes. 

 A capacidade do VUC é de 3 toneladas. 

(2) Toco ou caminhão semi-pesado: caminhão que tem eixo simples na carroceria, ou 

seja, um eixo frontal e outro traseiro de rodagem simples. Sua capacidade é de até 6 toneladas, 

tem peso bruto máximo de 16 toneladas e comprimento máximo de 14 metros. 

(3) Truck ou caminhão pesado: caminhão que tem o eixo duplo na carroceria, ou 

seja, dois eixos juntos. O objetivo é poder carregar carga maior e proporcionar melhor 

desempenho ao veículo. Um dos eixos traseiros deve necessariamente receber a força do 

motor. Sua capacidade é de 10 a 14 toneladas, possui peso bruto máximo de 23 toneladas e 

seu comprimento é também de 14 metros, como no caminhão toco. 

Para este estudo foi tomado como referência o caminhão VUC de três toneladas de 

capacidade como transportador cativo e o caminha semi-pesado de seis toneladas de 

capacidade como transportador externo, lembrando que para fins de velocidade adotou-se 60 

Km/h (sessenta quilômetros por hora). 
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De acordo com Galvão Júnior (1994), que estudou 14 usinas, a relação média entre 

quantidade de resíduos processados e mão-de-obra empregada, é de aproximadamente 1,6 

toneladas homem por dia. Segundo a pesquisa, este índice pode ser tomado como um dos 

indicadores de produtividade e de eficiência das usinas, não significando, porém, que uma 

usina com maior processamento de resíduos por mão-de-obra seja melhor operacionalizada 

que as demais. Para a simulação proposta essa relação média será proposta como capacidade 

de triagem de resíduos de cada operador no sistema. 

Quando a questão de distância entre os pontos de “Geração”, “Triagem” e 

“Destinação” segue a seguinte definição. 

 

Figura 27 – Mapa de distância Porto do Rio de Janeiro, CTR Nova Iguaçu. 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do Google maps. 

Observou-se a partir dos dados primários deste estudo que o Centro de Tratamento 

de Resíduos de Nova Iguaçu era destinação final com mais ocorrências ao longo do ano de 

2011, então ao verificar que sua distância para o Porto do Rio de Janeiro é aproximadamente 

de 50 quilômetros como pode ser visualizado acima foi adotado este valor como distância 

para o transportador externo. Já à distância para o transportador cativo foi de 10 quilômetros 

de acordo com os dados abordados no item 3.2 Caracterizando o objeto de estudo. 
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Vale ainda mencionar que para efeitos de simplificação da programação de 

modelagem foi considerada uma tonelada para cada entidade registrada no modelo 

computacional, ou seja, o sistema ARENA ® irá gerar uma unidade de resíduos de acordo 

com as predefinições apresentados em seu Input Analyser e a partir desse momento cada uma 

dessas unidades será considerada como uma tonelada de resíduos. Essa simplificação foi 

necessária devido às limitações impostas ao sistema em sua versão livre. 

3.4.2 Formas de classificação dos resíduos sólidos 

Neste momento serão apresentadas a formas de classificação de resíduos sólidos que serão 

apresentadas no sistema computacional. Na tabela a seguir é apresentada uma listagem dos resíduos 

retirados no Porto do Rio de Janeiro, associados à classe NBR 10.004 de 2004. 

RESÍDUO 
CLASSE (NBR 
10.004:2004) 

Bombonas de plástico não contaminadas IIB 

Casca de árvores (madeira, lenha, etc). IIA 

Embalagens de metais não ferrosos (latas vazias) IIA 

Embalagens metálicas (latas vazias) IIA 

Embalagens vazias contaminadas com óleos: lubrificante, fluido hidráulico, 
corte/usinagem, isolação e refrigeração (Não especificado). 

I 

Embalagens vazias contaminadas com óleos: lubrificante, fluido hidráulico, 
corte/usinagem, isolação e refrigeração (Plásticas de 20 L). 

I 

Embalagens vazias contaminadas com óleos: lubrificante, fluido hidráulico, 
corte/usinagem, isolação e refrigeração (Plásticas de 30 L). 

I 

Embalagens vazias contaminadas com outras substâncias/produtos 
perigosos, exceto os FI114, FI124, FI134, FI144, FI154 e FI164. (Latas de 
Aerossol). 

I 

Embalagens vazias contaminadas com produtos alcalinos (Bifluoreto de 
Amônio). 

I 

EPI’s contaminados com substância/produtos perigosos (luvas, botas, 
aventais, capacetes, máscaras, etc.) (Óleo e/ou Prod. Químicos). 

I 

EPI’s contaminados ou não contaminados com substâncias/produtos não 
perigosos (luvas, botas, aventais, capacetes, máscaras, etc). 

I 

Fibra de vidro IIA 

Fluido e óleo hidráulico usado. I 

Isopor IIB 

Lâmpadas (fluorescentes, incandescentes, outras). I 

Óleo lubrificante usado ou contaminado. I 

Outros resíduos não perigosos (RCC) IIB 

Outros resíduos não perigosos (Filtro de Ar / Água) IIA 
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Outros resíduos perigosos (Amianto). I 

Outros resíduos perigosos (Bombonas Contaminadas). I 

Outros resíduos perigosos (Borra Oleosa). I 

Outros resíduos perigosos (Contaminados com Óleo e/ou Prod. Químicos). I 

Outros resíduos perigosos (Diversos). I 

Outros resíduos perigosos (Eletroeletrônicos). I 

Outros resíduos perigosos (Óleo Vegetal). I 

Outros resíduos perigosos (Plástico Contaminado). I 

Outros resíduos perigosos (Pó de Ferro). I 

Outros resíduos perigosos (Sucata Contaminada). I 

Outros resíduos perigosos (Tambores Contaminados). I 

Outros resíduos perigosos (Tambores e Bombonas Contaminados). I 

Outros resíduos perigosos (Vidro Contaminado). I 

Outros resíduos plásticos (outras embalagens plásticas, lona plástica, etc). IIB 

Pilhas e baterias. I 

Pneus IIB 

Produtos fora da especificação ou fora do prazo de validade ou solos 
contaminados, contendo substâncias perigosas. (Medicamentos Vencidos). 

I 

Produtos fora da especificação ou fora do prazo de validade ou solos 
contaminados, contendo substâncias perigosas. (Produto Químico Líquido). 

I 

Produtos fora da especificação ou fora do prazo de validade ou solos 
contaminados, contendo substâncias perigosas. (Produto Químico Sólido). 

I 

Resíduos de madeira, contendo substâncias não tóxicas IIB 

Resíduos de materiais têxteis IIA 

Resíduos de materiais têxteis contaminados com substâncias/produtos 
perigosos (Produto Químico). 

I 

Resíduos de minerais não metálicos IIB 

Resíduos de papel e papelão IIA 

Resíduos de plásticos polimerizados de processo IIA 

Resíduos de restaurante (restos de alimentos) IIA 

Resíduos de varrição de fábrica IIB 

Resíduos de vidros IIB 

Resíduos e borras de tintas e pigmentos, não especificados na NBR 
10.004:2004. 

I 

Resíduos e lodos de tintas provenientes da pintura industrial. I 

Resíduos gerados fora do processo industrial (escritório, embalagens, etc.) IIB 

Resíduos oleosos do sistema separador de água e óleo. IIA 

Resíduos perigosos por apresentarem inflamabilidade. I 

Resíduos perigosos por apresentarem patogenicidade. I 



 77 
O Porto do Rio de Janeiro e a Gestão de Resíduos Sólidos: Uma abordagem da simulação estocástica 

 
Universidade Federal Fluminense – UFF / Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd 

Sucata de metais ferrosos IIA 

Sucata de metais não ferrosos (latão, etc.) IIA 

Tambores metálicos IIA 

Tabela 9 – Classificação de resíduos sólidos. 

Fonte: NBR 10.004 (2004). 

Após essas definições podemos dar inicio ao processo de simulação de acordo com a 

metodologia estabelecida anteriormente no item 2.9.4 Metodologia. 

3.5 O METODO DE SIMULAÇÃO (APLICAÇÃO) 

Nesta parte da dissertação é feita a aplicação do método de simulação proposto de 

acordo com o tópico 2.8.4 metodologia. O objeto de estudo como definido e caracterizado 

anteriormente é o Porto do Rio de Janeiro e sua Gestão de Resíduos Sólidos, a simulação 

estocástica como já versado anteriormente pode ser aplicada em diversos casos desde que 

estes possam ser respectivamente propostos através de um fluxograma. Fundamentalmente 

são três as fases da metodologia de simulação: concepção, implementação e análise. Aqui 

estão apontados no item 3.5.1 Concepção; 3.5.2 Implementação e 3.4 Análise. 

3.5.1 Concepção 

Conforme a figura 12 esta fase tem inicio no passo 1.1 Formulação do Problema 

passando ao passo 1.2 Definindo Objetivos e terminando nos passos 1.3 Conceituação do 

Modelo e 1.4 Coleta de Dados. 

Passo 1.1 - Formulação do Problema. 

Devido à obrigação legal de atender as demandas da gestão de resíduos sólidos a 

gestão do Porto do Rio de Janeiro se depara com a problemática de quantificação e 

classificação dos resíduos gerados a partir de fonte de bordo e o devido tratamento e 

disposição final. 

Desta forma podemos expressar que o problema a ser respondido pela simulação é: 

qual o dimensionamento para o transportador cativo, transportador externo e operador de 

triagem necessário de acordo com a geração de resíduos? E ainda como estes se comportam à 

medida que fazemos alterações no cenário do modelo computacional.  

Passo 1.2 - Definindo Objetivos. 

O processo de simulação possui os seguintes objetivos: 
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Dimensionar a necessidade de transporte cativo, transporte externo e operador de 

triagem é necessário para operacionalização do centro de triagem. 

Para entender melhor, a ideia consiste em simular computacionalmente, a operação 

portuária, contemplando de forma mais realista as suas características para obter resultados 

acurados. 

Nesse momento vale citar as afirmações de Bouzada (2006): 

Dessa forma, não é necessário experimentar na prática algumas alternativas de 

dimensionamento para saber mais acuradamente as suas conseqüências; a 

experimentação é realizada no ambiente computacional. Mas é possível visualizar a 

operação em si e o que estaria acontecendo, de forma detalhada (praticamente como 

se fosse in loco), para poder entender porque determinado período do dia apresentou 

um nível de serviço tão baixo, por exemplo (ao invés de apenas aceitar o número 

frio fornecido pelas fórmulas analíticas). (...) Com o uso da simulação, é possível 

calcular empiricamente (ao invés de estimar analiticamente) – através do uso de 

algumas premissas históricas (de previsão de demanda e comportamento dos clientes 

e do sistema) e da quantidade dimensionada de atendentes como inputs – alguns 

indicadores de performance importantes, como: nível de serviço, taxa de abandono, 

tempo médio de espera, utilização e ociosidade dos agentes. 

Dessa forma entende-se que a simulação é ideal para visualizar como se fosse in loco 

o que ocorreria no sistema real caso fosse este imposta às situações do modelo computacional. 

No item 3.4 análise será versado mais detalhadamente sobre as medidas de desempenho do 

modelo computacional. 

Os recursos matérias necessários para a realização do processo de simulação foram: 

um computador, sistema operacional Windows (qualquer versão), software versão acadêmica 

do ARENA e o mínimo de 250 megabits de espaço disponível em disco rígido. 

O recurso de pessoal foi: o programador do sistema, suas horas de programação e 

desenvolvimento do modelo, aproximadamente 336 horas. 

Devido ao fato de se utilizar uma versão do software ARENA de versão livre, 

acadêmica, e a captação de dados de entrada através do IVIG/COPPE – UFRJ, os custos do 

projeto de simulação foram considerados relativamente baixos. 

Passo 1.3 - Conceituação do Modelo. 

O modelo conceitual foi construído para cada processo integrante da geração de 

resíduos originários de bordo, seu descolamento ao centro de triagem, e posterior 

deslocamento a sua destinação final. 

De acordo com Sargent (2007) a modelagem conceitual deve ser construída com 

objetivo de facilitar o entendimento e interpretação do sistema ao qual se deseja avaliar. Dessa 
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forma a construção do modelo conceitual a partir de elementos disponíveis em software de 

simulação impossibilita o entendimento daquele que desconhece tal ferramenta. 

A fim de estabelecer a fácil interpretação do modelo conceitual Leal, Almeida e 

Montevechi (2008) recomendam a técnica IDEF-SIM, entendendo que esta favorece a 

apresentação do modelo de forma simples e potencializa o processo de documentação do 

mesmo. 

Com o propósito de estabelecer este fácil entendimento do modelo conceitual e sua 

aplicação para o modelo computacional é apresentado o quadro a seguir elaborado por Nunes 

e Rangel (2009), onde podem ser identificados os elementos da técnica IDEF-SIM e seus 

respectivos elementos no software ARENA. 

 

Figura 28 – Modelo conceitual da simulação segundo técnica IDEF-SIM. 

Fonte: produzido pelo autor. 

Inicialmente de acordo com a figura acima os resíduos chegam a partir dos 

manifestos das embarcações (1), serão registradas informações da quantidade de resíduos que 

chega (2), é realizada uma identificação dos resíduos de acordo com suas classes segundo 

NBR 10.004 (2004) (3), são registrados a quantidade de cada resíduo segundo sua classe (4), 

após esses resíduos são alocados até chegar a capacidade do transportador cativo de 3 

toneladas (5), são registradas a quantidades para transporte, logo seguem o transporte para o 

centro de triagem (7). No centro de triagem sofrem processamento pelo operador (8), após são 

alocados até chegar a capacidade do transportador externo (9), são registrados a quantidade de 

resíduos (10), seguem para transporte para a destinação final (11) e saem do sistema (12). 

 



 80 
O Porto do Rio de Janeiro e a Gestão de Resíduos Sólidos: Uma abordagem da simulação estocástica 

 
Universidade Federal Fluminense – UFF / Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd 

 

Tabela 10 - Analogia entre a técnica IDEF-SIM e o template basic process do software ARENA ®. 

Fonte: Baseado em Nunes e Ragel 2009. 

É através dessa analogia feita no quadro acima é que se pode realizar a tradução do 

modelo conceitual apresentado na figura 28 para o fluxograma de programação baseado nos 

módulos do ARENA ® constante no modelo computacional. 
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Passo 1.4 - Coleta de Dados. 

Faz-se aqui necessário versar que os dados utilizados para realizar o processo de 

simulação foram obtidos a partir do projeto “Programa de Conformidade do Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos e Efluentes nos Portos Marítimos Brasileiros”, solicitado pela Secretaria 

de Portos da Presidência da República – SEP/PR. 

Tal projeto teve objetivo de diagnosticar os 22 portos marítimos brasileiros quanto a 

sua situação dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e fauna sinantrópica nociva. Devido aos 

fatos levantados anteriormente no item 3.2 desta, ao fato do Porto do Rio de Janeiro ser um 

dos portos considerados e ao orientador desta dissertação ser membro integrante deste projeto 

tornou viável o acesso aos dados referente a este diagnóstico. 

Os dados obtidos pelo projeto foram fornecidos através de manifestos de 

embarcações de acordo com versado na revisão de literatura item 2.4 Gestão Portuária. 

Os dados foram disponibilizados através de uma técnica conhecida como OLAP (On-

line Analytical Processing) esta foi a priori definida como uma análise empresarial para criar, 

manipular, animar e sintetizar informações de um grande volume de dados em múltiplas 

perspectivas (RIVEST et all., 2001) 

Segundo Simões (2010) Microstrategy, Cognos, Business Objects, Hyperion 

Essbase, SAS OLAP, SAP BW e Microsoft Analysis Server são os sistemas comerciais mais 

conhecidos da técnica OLAP. Este afirma que esta ferramenta pode também ser conhecida 

com “cubo de dados” e estão inseridas em um segmento chamado Business Intelligence – BI 

(Inteligência Empresarial). 

Vale neste momento ressaltar que a técnica OLAP é reproduzida com softwares 

comerciais como: planilhas eletrônicas, banco de dados e gerenciador de servidor de banco de 

dados. Com a possibilidade de manipulação de dados oferecida por essa técnica foi possível 

trabalhar este de forma a encontrar dados para o projeto de simulação proposto. 

De acordo com os dados disponibilizados e a técnica aplica foi possível auferir 

alguns gráficos explicativos quanto ao perfil dos resíduos oriundo de embarcações, salvo, os 

tipos de embarcações classificadas foram: 

 Multifuncional. 

 Porta Containers. 

 Passageiros. 

 Cargueiro. 

 Graneleiro. 
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 Roll on Roll off. 

 FPS (Floating Production Systems) 

 Dragas. 

 Petroleiro. 

 Pesquisa. 

Assim pode-se obter o gráfico disposto abaixo, observa-se que quantitativamente 

apenas o tipo de embarcação Multifuncional possui representatividade quanto aos resíduos 

gerados e de acordo manifestados via documentação. Observa-se ainda que de acordo com as 

classes de resíduos segundo a NBR 10.004 de 2004 estas para o tipo de embarcação 

multifuncional ficam ordenadas segundo sua frequência de ocorrência em: 

Classe I; 83,99 %. 

Classe II – A; 11,70%. 

Classe II – B; 4,31%. 

 

Figura 29 - Gráfico Perfil da Classe de Resíduo por Tipo de Embarcação. 

Fonte: Do Autor. 

Ainda versando sobre os dados oriundos da pesquisa realizada pelo IVIG/COPPE – 

UFRJ e disponibilizado para esta dissertação pode-se obter o gráfico a seguir a fim de 

demonstrar a variabilidade desses e os dados de entrada utilizados para o modelo simulado. 

Neste primeiro pode-se observar a frequência de manifestos por dia ao longo do ano de 2011 

nas operações do porto. 
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Figura 30 - Gráfico Frequência de Manifestos por dia período 2011. 

Fonte: Do Autor. 

Através de três medidas estatísticas, a primeira de posição, a média de 11,26 a 

segunda de dispersão, o desvio padrão de 9,91 pode-se então constatar que a frequência de 

manifestos no porto tem coeficiente de variação de 88,01%, ou seja, a terceira medida 

estatística. O coeficiente de variação segundo Martins (2010) indica a variação dos dados em 

relação à média, ou seja, em nosso caso essa variação é alta. 

Essas medidas estatísticas e a observação visual do gráfico acima corroboram na 

qualificação a aleatória dos dados. 

O gráfico a seguir vai tratar da frequência de quantidades de resíduos gerados através 

dos manifestos das embarcações ao longo do ano de 2011. 
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Figura 31 - Gráfico Frequência de Resíduos em massa (Kg). 

Fonte: Do Autor. 

Ainda através das medidas estatísticas, de posição, a média esta sendo 1.090,39 e a 

de dispersão, o desvio padrão este sendo 3.550,56 pode-se constatar facilmente que a 

frequência da quantidade de resíduos manifestados também possui uma alta aleatoriedade. 

Estes dados e a observação visual do gráfico anterior corroboram com a afirmação. 

Estes dados de frequência dos resíduos de fonte de bordo por sua vez foram 

utilizados na programação do modelo de simulação sendo inseridos na ferramenta já descrita 

aqui como Input Analyzer. Os resultados obtidos a partir do processamento dos dados nesta 

ferramenta de tratamento de entrada de dados do sistema podem ser observados na figura a 

seguir. 
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Figura 32 - Input Analyzer para os dados de frequência de resíduos (Kg). 

Fonte: Do Autor. 

Será observado como o software aponta as distribuições estatísticas que mais se 

adequavam aos dados propostos, porém antes vale ressaltar três observações realizadas por 

Kelton (2007) sobre o Input Analyzer: 

Observação (1); a qualidade da curva escolhida é baseada no critério do quadrado 

dos erros, ou seja, são verificadas as distâncias de cada ponto dos dados de entrada, em 

relação aos pontos ideais da distribuição desejada. A distribuição cujo somatório dos 

quadrados das distâncias for menor é considerada a melhor curva. 

Observação (2); os testes de aderência Chi-Quadrado e KS também são mostrados. 

Valores menores que 0.1 são geralmente considerados valores de aderência fraca.  

Observação (3); diferentes testes estatísticos podem ranquear as distribuições de 

forma diferente. Também mudanças na preparação dos dados podem influir no ranking (por 

exemplo, a quantidade de classes). 
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Desta forma podemos identificar de acordo com o teste realizado pelo software a 

distribuição estatística do tipo Beta foi orientado como a melhor para representação das 

frequências de resíduos em massa (Kg) para o modelo a ser simulado. 

Tendo considerado o exposto este estudo expos da maneira mais clara possível à 

origem dos dados utilizados para realização do processo de simulação computacional e o 

devido tratamento dado a estes para que pudessem gerar resultados finais de qualidade, se 

valendo do ditado popular, “garbage in garbage out”, lixo que é lixo que saí, ou seja, a má 

qualidade dos dados de entrada só vão gerar maus dados de saída. 

3.5.2 Implementação 

Conforme a figura 12 esta fase tem inicio no passo 2.1 Tradução do Modelo indo até 

o passo 2.3 Validado. 

Passo 2.1 - Tradução do Modelo. 

Neste passo realiza-se a tradução do modelo conceitual elaborado no passo 1.3 para a 

linguagem de simulação utilizada em nosso caso a também já mencionada “visão do mundo 

do ARENA”, ou seja, de forma prática é realizada a montagem do fluxograma do modelo 

conceitual na área de trabalho do software. 
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Figura 33 - Fluxograma de Programação do modelo simulado. 

Fonte: Do Autor. 

Após a montagem do modelo conceitual para a linguagem de simulação como 

observado anteriormente os passos que se seguem segundo a metodologia adotada é o de 

verificação e validação do modelo conceitual elaborado. 

Antes de iniciarmos esses passos se faz interessante ressaltar duas regras apontadas 

por Chwif e Medina (2010) como “regras de ouro” durante esse processo, são elas: 

Não há como validar um modelo em 100% ou garantir que ele seja 100% válido. O 

que conseguimos é aumentar nossa confiança no modelo ou “acreditar” que ele 

representa satisfatoriamente o sistema; (...) Não há como garantir que um modelo 

seja totalmente livre de bugs. Ou seja, embora o modelo possa ser verificado para 

determinada circunstância, não há como garantir que, para quaisquer circunstâncias, 

funcione conforme pretendido. 

Dessa forma pode-se concluir que apesar do processo metodológico abordado por 

esta dissertação para os passos de verificação e validação do modelo conceitual ainda podem 

ocorrer inconsistências deste com o mundo real. 
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Passo 2.2 - Verificado? 

O passo 2.2 tem por objetivo verificar se o modelo traduzido para a linguagem de 

programação funciona adequadamente dentro do software de simulação, neste caso o ARENA 

possui um verificador automático do fluxograma construído através de seus módulos de 

programação. 

Apesar de o sistema possuir um verificador automático foi utilizada duas das técnicas 

de verificação do modelo conceitual abordadas por Chwif e Medina (2010) sendo estas a 

implementação/verificação modular e a animação gráfica. 

De acordo com os mesmo a primeira técnica sugere que deve-se implementar partes 

do modelo e depois verificar esta parte implantada dessa forma verificando o modelo parte a 

parte, sugerem este procedimento como o entendimento da expressão “comer o elefante em 

bifes”. A segunda técnica é uma verificação visual, pois a partir da construção da animação 

gráfica pode-se verificar se existe inconsistência no modelo. 

Para visualizar de forma objetiva a técnica de verificação por animação gráfica e 

apresentado a seguir a animação do modelo gerada na área de trabalho do software de 

simulação. 

 

Figura 34 – Tela de animação do modelo computacional. 

Fonte: Do autor. 
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Na figura acima podemos verificar a animação do modelo computacional na área de 

trabalho do software, é importante lembrar nesse momento que a animação é principalmente 

com o objetivo de dar uma realidade maior ao modelo simulado a fim de verificar possíveis 

pontos de cruzamento de entidades ou gargalos. 

Passo 2.3 - Validado? 

Este passo possui objetivo de validar o modelo conceitual e consequentemente seu 

modelo computacional. De acordo com Banks (2010) a validação do modelo serve para 

garantir se as simplificações e pressupostos admitidos para o modelo sejam corretamente 

implementados. 

Como o sistema simulado por esta dissertação não existe no mundo real, aplicou-se a 

técnica de validação, análise de sensibilidade, descrita por Chwif e Medina (2010). Para os 

autores essa técnica se baseia em determinar qual a influência dos parâmetros de entrada nos 

resultados do modelo, ou seja, se é conhecido que o modelo é sensível a um parâmetro “A” e 

não sensível a um parâmetro “B” então se pode realizar a validação a partir do momento que 

alterações no parâmetro “A” geram alterações nos resultados e alterações no parâmetro “B” 

não geram alterações no resultado. 

De acordo com as análises realizadas no item 3.4 Análise vai se verificar que o 

modelo computacional programado não tem seus resultados alterados quando a variável 

alterada não deveria causar esse efeito, ou seja, pode-se confirmar a validação do modelo. 

Mas claramente quando se altera a capacidade de triagem através dos operadores este não 

impacta na fila na atividade “Geração”, porém quando a quantidade de resíduos gerados é 

duplicada logo se sente impacto nessa fila da atividade “Geração”, ou seja, o modelo é válido. 

3.4 ANÁLISE 

Tendo o modelo de simulação sido devidamente verificado e validado para 

representar a situação proposta, se pode efetivamente utilizar este para avaliar melhorias ou 

cenários a serem estudados para a servirem de apoio a decisão do gestor. No caso aqui 

observado servir de apoio a gestão ambiental portuária. 

 

3.1 Desenho Experimental; 3.2 Ciclos de produção e 3.3 Mais Ciclos? 

Conforme orienta o modelo para processo de simulação os próximos passos, 3.1 

Desenho Experimental, 3.2 Ciclos de Produção e 3.3 Mais Ciclos, são aqui abordados de 

forma única, pois de acordo com o entendimento desses passos trata-se de elaborar critérios 
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em relação aos cenários aos quais deseja-se que o modelo seja proposto. Devendo-se 

determinar basicamente, critérios para duração do tempo do modelo, número de repetições e 

medidas para avaliação de desempenho. 

O critério para duração do tempo no modelo programado é baseado na origem dos 

dados que serviram de entrada, como o período observado pelo IVIG em sua pesquisa foi dos 

manifestos ao longo do ano de 2011, então se toma este período de um ano como critério para 

a duração de tempo no modelo simulado. 

Para o número de repetições, “rodadas” (em termos de simulação computacional), 

faz-se necessário abordar Kelton (2007) este sugere uma expressão em inglês RIRO (Random 

in, Random out – Aleatório entra, Aleatório sai), ou seja, entrada de dados aleatórios fornece 

saída de dados aleatórios, assim não se tem como concluir muita coisa a partir de apenas uma 

repetição do modelo simulado. 

A fim de solucionar essa questão foi procedido com os dados de ocorrências de 

manifestos, o que se traduz em ocorrência dos resíduos, uma avaliação para definir a partir de 

qual rodada o sistema simulado entra em seu regime permanente, saindo de seu regime 

transitório. Chwif e Medina (2010) afirmam que as condições iniciais de um sistema podem 

afetar de maneira perigosa os resultados, e resumem o que seria os regimes, permanente e 

transitório da seguinte forma: 

Considere o pub que está fechado e, neste exato momento, a porta é aberta para a 

entrada dos primeiros fregueses. Como o número de clientes no lado de fora era 

grande, repentinamente, o pub sofre um problema de “congestionamento” de 

clientes. Trata-se de um período curto, mas confuso no pub. Dizemos que, durante 

este período, o pub está em regime transitório, ou seja, o desempenho do sistema 

está fortemente relacionado com as suas condições iniciais. 

  Desta maneira foi realizado o mesmo tratamento para os dados de ocorrência de 

manifestos, a fim de determinar a partir de qual rodada o sistema entraria em seu regime 

permanente saindo de seu regime transitório, para tal segue o gráfico abaixo. 
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Figura 35 - Comportamento da média acumulada da ocorrência de manifestos após 200 rodadas. 

Fonte: Do Autor a partir de Chwif e Medina (2010) 

O gráfico mostra a análise feita com o resultado das ocorrências de manifestos em 

200 rodadas realizadas no modelo computacional simulado. Pode-se perceber que 

aproximadamente entre as rodadas de número 93 a 97 o sistema inicia a apresentar uma 

variância menor para as médias obtidas, ou seja, nesse ponto que é ilustrado como a reta na 

vertical vermelha no gráfico acima ocorre à divisão entre o regime transitório e o regime 

permanente do sistema, assim definiu-se o valor de 100 rodadas como o mínimo a ser 

praticado em nosso modelo simulado. 

Também é proposto ao modelo simulado um período de aquecimento “warm –up” 

para que as coletas estatísticas do software só comecem a partir de um determinado tempo. 

Essa técnica ajuda a minimiza-se o efeito do pub abordado anteriormente, ou seja, evita de 

considerar que o modelo encontra-se sem uso o que impacta nos resultados e considera o 

modelo já em funcionamento. 

Após esta determinação e agora antes de ser feita a apresentação dos cenários 

propostos devemos estipular medidas de desempenho, pois através dessas medidas é que 

iremos dar andamento à análise dos resultados obtidos. Desta forma definem-se as medidas de 

desempenho do modelo simulado sendo: 
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 Tamanho da fila; entende-se que esta medida seja a quantidade de resíduos 

esperando para ser ou transportado ou processado triagem. 

 Tempo na fila; entende-se que esta medida seja o real tempo de espera que o 

resíduo permaneceu esperando ou para ser transportado ou processado sua triagem. 

 Ocupação; entende-se que esta medida seja o nível que ficou ocupado, os 

recursos: transporte e operador de triagem. 

De acordo com a situação proposta e com as medidas de desempenho definidas 

acima serão reproduzidos cenários para analise. 

Cenário (1) – Este conta com uma unidade de transportador cativo, uma unidade de 

transportador externo e uma unidade de operador de triagem. Opera nas mesmas condições de 

entrada de resíduos de acordo com os dados levantados. 

Cenário (2) – Este conta com uma unidade de transportador cativo, uma unidade de 

transportador externo e duas unidades de operadores de triagem. Opera nas mesmas condições 

de entrada de resíduos de acordo com os dados levantados. 

Cenário (3) – Este conta com uma com uma unidade de transportador cativo, uma 

unidade de transportador externo e duas unidades de operadores de triagem. Opera com o 

dobro de entrada de resíduos. 

Passo 3.4 – Documentação e Relatórios 

Este passo tem como principal finalidade construir uma base de informações para 

futuras análises do modelo simulado e compreensão por partes de interessados no estudo. 

Assim as principais informações referentes ao caso aqui aplicado foram referenciadas ao 

longo desse processo de modelagem proposto em passos e ao final desta dissertação 

apresentam-se anexos com parte dos relatórios gerados pelo software ARENA ® após cada 

simulação proposta.  

Passo 3.5 - Implementação 

Neste último passo, que iremos realizar de fato a análise dos resultados obtidos no 

modelo simulado a partir de seus cenários e critérios de desempenho, realizado também 

algumas observações plausíveis para reafirmação da simulação como ferramenta de apoio ao 

processo decisório. 

As análises aqui desenvolvidas serão feitas em duas etapas, na primeira, os cenários 

serão avaliados de forma individual e, na segunda, serão analisados em conjunto. 

Cenário (1): neste cenário os dados de entrada não são alterados e encontra-se lotado 

uma unidade de transportador cativo, uma unidade de transportador externo e uma unidade de 
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operador de triagem. Pela análise do gráfico inserido na animação do modelo computacional 

pode-se perceber que a atividade triagem é a que restringe o fluxo dos resíduos, ou seja, o 

“gargalo”. 

 

Figura 36 - Gráficos ARENA situação das filas ao longo do tempo – Cenário 1. 

Fonte: Do Autor. 

O primeiro gráfico representa a quantidade de resíduos em espera para o atendimento 

do transportador cativo, o segundo gráfico representa a quantidade de resíduos em espera no 

processo de triagem e o terceiro gráfico representa a quantidade de resíduos em espera para o 

atendimento do transportador externo. Observado os gráficos verifica-se que o primeiro e o 

terceiro gráfico referente aos transportadores mantém no máximo a quantidade exigida para 

lotar o transportador no primeiro gráfico 3 toneladas e no segundo gráfico 6 toneladas, ou 

seja, não há maior quantidades em espera. 

No segundo gráfico a quantidade de resíduos em espera no processo de triagem só 

aumenta ao longo do tempo, estando no momento de observação deste gráfico com 10 

toneladas em espera para sofrer processo de triagem, ou seja, o processo triagem representa 

nossa restrição no fluxo de resíduos. 

O gráfico a seguir ilustra o percentual de atividade do operador de triagem e dos 

transportadores cativo e externo para o cenário 1. 
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Figura 37 - Gráfico de utilização dos recursos (Transportadores e Operador) – Cenário 1. 

Fonte: Do Autor. 

De acordo com o gráfico percebemos que o operador de triagem tem uma utilização 

de 62,5%, o transportador cativo uma utilização de 3,73%, o transportador externo uma 

utilização de 1,4%, ou seja, a baixa utilização dos transportadores indica que há uma 

superestimação desses recursos no sistema e a utilização do operador de triagem se deve a 

este encontrar-se na atividade que é o gargalo do sistema conforme abordado acima. 

O gráfico a seguir ilustra o tempo médio, tempo máximo e o tempo mínimo em horas 

que o resíduo esperou na fila das atividades, geração, triagem e destinação para o cenário 1. 

 

Figura 38 - Gráfico tempo em horas na fila das atividades (Geração, Triagem e Destinação) – Cenário 1. 

Fonte: Do Autor. 
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De acordo com o gráfico percebemos que ocorre uma confirmação da atividade 

triagem como gargalo do sistema, pois o tempo de espera do resíduo na fila dessa atividade é 

em média de 107,99 horas e chegando ao tempo máximo de 215,51 horas. Cabe ao gestor do 

sistema determinar se este nível de atendimento é aceitável ou não. É importante observar que 

os tempos médios das filas nas atividades geração e destinação são para que exista a 

quantidade mínima de lotação dos respectivos transportadores, cativo e externo.  

O gráfico a seguir ilustra em toneladas o tamanho médio, tamanho máximo e o 

tamanho mínimo da fila das atividades, geração, triagem e destinação para o cenário 1. 

 

Figura 39 - Gráfico tempo em horas na fila das atividades (Geração, Triagem e Destinação) – Cenário 1. 

Fonte: Do Autor. 

De acordo com o gráfico pode-se perceber que novamente a atividade triagem se 

confirma como gargalo do sistema, pois em média se tem 5,99 toneladas de resíduos 

esperando para serem triados podendo chegar ao máximo de 12 toneladas. Nas atividades 

geração e destinação os valores de máximo apresentados, 3 toneladas e 6 toneladas 

corresponde a capacidade de lotação dos respectivos transportadores, por isso esses valores 

não podem ser considerados fila por falta de recurso de transporte, pois a fim de baratear o 

preço deste tem-se como parâmetro que o transportador ande com sua carga máxima. 

Concluída a análise desse primeiro cenário cabe ressaltar a baixa utilização dos 

transportadores cativo e externo além da atividade triagem como gargalo do sistema. 

Cenário (2): neste cenário os dados de entrada não são alterados e encontra-se lotado 

uma unidade de transportador cativo, uma unidade de transportador externo e duas unidades 

de operador de triagem. De acordo com a análise do cenário 1, identificou-se a atividade 
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triagem com apenas um recurso de operador de triagem como entrave ao fluxo de resíduos. 

Desta forma o cenário 2 vai trazer o panorama para a situação onde duplicamos a capacidade 

de triagem de resíduos com a alocação de mais um operador de triagem. 

 

Figura 40 - Gráficos ARENA situação das filas ao longo do tempo – Cenário 2. 

Fonte: Do Autor. 

Observando novamente os gráficos produzidos na animação do modelo 

computacional do ARENA, porém agora com a situação de dois operadores de triagem 

alocados na atividade triagem, podemos verificar que a fila dessa atividade ao longo do tempo 

não oferece valores significativos. 

O gráfico a seguir ilustra o percentual de atividade do operador de triagem e dos 

transportadores cativo e externo para o cenário 2. 

 

Figura 41 - Gráfico de utilização dos recursos (Transportadores e Operador) – Cenário 2. 

Fonte: Do Autor. 
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utilização de 41,7%, o transportador cativo uma utilização de 3,73%, o transportador externo 
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uma utilização de 2,12%, ou seja, após a alocação de mais um operador de triagem este 

recurso teve sua utilização reduzida o que irá refletir no tamanho da fila gerada na atividade 

de triagem. Já o transportador cativo não sofreu alteração, pois a modificação feita para esse 

cenário atinge o fluxo de resíduos a partir da atividade triagem. Ainda o transportador externo 

teve um aumento de sua utilização devido à atividade triagem não ser mais gargalo do 

sistema, porém sua utilização ainda é baixa. 

O gráfico a seguir ilustra o tempo médio, tempo máximo e o tempo mínimo em horas 

que o resíduo esperou na fila das atividades, geração, triagem e destinação para o cenário 2. 

 

Figura 42 - Gráfico tempo em horas na fila das atividades (Geração, Triagem e Destinação) – Cenário 2. 

Fonte: Do Autor. 

De acordo com o gráfico acima podemos perceber que o tempo médio da atividade 

destinação passou a ser de 44,99 horas podendo chegar ao máximo de 92,67 horas que os 

resíduos esperam para serem transportados para sua destinação final. Outra grande 

modificação é no tempo de espera da atividade triagem que se encontra zerada, isto devido à 

alocação de mais um operador de triagem dobrando a capacidade. Vale ressaltar que horas de 

espera na atividade destinação são para atingir a carga máxima do transportador externo. 

O gráfico a seguir ilustra em toneladas o tamanho médio, tamanho máximo e o 

tamanho mínimo da fila das atividades, geração, triagem e destinação para o cenário 2. 
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Figura 43 - Gráfico tamanho em toneladas na fila das atividades (Geração, Triagem e Destinação) – 

Cenário 2. 

Fonte: Do Autor. 

De acordo com o gráfico pode-se perceber que as quantidades máxima atingida nas 

atividades geração e triagem ainda são de 3 toneladas e 6 toneladas correspondendo ao pré 

estabelecido para cada transportador. Ainda quanto à atividade triagem observa-se que não há 

registros significativos de resíduos em fila, pois a capacidade de triagem com dois operadores 

excede a capacidade de geração de resíduos. 

Concluída a análise desse segundo cenário cabe ressaltar ainda a baixa utilização dos 

transportadores cativo e o excesso de capacidade de triagem oferecida pelos dois operadores 

fazendo com que este recurso tenha sua utilização abaixo de 50%. 

Cenário (3): neste cenário os dados de entrada são alterados para reproduzirem o 

dobro de geração de resíduos e encontra-se lotado uma unidade de transportador cativo, uma 

unidade de transportador externo e duas unidades de operador de triagem. De acordo com as 

análises dos cenários 1 e 2, identificou-se que alocando mais um operador na atividade 

triagem esta não reteve mais quantidades significativas de resíduos em fila não sendo mais 

“gargalo” do fluxo, porém esse acréscimo de operador de triagem fez com que a ocupação 

desses operadores diminuísse. Desta forma o cenário 3 vai trazer o panorama para a situação 

onde duplicamos a geração de resíduos. 
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Figura 44 - Gráficos ARENA situação das filas ao longo do tempo – Cenário 3. 

Fonte: Do Autor. 

Voltando a observar os gráficos da situação da filas agora para o cenário 3 pode-se 

verificar que a fila da atividade triagem ainda não apresenta valores significativos, porém com 

um olhar mais atento percebe-se que a inclinação das da reta nos outros dois gráficos está 

mais inclinada o que indica que os resíduos chegam em menor tempo tanto na atividade 

geração quanto na atividade destinação. 

O gráfico a seguir ilustra o percentual de atividade do operador de triagem e dos 

transportadores cativo e externo para o cenário 3. 

 

Figura 45 - Gráfico de utilização dos recursos (Transportadores e Operador) – Cenário 3. 

Fonte: Do Autor. 

De acordo com o gráfico acima podemos perceber que o recurso operador de triagem 

passou a ter uma utilização de 83%, o transportador cativo uma utilização de 7,4%, o 

transportador externo uma utilização de 4,57%, ou seja, a duplicação na geração de resíduos 

produziu efeitos significativos na ocupação do operador de triagem, porém mesmo com essa 
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alteração para este terceiro cenário, e significativas alterações na utilização dos 

transportadores tanto cativo quanto externo estes ainda possuem níveis de utilização baixos. 

O gráfico a seguir ilustra o tempo médio, tempo máximo e o tempo mínimo em horas 

que o resíduo esperou na fila das atividades, geração, triagem e destinação para o cenário 3. 

 

Figura 46 - Gráfico tempo em horas na fila das atividades (Geração, Triagem e Destinação) – Cenário 3. 

Fonte: Do Autor. 

De acordo com o gráfico acima se percebe que o tempo médio da atividade 

destinação baixou para 21,08 horas podendo chegar ao máximo de 43,93 horas que os 

resíduos esperam para serem transportados para sua destinação final. A atividade triagem 

ainda possui valores não significativos em sua fila e as horas de espera na atividade 

destinação é o tempo para atingir a capacidade máxima do transportador externo.  

O gráfico a seguir ilustra em toneladas o tamanho médio, tamanho máximo e o 

tamanho mínimo da fila das atividades, geração, triagem e destinação para o cenário 3. 
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Figura 47 - Gráfico tamanho em toneladas na fila das atividades (Geração, Triagem e Destinação) – 

Cenário 3. 

Fonte: Do Autor. 

De acordo com o gráfico pode-se perceber que as quantidades máximas atingida nas 

atividades geração e triagem permanecem as mesmas estabelecidas anteriormente. Ainda sem 

registros significativos para a fila da atividade triagem apesar da duplicação da geração de 

resíduos.  

Concluída a análise desse terceiro cenário mais uma vez baixa utilização dos 

transportadores cativo e o excesso e a capacidade de triagem oferecida pelos dois operadores 

fazendo com que este recurso tenha sua utilização de 83%. 

Análise Conjunta: Nesse momento a fim de seguir a metodologia proposta é feita 

uma análise em conjunto dos dados obtidos em cada um dos três cenários propostos. 

O gráfico a seguir ilustra o percentual de utilização dos transportadores e do recurso 

operador de triagem de acordo com a avaliação realizada em cada um dos cenários anteriores. 
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Figura 48 - Gráfico utilização dos transportadores e operador de triagem ao longo dos três cenários 

Fonte: Do Autor. 

De acordo com o gráfico acima podemos constatar como o recurso operador de 

triagem diminui 33,28% do seu nível de utilização no segundo cenário, porém aumenta 

99,04% do seu nível no terceiro cenário. O transportador cativo permanece com nível de 

utilização estável para o segundo cenário e aumenta 98,55% para o terceiro cenário. Ainda o 

transportador externo aumenta 51,64% seu nível de utilização para o segundo cenário e 

115,49% para o terceiro cenário. 

O gráfico a seguir ilustra o tempo médio em horas das filas nas atividades de 

geração, triagem e destinação de acordo com a avaliação realizada em cada um dos cenários 

anteriores. 

 

Figura 49 - Gráfico tempo médio na fila das atividades (Geração, Triagem e Destinação) ao longo dos três 

cenários. 

Fonte: Do Autor. 
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De acordo com o gráfico acima podemos constatar como a atividade geração 

permanece estável no tempo médio de sua fila para o segundo cenário e diminui em 50,1% o 

tempo médio em fila para o terceiro cenário. A atividade triagem diminui em 100% o tempo 

médio em sua fila para o segundo cenário e aumenta apenas 0,08% para o terceiro cenário. 

Ainda a atividade destinação diminui seu tempo em 25,02% para o segundo cenário e diminui 

53,14% para o terceiro cenário. 

O gráfico a seguir ilustra o tamanho médio em toneladas das filas nas atividades de 

geração, triagem e destinação de acordo com a avaliação realizada em cada um dos cenários 

anteriores. 

 

Figura 50 - Gráfico tamanho médio na fila das atividades (Geração, Triagem e Destinação) ao longo dos 

três cenários. 

Fonte: Do Autor. 

De acordo com o gráfico acima podemos constatar como a atividade geração 

permanece estável no tamanho médio de sua fila para o segundo cenário e tem um leve 

aumento de 1,5% no tamanho médio em fila para o terceiro cenário. A atividade triagem 

diminui em 100% o tamanho médio de sua fila para o segundo cenário e aumenta apenas 1% 

para o terceiro cenário. Ainda a atividade destinação diminui seu tamanho em 1,38% para o 

segundo cenário e diminui 4,37% para o terceiro cenário. 
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3.5 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresentou um caso de aplicação da simulação estocástica proposta 

para avaliar cenários simulados para o Porto do Rio de Janeiro em sua gestão de resíduos 

sólidos. O uso dessa abordagem para auxílio à tomada de decisões deve ser proposta devido 

as possibilidade de alteração do modelo a medida do problema ou decisão a ser tomada. Foi 

caracterizado o objeto de estudo, apresentado o software de simulação utilizado, dado as 

características iniciais da metodologia aplicada com suas devidas considerações e 

simplificações implantado o método de simulação, passo a passo e por fim feita análise sobre 

os resultados obtidos. 
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4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo possui a intenção de resumir as principais ideias e conclusões e em 

seguida apresentar considerações ao trabalho realizado nesta dissertação e realizar a 

recomendação de futuras pesquisas. 

O estudo proposto por essa dissertação teve origem da oportunidade observada pela 

lacuna existente na literatura acadêmica que não aborda a utilização de ferramentas de 

simulação estocástica para o apoio a decisão na gestão de resíduos sólidos em operações 

portuárias, desta forma esta veio a colaborar. 

Com a revisão do referencial teórico proposto foi possível abordar de maneira 

sistemática as principais temáticas desta dissertação, a gestão ambiental, a gestão de resíduos 

sólidos, a gestão portuária, órgãos e PNRS, a logística reversa, o apoio à decisão, o sistema de 

gestão ambiental e a simulação. 

No capítulo de introdução foi abordado que o objetivo principal deste estudo era 

desenvolver um modelo de simulação estocástica que possibilita-se auxiliar o gestor em seu 

processo decisório quanto a gestão de resíduos sólidos no setor portuário. Para cumprir esse 

objetivo foi elaborada uma modelagem em um software de simulação comercial para um 

hipotético centro de triagem de resíduos e desenvolvidos três diferentes cenários para 

possibilitar uma análise das possibilidades que a ferramenta oferece. 

Sobressai como vantagem desta ferramenta de apoio a decisão, sua capacidade de 

moldar-se de acordo com a necessidade do gestor para avaliar situações a fim de encontrar 

situações a problemas e auxiliar a decisão sobre o dimensionamento de operações. 

A contribuição desta dissertação pode ser auferida a um caso prático de uma técnica 

de simulação estocástica aplicada à gestão de resíduos sólidos para o setor portuário, a fim de 

demonstrar sua aplicabilidade para auxílio ao processo decisório do gestor. 

4.4 CONCLUSÃO SOBRE OS RESULTADOS 

De acordo com a análise realizada no item 3.4 desta dissertação podemos concluir 

que o modelo computacional programa que simula um centro de triagem para a gestão de 

resíduos portuário no Porto do Rio de Janeiro necessitaria de pelo menos dois operadores de 

triagem para dar vazão a quantidade de resíduos gerados pelas embarcações, lembrando que 

neste cenário a utilização do recurso operador de triagem é de 41,7% o que significa dizer que 



 106 
O Porto do Rio de Janeiro e a Gestão de Resíduos Sólidos: Uma abordagem da simulação estocástica 

 
Universidade Federal Fluminense – UFF / Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd 

o operador fica mais da metade do seu tempo de trabalho disponível, porém quando existe 

apenas um operador nesse setor de triagem sua ocupação aumenta e o tamanho da fila de 

resíduos aguardando triagem também, cabendo ao gestor a decisão sobre a o melhor cenário. 

O recurso operador de triagem deve ser bem analisado pelo gestor, pois sua 

subutilização pode elevar os custos de triagem sem uma real necessidade. Por outro lado 

possuir apenas um operador de triagem comprovadamente é um risco muito grande de 

superlotar o centro de triagem com resíduos, dessa forma o nível de atendimento do centro de 

triagem cai e há a necessidade de um espaço maior para armazenagem adequada desse resíduo 

enquanto aguarda a triagem, tratando-se de material que pode ser altamente orgânico e/ou 

perigoso pode-se considerar não recomendável essa situação. 

Quanto aos transportadores avaliados pelo modelo de simulação observa-se que 

ambos nos três cenários avaliados possuem baixa utilização, o que pode ser traduzido para o 

gestor da seguinte maneira: no caso do transporte cativo o tipo de veículo utilizado pode ser 

ter uma capacidade bem maior do que a capacidade de geração de resíduos o que ocasiona 

essa situação devendo então a decisão do gestor o tipo de veículo ser trocado para ser melhor 

utilizado; no caso do transporte externo a baixa utilização indica ao gestor que esse é o tipo de 

veículo que não deve ser adquirido apenas solicitado seu serviço quando houver a 

necessidade, pois leva-se em média segundo a simulação 60 horas, 44 horas e 21,08 horas 

para os cenários 1, 2 e 3 respectivamente aguardo gerar a capacidade de 6 toneladas para se 

utilizar o transporte externo, dependendo do custo desse transporte vale uma avaliação mais 

cuidadosa por parte do gestor. 

Cabe nesse momento lembrar que o objetivo dessa dissertação era evidenciar os 

benefícios de auxílio a gestão de resíduos no Porto de Rio de Janeiro através do uso de uma 

ferramenta de simulação estocástica. Como o processo decisório necessita de mais 

informações para poder decidir adequadamente pode-se levar em consideração a inserção de 

dados de custo no modelo computacional gerado, pois o sistema permite essa inserção que no 

caso deste estudo não foi considerado. 

4.5 CONSIDERAÇÕES 

Cabe neste momento fazer algumas considerações sobre o método utilizado nesta 

dissertação: a modelagem estocástica não é desprovida de desvantagens nem é a melhor 

aplicação possível em todos os casos, o que alerta para o seu uso de forma indiscriminada. 

Quando a situação proposta for representada como um processo, onde este possa ser esboçado 



 107 
O Porto do Rio de Janeiro e a Gestão de Resíduos Sólidos: Uma abordagem da simulação estocástica 

 
Universidade Federal Fluminense – UFF / Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd 

através de um fluxograma e tenha variáveis aleatórias, cabe à utilização de simulação 

computacional como aqui realizado, do contrário vale um estudo mais apurado para o uso de 

metodologia adequada para cada tipo de caso. 

As simplificações realizadas para este modelo podem ser desconsideradas e melhor 

avaliadas em um estudo futuro, pois muitas opções não feitas limitam a ação do gestor como 

o caso da falta de dados de custo na simulação. 

Não esquecendo também que o caso proposto aplica-se ao Porto do Rio de Janeiro. 

Uma replicação em outro porto necessitaria de adequações específicas do porto em questão, 

como para qualquer outro setor que tenha geração de resíduos, manufatura, indústria, 

transporte de outros modais, centros de distribuição, governos em seus respectivos níveis. 

4.6 PROPOSTAS PARA ESTUDOS FUTUROS 

A temática abordada por esta dissertação mantém um canal aberto a futuras 

contribuições de estudos. Assim propõem-se as por fim as seguintes investigações: 

 Considerar outras opções para a avaliação dos cenários simulados, frente às 

possibilidades que o tomador de decisões pode ter;  

 Analisar o impacto dos custos e investimentos em cenários simulados sobre o 

preço de venda de possíveis materiais reutilizáveis; 

 Analisar o impacto dos custos sobre a operação em si; 

 Propor cenários diferentes para o modelo computacional elaborado para o caso do 

porto do Rio de Janeiro; 

 Propor à abordagem de apoio a decisão através de simulação estocástica para 

outras áreas como manufatura, serviços, comércio; 

 Propor diferentes parâmetros de organização do modelo do centro de triagem 

proposto com objetivo de verificar suas atratividades ao gestor; 

 Sugere-se ainda a aplicação da simulação estocástica em diversos outros tipos de 

organizações a fim de buscar ocupar lacunas na falta de literatura acadêmica, principalmente a 

nível nacional. 
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