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RESUMO 
 

Nos dias de hoje, a extração de petróleo no litoral brasileiro tem-se tornado um 
processo complexo e que tem envolvido muitos estudos matemáticos para ser cada vez mais 
eficiente, principalmente diante de um cenário de crise no setor. Assim, as empresas 
operadoras, que tiveram suas economias afetadas, têm focado seus esforços na produção dos 
seus poços já perfurados ao invés de direcionar seus investimentos para perfurar novos poços. 
Assim, houve um aumento na produção de petróleo em alto-mar, principalmente em 
plataformas de produção denominadas FPSO/FSO, o que tem intensificado a utilização de 
navios aliviadores para o escoamento da produção destas plataformas. As operações no 
processo de escoamento são importantes e complexas, visto que é necessária muita atenção e 
revisão constante, devido a entrada em operação de novos e diferentes navios aliviadores, 
assim como da entrada de novos FPSO´s com novas tecnologias e diferentes sistemas de 
conexão que precisam ser compatíveis para a correta operação entre ambos. Este artigo tem 
como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma proposta de um modelo matemático para 
auxiliar na elaboração dos roteiros dos navios aliviadores, disponíveis nas operações de 
escoamento da produção de petróleo, com a intenção de otimizar custos nestas atividades. 
Alguns cenários são simulados, com a intenção de validar o modelo proposto. Alguns 
resultados preliminares são apresentados, de forma a mensurar o nível de eficiência do 
modelo para situações que podem ser observadas na realidade.  
 
Palavras-chave: Roteamento, Navio Aliviador, FPSO, Programação Linear Inteira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Today, the extraction of oil on the Brazilian coast has become a complex process that 

has involved many mathematical studies to be increasingly efficient, especially facing a crisis 
scenario in the sector. Thus, the operating companies, which had affected their economies, 
have focused their efforts on the production of the wells already drilled instead of directing 
their investments to drill new wells. Thus, there was an increase in oil production offshore, 
mainly  production platforms called FPSO / FSO, which has intensified the use of tankers for 
transporting the oil produced of these platforms. The operations in the flow process are 
important and complex, too much attention and constant revision is necessary because of the 
entry into operation of new and different tankers, as well as the entry of new FPSO's with new 
technologies and different connection systems that need to be compatible for proper operation 
between them. This article aims to present the development of a proposal for a mathematical 
model to assist in the preparation of the routes of tankers available in flow operations of oil 
production, with the intention to optimize costs in these activities. Some scenarios are 
simulated, with the intent to validate the model. Some preliminary results are presented in 
order to measure the efficiency level model for situations that may be observed in reality. 

 
Keywords: Routing, Shuttle Tanker, FPSO, Integer Linear Programming 
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1 INTRODUÇÃO   
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Nos últimos anos, a indústria brasileira offshore de petróleo e gás tem apresentado um 
crescimento considerável em relação à produção de petróleo. O principal motivo deve-se à 
presença de reservas de petróleo na costa brasileira, localizadas em águas com profundidade 
além de 2000 metros de lâmina d´água. Assim, para acompanhar o aumento de produção de 
petróleo tem-se desenvolvido nos últimos anos tecnologias capazes de produzir a grandes 
profundidades. 

Portanto, o desafio tecnológico para a indústria do petróleo offshore encontra-se 
principalmente do lado do desenvolvimento de sistemas de produção que sejam adequados à 
valorização de jazidas localizadas em águas profundas e ultraprofundas. De fato, a tecnologia 
para perfuração a grandes profundidades já existe há muito tempo. Esta mesma observação se 
aplica à tecnologia de levantamento geofísicos em águas profundas. Porém, o grande gargalo 
tecnológico consiste em instalar sistemas de extração, condicionamento e transporte de 
petróleo que sejam confiáveis e tenham custos competitivos. 

Assim, uma vez que as reservas brasileiras de petróleo em águas profundas localizam-
se em regiões remotas, isto tem induzido a indústria do petróleo a investir em plataformas 
flutuantes como o sistema FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), navios com 
a capacidade de exploração, produção e armazenamento do óleo. Além disso, se intensificou a 
utilização de navios aliviadores (Shuttler Tanker) como a principal fonte de escoamento da 
produção, já que a utilização de dutos seria economicamente inviável. A transferência de óleo 
de um navio a outro se dá através da operação de offloading, sendo cada vez mais frequente 
em águas profundas por ser uma operação viável, do ponto de vista econômico. 

No Brasil, segundo a Petrobras, a produção de petróleo já ultrapassa o patamar de 2 
milhões de barris por dia e planeja dobrar sua produção com as descobertas do petróleo 
localizado na camada pré-sal, composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente 
qualidade e com alto valor comercial, que coloca o Brasil em uma posição estratégica frente à 
grande demanda de energia mundial.  

Para atender o aumento da produção nas áreas do pré-sal e do pós-sal, a Petrobras está 
renovando a frota por meio do Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro 
(Promef) e engloba a encomenda de 49 navios e 20 comboios hidroviários, com investimento 
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de R$ 11,2 bilhões, no período de 2007 a 2020, o que permite acrescentar 4 milhões de 
toneladas de porte bruto à capacidade da frota (PETROBRAS, 2015).  

A programação da frota de navios aliviadores nas operações de escoamento da 
produção desde as unidades produtoras até os terminais em terra, tem que ser analisada 
perfeitamente para não ocorrer gargalos. 

Assim, é importante que no processo da programação dos navios aliviadores seja 
levada consideração as conexões entre os FPSOs e os navios aliviadores, os quais devem 
possuir as mesmas conexões, para a realização das operações de escoamento da produção. 
Além disso, tem que ser levados em conta as janelas de atendimento dos FPSOs para a 
realização do processo de escoamento. Portanto, levar em conta estas particularidades é 
importante para a construção de uma ferramenta que vise a otimização da operação de 
escoamento da produção que é de vital importância para a continuidade de toda a cadeia 
produtiva da indústria do petróleo e gás. 

 
1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA  

 
O Brasil e o mundo estão atravessando uma crise, devido a uma cojuntura de 

problemas envolvendo diminuição do preço do barril do petróleo, corrupção política, aumento 
da produção de petróleo proveniente do xisto pelos EUA. A OPEP (Organização dos Países 
Produtores de Petróleo) que aumentou a quantidade de oferta de petróleo no mercado 
internacional, forçando a baixa dos preços do barril de petróleo (PORTAL VERMELHO, 
2015).  

Com a diminuição do valor do barril de petróleo, as empresas operadoras estão 
deixando de perfurar novos poços para manter a produção dos poços já existentes e até na 
estimulação de poços velhos. Devido a esta conjuntura, torna-se estratégico manter bem 
gerenciados o transporte da produção de petróleo da unidade de produção até os terminais 
para evitar desperdício e interrupções na produção. 

  O petróleo que fica no Brasil é transportado para os terminais em terra e depois para 
as refinarias onde a matéria-prima passa por diversos processos, obtendo assim os derivados 
do petróleo, com alto valor agregado somando aos ativos da empresa operadora de petróleo.  

Este trabalho tem como objetivo a construção de uma proposta de um modelo 
matemático para definir as rotas dos navios aliviadores para atender um conjunto de 
plataformas, de forma a otimizar o tempo de percurso e a distância percorrida, bem como 
garantir o escoamento da produção atendendo às restrições operacionais do setor. 
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Este problema pode ser caracterizado como um problema clássico de Roteirização de 
Veículos (PRV), que consiste em determinar um conjunto de rotas com o menor custo 
possível, iniciando e terminando sempre no mesmo terminal marítimo, de modo que todas as 
demandas em cada uma das plataformas (nós) sejam atendidas. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo Geral 

 
O objetivo deste projeto é desenvolver um modelo matemático para a programação de 

navios aliviadores no escoamento da produção de petróleo na Bacia de Campos, até terminais 
terrestres, visando otimizar tanto o custo do transporte marítimo quanto o volume de óleo 
transportado. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
Para atingir o objetivo geral, é necessário atingir estes objetivos específicos: 
 Fazer um levantamento do volume de óleo produzido nos diferentes pontos da 

Bacia de Campos e o terminal terrestre de destino; 
 Quantificar as plataformas que devem ser atendidas por navios aliviadores; 
 Fazer uma ubicação geográfica das unidades de produção em alto mar do tipo 

FPSO/FSO para ter as distâncias entre elas e até o terminal de destino. 
 Construção e Validação do Modelo Matemático. 
 Análise dos resultados. 

 
1.4 JUSTIFICATIVA 

 
A elaboração otimizada de roteiros evita custos operacionais excessivos, tendo em 

vista que os navios aliviadores usados no transporte do petróleo são de elevado custo 
operacional. O impacto de uma incorreta ou não otimizada  roteirização ou programação 
desse tipo de serviço pode aumentar custos para a empresa petroleira. Tal otimização fará com 
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que se tenha um custo operacional menor, além da redução do tempo em prestação do serviço 
no escoamento.  

Este trabalho tem como proposta a otimização dos custos de transporte e da 
quantidade do petróleo escoado. 

 
1.5 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 
Não é possível envolver toda a cadeia de suprimento de petróleo em um modelo 

matemático devido a amplitude e complexidade do sistema. Aparentemente a solução também 
se tornaria inviável do ponto de vista computacional, tendo em vista as limitações dos 
programas de simulação e a capacidade de processamento dos computadores atuais. 

Dadas essas premissas, o presente trabalho pretende observar a operação de 
escoamento da produção (offloading), das plataformas para os terminais terrestres, onde o 
óleo estocado em plataformas FPSO e/ou FSO será transferido para navios aliviadores, que 
farão o transporte da produção até os terminais em terra. Estes navios, seguirão roteiros até 
uma ou mais plataformas, até que a sua capacidade máxima de carga seja atingida, evitando 
assim que determinado navio aliviador volte ao terminal em terra com espaços vazios nos 
tanques, reduzindo a quantidade de petróleo escoado. 

 
1.6 TRABALHOS CORRELATOS  

 
Para realizar este projeto, primeiramente foram realizadas pesquisas bibliográficas 

com mecanismos de busca para artigos científicos, usando como bases: Scopus e Web of 
Science. 

Dentro do sistema Capes, acionou-se estes mecanismos, usando as palavras-chave em 
inglês:  

 “Routing+FPSO”; 
 “Routing+ShuttleTanker”; 
 “Scheduling+FPSO”; 
 “Scheduling+ShuttleTanker”; 
 “Routing+Scheduling+FPSO”; 
 “Routing+Scheduling+Shuttletanker”e 
 “Mathematical model+Routing+FPSO”.  
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A Figura 1, mostra os resultados usando as palavras-chaves nas referidas bases de 
dados.  

 
Figura 1 - Artigos Encontrados com os Mecanismos de Busca Scopus e Web of Science 

Fonte: Portal Capes, 2015 - adaptado. 
 

A plataforma Scopus retornou 86 artigos com as palavras-chave selecionadas para o 
projeto. Ao excluir os artigos repetidos, que foram aparecendo nas pesquisas com diferentes 
palavras-chave, restaram 66 artigos. Ao analisar os artigos e excluir os irrelevantes ao projeto, 
sobraram 5 artigos.  

Já na base de dados Web of Science, foram encontrados 20 artigos.  Ao excluir os 
artigos repetidos, restaram 13 artigos, feita a análise preliminar, foram excluídos os artigos 
não relevantes ao projeto, sobrando 01 artigos. A partir daí, analisou-se os principais artigos 
das bases pesquisadas que contribuiriam de forma efetiva para a pesquisa proposta. 

Ressalta-se que não foi encontrado nenhum artigo específico que abordasse 
integralmente o tema proposto. Mas sim, foram encontrados trabalhos que contribuíram, de 
alguma forma, para este trabalho de pesquisa. Estes artigos estão relacionados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Artigos Selecionados dos Mecanismos de Busca Scopus e Web of Science 
Autor Artigo Citações 

Silva et al, 2011 Operação Offloading: Análise Preliminar de Perigo e os Impactos Ambientais 5 
Alvarenga, 

2005 
Um Algoritmo Híbrido para os Problemas de Roteamento de Veículos Estático e 

Dinâmico com Janela de Tempo 22 
Macedo, 2014 Um Modelo Matemático para o Roteamento de Navios Aliviadores no 

Escoamento da Produção de Petróleo 1 
Boschetto, 2006 Um Modelo MILP Com Pré-Processamento para a Programação de Operações em 

Terminais Petrolíferos 3 
Araújo, 2011 Uso de Simulação na Comparação entre Terminais Marítimos de Petróleo 

Extraído em Alto Mar 1 
Fonte: Portal Capes, 2015 - adaptado. 
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Segundo (Silva et al, 2011), uma grande parte do petróleo brasileiro produzido em 
campos offshore é escoada para a costa através do sistema de operação de offloading, ou de 
alívio. Tal operação tem importância fundamental para o desempenho de sistemas de unidades 
de produção offshore que utilizam unidades de armazenamento e alívio de petróleo – FSO ou 
unidades de produção, armazenamento e alívio de petróleo-FPSO. Até que ponto a operação 
de alívio ou offloading das plataformas FSO/FPSO pode gerar riscos e danos irreparáveis ao 
meio ambiente marinho e costeiro, uma vez que o principal risco dessa atividade petrolífera é 
o derrame acidental de óleo. O escopo do presente artigo é apontar os possíveis riscos da 
operação offloading, através da Análise Preliminar de Perigo – APP. Listar as principais 
hipóteses de vazamento durante a operação e sugerir procedimentos cabíveis tanto no âmbito 
da prevenção quanto da remediação e/ou ações mitigadoras a possibilidades de contaminação 
ao meio ambiente. 

Conforme cita (Alvarenga, 2005), o Problema de Roteamento de Veículos com Janela 
de Tempo (PRVJT) estático é um dos problemas bem conhecidos em otimização 
combinatória que mais tem recebido atenção nos últimos anos, onde o objetivo é planejar 
rotas para uma frota de veículos, sem violação das restrições de tempo e capacidade, 
minimizando custos. Os custos normalmente estão relacionados à distância total percorrida, 
ao número de veículos necessário ao atendimento, ao tempo total de espera dos veículos nos 
consumidores ou à combinação destes. Por outro lado, o Problema de Roteamento de 
Veículos Dinâmico com Janela de Tempo (PRVDJT), é uma generalização do anterior onde 
parte das informações relevantes são conhecidas somente após o início do processo de 
otimização. Devido a complexidade do PRVJT, muitas heurísticas têm sido desenvolvidas 
para possibilitar uma solução de boa qualidade dentro de um intervalo aceitável de 
processamento. 

Assim, utilizando a distância total percorrida como único objetivo, uma abordagem 
híbrida é proposta por (Alvarenga, 2005), para o PRVJT, utilizando um eficiente algoritmo 
genético combinado com uma formulação do problema por particionamento de conjunto. 
Testes foram realizados utilizando cálculos com dupla precisão e com inteiros, possibilitando 
comparar os resultados com aqueles anteriores, gerados por métodos exatos e heurísticas. Os 
resultados computacionais mostram que a heurística proposta supera todas as anteriores em 
termos de distância total percorrida. Entretanto, a maioria das heurísticas utilizam a redução 
do número de veículos como primeiro objetivo e a distância total percorrida somente como 
segundo, sujeito ao primeiro. Uma fase adicional foi então proposta pelos autores, visando 
minimizar o número de veículos. Uma seleção baseada em um processo de torneio utilizando 
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critérios hierárquicos foi proposta para o algoritmo genético. Depois de minimizado o número 
de veículos, a proposta inicial para minimização de distância é utilizada, sob uma população 
de indivíduos solução com número de veículos reduzido.Finalmente, a proposta é aplicada ao 
problema dinâmico, onde parte dos consumidores são incluídos ou cancelados após o início 
do processo de otimização. Para o PRVDJT os resultados foram significativos e mostram que 
o algoritmo proposto é superior do tipo re-otimização. 

De acordo com (Macedo, 2014), o crescente aumento de investimentos nas atividades 
offshore de petróleo tem promovido uma verdadeira corrida contra o tempo para se 
desenvolver toda a cadeia produtiva do setor. Neste cenário, as atividades de apoio logístico 
têm desafiado os gestores a buscarem alternativas que possam reduzir os custos operacionais 
e, ao mesmo tempo, aumentar o nível de serviço oferecido. Dentre estas atividades, a 
construção de roteiros de uma frota de navios aliviadores para o escoamento da produção de 
plataformas tipo FPSO/FSO, tem sido uma das atividades importantes e complexas, devido ao 
aumento da demanda e dos custos envolvidos no serviço prestado. Neste artigo é proposto um 
modelo matemático para auxiliar na programação e elaboração dos roteiros dos navios 
disponíveis para esta atividade. Alguns resultados preliminares são apresentados, de forma a 
validar o modelo proposto. 

Por outro lado (Boschetto, 2016), cita que na programação de operações de 
movimentação de petróleo em complexos contendo navios, píeres, tanques e oleodutos, um 
modelo de otimização das operações é freqüentemente utilizado. Entretanto, devido à 
complexidade do problema, o tempo computacional é um fator limitante. Neste artigo, estuda-
se a aplicação de um modelo de programação linear inteira mista (MILP) existente na 
literatura e propõe-se uma etapa de pré-processamento, baseada na teoria das restrições 
(TOC), com o objetivo de reduzir o tempo de compilação. Inicialmente, identifica-se o 
gargalo do problema, retirando as restrições correspondentes do modelo MILP. A solução 
assim obtida é, então, utilizada como entrada para o modelo com todas as restrições. Embora 
a otimalidade da solução não seja garantida, o tempo computacional é significativamente 
reduzido. 

Finalmente (Araújo, 2011), afirma que a exploração de petróleo no Brasil tem 
resultado em descobertas concentradas no mar. Desse modo, a Petrobras necessita dispor de 
uma logística robusta usando um terminal marítimo para se escoar eficientemente o óleo 
produzido. Existem duas alternativas de localização para esse terminal: uma em alto mar e 
outra na costa. Este trabalho apresenta uma análise comparativa por simulação estocástica 
entre essas alternativas de instalação do terminal, ambas dando ênfase à maximização da 
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capacidade de escoamento da produção e à minimização das paradas de produção nos campos 
petrolíferos servidos por esse terminal. 

Uma análise sobre os artigos encontrados com as palavras-chave revela que os 
projetos envolvendo modelos matemáticos, cronograma, navios aliviadores, FPSO e 
roteamento estão na sua maioria concentrados nos últimos 10 anos, como mostrado 
graficamente nas Figuras 2 e 3, onde o eixo horizontal mostra os anos das publicações e o 
eixo vertical mostra o número das publicações dos mecanismos de busca Scopus e Web of 
Science, respectivamente. 

 

 
Figura 2 - Scopus: Maior Volume de Artigos Publicados nos Últimos 10 anos 

Fonte: Portal Capes, 2015 - adaptado. 
 

 
Figura 3 - Web of Science: Verifica-se uma Queda nas Publicações em 2010 

Fonte: Portal Capes, 2015 – adaptado. 
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1.7 METODOLOGIA 
 
A metodologia usada para este projeto baseia-se em conceitos de Pesquisa 

Operacional para resolução de problemas complexos como é o caso do roteamento de 
veículos, fazendo uso da PLIM (Programação Linear Inteira Mista). Após estar familiarizado 
com o problema real, deve-se representar a realidade do problema em um modelo matemático. 
Os modelos matemáticos, não podem representar a realidade por completo do problema, no 
entanto pode-se chegar a ótimas representações através de algoritmos, fazendo uso de 
restrições específicas do problema em estudo. 

 
1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Este projeto está estruturado em 5 capítulos. 
No Capítulo 2, é apresentado um breve resumo da indústria do petróleo, suas etapas, a 

produção e escoamento do petróleo até os terminais terrestres; o problema de roteamento de 
veículos (PRV), sistemas de amarração, entre outros conceitos.  

No Capítulo 3, é apresentado o modelo matemático proposto para o problema em 
questão. 

No Capítulo 4, são apresentados os testes e resultados do modelo proposto. 
No Capítulo 5, são apresentados as conclusões e os trabalhos futuros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
 

A grande maioria dos produtos comercializados são derivados do petróleo. Muitas 
questões politicas são tomadas tendo como premissa intereses geopolíticos. O petróleo 
também é uma commodities que é negociado nas bolsas de valores que atualmente apresenta 
valores baixos que estão forçando muitas empresas ao redor do mundo a rever seus 
planejamentos estratégicos, táticos e operacionais para não sucumbir ante esta nova crise do 
petróleo. 
 
2.1.1 O Petróleo no Mundo 

 
O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos orgânicos, água, sais e minerais. A 

quantidade destes componentes varia por depósito e profundidade. O petróleo leve é mais 
valioso que o pesado pois contém hidrocarbonetos com moléculas mais leves que são mais 
fáceis de serem extraídas do cru e que podem ser vendidas a um valor maior que os 
componentes pesados do petróleo cru. 

O método mais comum para diferenciar entre petróleo leve e pesado usa o índice API 
(American Petroleum Institute) de Gravidade, o petróleo cru com nível API maior que 34 é 
considerado leve enquanto que o petróleo cru com API menor que 32 é pesado (definição de 
leve/pesado varia entre regiões – petróleo com API de 32 pode ser classificado como pesado 
nos EUA mas leve no Oriente Médio). Podemos citar como exemplos: o petróleo cru do Mar 
do Norte (Brent) é leve e o petróleo cru do Oriente Médio (Dubai) é pesado. Principais 
parâmetros de petróleo cru que são referência no mundo para ser negociados na bolsa de 
valores como commodities: Brent com 0,36% de enxofre e 38,5 de grau API; WTI (West 
Texas Intermediate) com 0,24% de enxofre e 39,6 de grau API e Dubai com 0,20% de enxofre 
e 31,0 de grau API. O volume de petróleo é medido em barris (bbl) e um barril equivale a 42 
galões, que representa aproximadamente 159 litros. 

O Oriente Médio domina as reservas provadas de petróleo, que significam aquelas 
reservas que foram descobertas e consideradas viáveis economicamente para produzir. Estas 
reservas provadas, contêm aproximadamente dois terços dos 1,2 trilhões de barris de reservas 
comprovadas mundialmente. Existem três países produtores que estão bem acima dos demais: 
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Arábia Saudita, Rússia e EUA. Estes três produzem cerca de um terço do petróleo cru e gás 
natural líquido e condensado do mundo. O restante da produção mundial é amplamente 
distribuído entre 60 países.  
 
2.1.2 Etapas da Indústria do Petróleo 

 
Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Upstream é relacionado com 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás. Este processo começa quando 
uma entidade governamental oferece uma área para exploração em troca de remuneração em 
dinheiro. Em geral, essas licitações requerem pagamentos antecipados como direito de 
exploração e produção na área objeto do leilão.  

Exploração: envolve estudos de todas as informações geológicas e geográficas 
disponíveis da área licitada, é dividido em duas fases: pesquisa e perfuração preliminar para 
confirmação das descobertas na fase de pesquisa, pois na maioria dos poços exploratórios, não 
se encontram quantidades suficientes de hidrocarbonetos que viabilizem a produção.  

Desenvolvimento: refere-se à instalação da infraestrutura necessária para permitir a 
produção.  

Produção: refere-se à contínua extração de hidrocarbonetos e sua preparação para 
transporte. Esta parte da indústria gera os maiores retornos sobre o ciclo da indústria do 
petróleo.  

O Midstream é relacionado ao transporte do petróleo cru de onde ele foi extraído para 
a refinaria onde é processado. O petróleo cru pode ser transportado pelo mundo todo através 
de tubulações/dutos, caminhões e navios tanques até as refinarias, sendo esta etapa em que 
pretende-se realizar este estudo de maneira a modelar matematicamente o processo de 
escoamento da produção para terminais de petróleo em terra, utilizando navios aliviadores, 
com o intuito de otimizar a quantidade do escoamento e a diminuição dos custos das 
operações envolvidas no escoamento da produção. 

O Downstream  refere-se ao refinamento e comercialização do petróleo. Refinar trata-
se do processamento do petróleo cru enquanto a comercialização refere-se à distribuição e 
venda do produto refinado. 
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2.1.3 O Petróleo no Brasil  
 
No início, a produção de petróleo no Brasil era de 2.700 barris por dia. Ao final da 

década dos anos 50, a produção de petróleo já se elevava a 65 mil barris diários e as reservas 
somavam 617 milhões de barris Petróleo. 

 Após atingir a marca de 100 mil barris diários de produção, em 1968, houve a 
primeira descoberta de petróleo no mar, um grande marco para o país. O campo de 
Guaricema, no litoral de Sergipe, representou um passo importante para que a companhia 
mergulhasse em direção à atividade offshore. Depois da descoberta em 1968, foram realizadas 
mais de 20 descobertas de pequeno e médio porte no litoral de vários estados. Com isso, 
iniciou-se uma trajetória de sucesso na Bacia de Campos, que rapidamente se transformou na 
mais importante região produtora de petróleo do Brasil (PETRÓBRAS, 2015).      
 
2.1.3.1 A Bacia de Campos 

 
A Bacia de Campos é a principal área sedimentar já explorada na costa brasileira, ela 

se estende desde as imediações da cidade de Vitória (ES) até Arraial do Cabo, no litoral norte 
do Rio de Janeiro, em uma área de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. O 
primeiro campo com volume comercial descoberto na Bacia de Campos foi Garoupa, em 
1974, a 124 metros de profundidade. Em 1984 foi descoberto o primeiro campo gigante em 
águas profundas do País, Albacora. Mais tarde surgiram outros campos gigantes, como 
Marlim, Roncador, Barracuda e Caratinga que fazem com que esta Bacia seja a responsável 
por mais de 80% da produção nacional de Petróleo. (PETROBRAS, 2015). Na Figura 4, pode 
se ver a Bacia de campos. 
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Figura 4 - A Bacia de Campos 

Fonte: Petrobras, 2013. 
 
 

2.1.3.2 Petróleo nas camadas Pré-sal e Pós-sal 
 

Em geologia, camada pré-sal refere-se a um tipo de rochas sob a crosta terrestre 
formadas exclusivamente de sal petrificado, depositado sob outras lâminas menos densas do 
fundo dos oceanos e que formam a crosta oceânica. Entre a costa ocidental da África e a 
oriental da América do Sul conta um depósito de matéria orgânica que viria se acumulando ao 
longo de milhões de anos sob o sal prensado por pesadas lâminas, transformando-se em 
petróleo. Ainda, segundo os geólogos brasileiros, essa camada mais antiga de sal foi 
depositada durante o processo de abertura do oceano Atlântico, após a quebra do Gondwana 
(supercontinente que teoricamente afundou formando a junção oceânica das placas 
americanas e africanas respectivamente) e suposto afastamento entre a América do Sul e a 
África, processo iniciado há cerca de 120 milhões de anos. As camadas mais recentes de sal 
foram depositadas durante a última fase de mar raso e de clima semiárido a árido. 

Como a formação laminar da camada pré-sal é anterior à formação da camada mais 
antiga de sal, essa camada, é mais profunda e de acesso mais difícil do que as reservas de 
petróleo situadas na camada pós-sal (acima da camada de sal). A Figura 5, mostra os 
reservatórios de petróleo acima (pós-sal) e embaixo (pre-sal) da camada de sal. 
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Figura 5 - As Camadas Pré-sal e Pós-sal 

Fonte: Petrobras, 2015. 
 

 Acredita-se que os maiores reservatórios petrolíferos do pré-sal, todos praticamente 
inexplorados pelo homem, encontram-se no Brasil (entre as regiões Nordeste e a sul), no 
Golfo do México e na costa ocidental africana.  

No Brasil, o conjunto de campos petrolíferos do pré-sal situa-se a profundidades que 
variam de 1.000 a 2.000 metros de lâmina d'água e entre 4.000 e 6.000 metros de 
profundidade no subsolo. A profundidade total, ou seja, a distância entre a superfície do mar e 
os reservatórios de petróleo abaixo da camada de sal, pode chegar a 8.000 metros.  

O estrato do pré-sal ocupa uma faixa de aproximadamente 800 quilômetros de 
comprimento, ao longo do litoral brasileiro. A área, que tem recebido destaque pelas recentes 
descobertas da Petrobras, encontra-se no subsolo oceânico e estende-se do norte da Bacia de 
Campos ao sul da Bacia de Santos e desde o Alto Vitória (Espírito Santo) até o Alto de 
Florianópolis (Santa Catarina). Estima-se que lá estejam guardados cerca de 80 bilhões de 
barris de petróleo e gás, o que deixaria o Brasil na privilegiada posição de sexto maior 
detentor de reservas no mundo - atrás de Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados 
Árabes. A Figura 6, mostra a extensão do pre-sal. 
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Figura 6 - Extensão da Camada Pré-sal 

Fonte: Petrobras, 2015 
 

2.1.4 O Processo de Produção e Escoamento de Petróleo na Bacia de Campos 
 
As décadas de 70 e 80 trouxeram crises e alta volatilidade nos preços internacionais do 

petróleo. Para tentar minimizar este problema, o governo adotou medidas econômicas, 
algumas diretamente ligadas às atividades da Petrobras, como a redução do consumo de 
derivados e o aumento da oferta interna de petróleo, outras iniciativas como o incentivo ao 
uso do álcool carburante como combustível automotivo, com a criação do Programa Nacional 
do Álcool foram colocadas em prática. Passou a ser dada prioridade aos investimentos em 
exploração e produção, ocasionando aumento da produção do petróleo nacional, que passou a 
ocupar espaço cada vez maior na carga das refinarias.  

No final dos anos 80, a Petrobras entrou decidida a desenvolver no Brasil a tecnologia 
necessária para produzir em águas até mil metros. Graças a isto, a Petrobras dispõe de 
tecnologia comprovada para produção de petróleo em águas muito profundas. Entre 1997 e 
2003, a Petrobras dobrou sua produção e ultrapassou a marca de 1,8 milhões de barris de óleo 
e gás natural por dia. Em março de 2009 ultrapassou a marca de 2,0 milhões de barris de óleo 
e gás natural por dia (LUPATECH, 2015). 
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A Petrobras informou em comunicado, que no mês de agosto de 2015, a produção foi 
de 2,69 milhões de barris, 3,1% superior ao mês anterior (2,61 milhões), representando 
também novo recorde de produção nacional (0,6% superior ao recorde anterior de 2,67 
milhões atingido em dezembro de 2014). Vale destacar que a produção total que opera no 
país, incluída a parcela operada para empresas parceiras, ultrapassou pela primeira vez os 3 
milhões de barris por dia, atingindo 3,01 milhões. Contribuiu para o alcance desse recorde o 
início da operação do Sistema de Produção Antecipada instalado no campo de Búzios em 
março deste ano, por meio do navio plataforma Dynamic Producer. Além desse sistema, 
contribuiu, também, para esse resultado o início da produção da plataforma P-20, na camada 
pré-sal, no campo de Marlim na Bacia de Campos, que contribuirá para futuros incrementos 
da produção na área (PETROBRAS, 2015). 

 
2.1.5 Plataformas de Produção na Bacia de Campos 
 

As plataformas de produção na Bacia de Campos, segundo o site oficial da Petrobras, 
estão listadas na Tabela 2.  
 

Tabela 2 - Plataformas de Produção da Bacia de Campos 
Tipo de plataforma Quantidade 

Fixa 13 
TLWP 1 

SS 15 
FPSO 20 

   Fonte: Petrobras, 2015. 
 

Estas plataformas de produção usam navios aliviadores, para escoar a produção de 
petróleo até os terminais terrestres. O maior desafio da empresa petroleira é a LDA (lâmina 
d’água) cada vez mais profunda.  

As primeiras plataformas construídas eram do tipo fixas, que consistem em jaquetas 
assentadas no fundo do oceano.  

 Em 1985, foi descoberto o primeiro campo gigante do país, o Albacora, em águas 
com mais de 300 metros de profundidade. Posteriormente ao ano de 1985 foram localizados 
os também gigantes Marlim e Barracuda. A partir daí, a Petrobras investiu em pesquisas para 
exploração em águas profundas, tornando-se líder mundial neste tipo de exploração, a última 
conquista em águas profundas da estatal brasileira foi registrada no dia 20 de fevereiro de 
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2015, com novo recorde nacional de profundidade d'água, com a perfuração exploratória do 
poço 3-SES-184, localizado na área de Moita Bonita, no bloco BM-SEAL-10, na bacia de 
Sergipe-Alagoas, a 92km de Aracaju ao atingir 2.990 m de profundidade d’água, porém ainda 
não está incluído na figura com as profundidades alcançadas pela Petrobras representadas na 
Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Profundidades Alcançadas pela Petrobras na Busca por Petróleo 

Fonte: Petrobras, 2013  
Os principais tipos de plataformas flutuantes são: 
 
Semissubmersível (SS): é formada basicamente por flutuadores (pontoons), contra-

ventamentos (bracings), colunas e o convés (Upper Hull) que suporta os principais 
equipamentos de perfuração ou produção dependendo do tipo de utilização. São os 
flutuadores responsáveis pela maior parte do empuxo, garantindo a flutuabilidade da 
plataforma, por se localizarem abaixo da linha d’água eles também minimizam os 
movimentos de onda da plataforma. Já as colunas são responsáveis pela estabilidade da 
plataforma não deixando que ela vire (emborque). 

TLWP (Tension Leg Wellhead Platform): possui o casco semelhante a uma 
plataforma semissubmersível, porém as TLPs são ancoradas por tendões de aço fixados no 
mar através de estacas, a flutuabilidade do casco faz com que os cabos fiquem tracionados 
reduzindo o movimento de heave (levantar ou abaixar devido o movimento das ondas) da 
plataforma. 
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FPSO: são unidades flutuantes (Floating) que produzem (Production) e armazenam 
petróleo (Storage) e efetuam o escoamento (Offloading). Existem também as FSO’s que são 
unidades flutuantes (Floating) que armazenam petróleo (Storage) e efetuam o escoamento 
(Offloading). Esse tipo de plataforma, não tem capacidade de processamento de petróleo 
como as FPSO’s. 

Estas plataformas (FPSO e FSO) surgiram por causa da necessidade de exploração em 
águas profundas e distante da costa, onde oleodutos não são viáveis do ponto de vista 
econômico. Inicialmente eram produzidos a partir de navios petroleiros. Atualmente, estas 
plataformas são projetadas e construídas exclusivamente para a exploração de petróleo (Fonte: 
Petrobras, 2015). Os tipos de plataformas estão representados na Figura 8. 

 

 
Figura 8 - Tipos de Plataformas: FPSO, Fixa e Semisubmersivel 

Fonte: Petrobras, 2013.  
São necessários, planejamentos estratégicos, táticos, operacionais e logísticos para 

evitar gargalos que aumentem o custo das operações de transferência da produção. Na Figura 
9, pode se observar um sistema de produção de petróleo.  
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Figura 9 - Sistemas de Produção de Petróleo 

Fonte: Petrobras, 2013. 
 

2.1.6 Sistemas de Amarração 
 

A produção de petróleo no Brasil é realizada maiormente em águas profundas, a 
petrobras prefere investir em plataformas flutuantes: SS, (FPSO/FSO), TLWP, porque a 
construção de oleodutos torna os custos operacionais elevados. E os navios aliviadores para 
fazer o escoamento da produção das plataformas de produção para os terminais terrestres. 

Antes do transporte do petróleo, ocorre a operação de offloading, uma operação que 
envolve riscos ambientais, operacionais e humanos e para ocorrer esta operação é necessária a 
compatibilidade das conexões entre o navio aliviador e a FPSO. 

Durante o processo de offloading, se faz necessária a utilização de ancoras se 
segurança, em caso de falha no sistema de posicionamento dinâmico, ocasionando parada dos 
propulsores, para evitar trazer maior dano a atividade (CORRÊA, 2012). 

Este projeto limita-se ao escoamento da produção das FPSO/FSO, estas são ancoradas 
por um conjunto de correntes que são conectadas ao leito marinho por torpedos. Devido a 
estas correntes de ancoragem, o navio aliviador deve se aproximar cuidadosamente à 
plataforma, seguindo as normas de navegação, para evitar qualquer contato direto entre as 
duas estruturas. 

Quando o navio aliviador está alinhado em seu posicionamento, geralmente a 150 
metros da plataforma, inicia-se o processo de amarração. Assim, uma espécie de projétil, com 
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a extremidade amarrado em uma corda fina (lançaretinida), é lançado em direção ao navio de 
carga. Um marinheiro pega essa corda e prende em um carretel acionado por motor (guincho) 
e começa a puxar a corda que foi lançada. A outra extremidade da corda está presa numa 
outra corda de poliéster grossa (esta corda fará a amarração do navio), que também será 
puxada da plataforma e travada ao navio aliviador finalizando a amarração.  

Continuando com a operação, vem outra corda que será presa a outro carretel para 
puxar o mangote que está conectado na outra extremidade desta última corda. O mangote é 
uma mangueira que fica boiando sobre a água, e suas extremidades são conectadas a 
plataforma e ao navio-tanque, como se pode ver na Figura 10. 

.  

 
Figura 10 - Conexão de Mangote de FPSO x Aliviador 

Fonte: Petrobras, 2015. 
 
Quanto menos flexível o mangote, menos será sua resistência, aumentando o risco de 

rasgar durante a operação, causando um acidente que envolve vidas, meio ambiente e custos. 
Mangotes flexíveis que possam ser enrolados em carretel estão sendo cada vez mais comuns 
devido à praticidade e a segurança, ver Figura 11.  
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Figura 11 - Mangote do Tipo Carretel ou Hose Reel 

Fonte: Petrobras, 2015.  
2.1.7 Operação de Transferência do Petróleo 

 
Depois de conectado o mangote, são realizados testes, bombeando água, para verificar 

que não há vazamentos, verificando assim a integridade dos mangotes e funcionalidade das 
bombas, após estes testes, inicia-se o bombeamento de óleo através de bombas submersas no 
interior de cada tanque da plataforma ou localizadas na sala de bombas. 

Durante o processo da operação de transferência (offloading), tem se o 
acompanhamento permanente de uma pessoa em cada estação, para assegurar e intensificar o 
monitoramento de eventuais problemas que possam surgir durante a operação. Após a 
transferência do volume programado, o mangote é desconectado, guardado e o navio é 
desamarrado seguindo o curso para outras plataformas ou para algum terminal em terra. 
 
2.1.8 Estoques nas FPSO´s do Petróleo Produzido 

 
Na produção de petróleo, o estoque de óleo nos tanques das unidades de produção 

apresentar níveis baixos é uma vantagem, ao contrário do setor de varejo que não trabalha 
com estoques baixos. Por outro lado, funcionar com níveis altos de estoque, além de aumentar 
custos operacionais, pode comprometer o sistema de produção caso a plataforma chegue à sua 
capacidade máxima de estoque, onde é preciso parar a produção.  
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O ideal é a plataforma funcionar com menor nível de estoque de produção. Portanto, o 
escoamento com mais frequência, amenizaria os custos. Para isso, o roteamento periódico 
pode contribuir para este determinado fim. 
 
2.2 O PROBLEMA DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS 

 
O Problema de Roteamento de Veículos (PRV), surgiu a partir da solução do 

Problema do Caixeiro Viajante (PCV), que segundo Marcos Arenales (2007), consiste em 
percorrer um conjunto de n cidades de modo que um caixeiro viajante deve partir de uma 
cidade inicial, visitar todas as (n − 1) cidades restantes, passando uma única vez em cada, e 
regressar posteriormente a cidade de origem, de tal forma que a distância percorrida seja 
mínima. 

A experiência mostrou que minimizar somente a distância, sem necessariamente 
atender a demanda ao longo do percurso, torna-o ineficiente. Aparece então o conceito de 
roteamento de veículos, com mais restrições que representam o problema real de forma mais 
completa. Ao se programar os roteiros que envolvam não só aspectos espaciais ou 
geográficos, mas também temporais, tais como restrições de horários de atendimento nos 
pontos a serem visitados, estes problemas são então chamados de roteirização e programação 
de veículos (CUNHA, 2000). 

A roteirização e programação de veículos consiste em definir roteiros que minimizem 
o custo total de atendimento, sempre iniciando e terminando no depósito ou base dos veículos, 
onde cada ponto será visitado uma vez e a demanda em qualquer rota não excedará a 
capacidade do veículo que a atende (LAPORTE, 2000). 

O roteamento e programação de veículos procura gerar rotas de atendimento de pontos 
de demanda. Os principais desafios de gestores e pesquisadores é aplicar e desenvolver 
metodologias para a elaboração destas rotas de forma que um ou mais objetivos sejam 
otimizados (FERREIRA e PUREZA, 2010). 

Segundo Lima (2002), o roteamento e programação de veículos são os principais 
problemas da Otimização Combinatória, por ser um dos mais difíceis de ser resolvido por 
exigir grande esforço computacional. Esta dificuldade agrava-se ainda mais à medida que o 
modelo matemático envolve os seguintes fatores: 

Frota Heterogênea: veículos com diferentes capacidades de carga. 
Janelas de Tempo: representam o intervalo de tempo no qual a entrega ou 

distribuição de petróleo pode ser feita; 
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Grande número de nós: circulação entre vários pontos, geralmente faz o veículo 
viajar por um período maior aumentando a complexidade da solução, pois o esforço para 
chegar à solução cresce de forma exponencial. 

Questão de assimetria: em um PRV, a assimetria é um fator muito importante.  Um 
problema de assimetria é o que possui o caminho de ir de i até j diferente de j até i como é o 
caso das ruas de mão única. 

Segundo os autores BODIN e GOLDEN (1981), ASSAD (1988) e RONEN (1988), os 
principais parâmetros característicos dos problemas de roteirização e programação de 
veículos, que mais afetam tais problemas são: 

- Operação de coleta; 
- Operação de entrega; 
- Coleta e entrega simultaneamente; 
- Coleta (ou entrega) com carga de retorno; 
- Carga de um único tipo; 
- Cargas de vários tipos; 
- Cargas que demandam veículos especiais; 
- Demanda determinística; 
- Demanda estocástica; 
- Demanda localizada somente em arcos; 
- Demanda localizada somente em nós; 
- Demanda localizada em arcos e nós; 
- Restrições junto aos clientes; 
- Necessidade ou não de atender toda a demanda; 
- Existência de clientes com prioridade; 
- Existência de janelas de tempo; 
- Tempo máximo permitido para carga/descarga; 
- Necessidade ou restrição de serviço em algum dia específico da semana; 
- Frota com um único veículo; 
- Frota com mais de um veículo; 
- Frota com mais de um veículo e todos do mesmo tipo; 
- Frota com mais de um veículo e com mais de um tipo de veículo; 
- Veículos especiais (dedicados a um ou mais tipos específicos de carga); 
- Veículos localizados em um único depósito; 
- Veículos localizados em mais de um depósito; 
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- Restrições de autonomia dos veículos; 
- Capacidade de carga do veículo; 
- Tipo de carga do veículo; 
- Tipo de carga e descarga do veículo; 
- Duração da jornada de trabalho; 
- Horários de almoço; 
- Horários de pausa; 
- Permissão para viagens com mais de um dia de duração; 
- Número de tripulantes por veículo; 
- Pagamento dos tripulantes por jornada de trabalho; 
- Pagamento dos tripulantes por produtividade; 
- Pagamento dos tripulantes por jornada de trabalho; 
- Pagamento dos tripulantes por jornada de trabalho e horas extras; 
- Estrutura de rede de transportes direcionada; 
- Estrutura de rede de transportes não direcionada; 
- Estrutura de rede de transportes direcionada e não direcionada (mista); 
- Estrutura de rede de transportes euclidiana; 
- Duração de rotas imposta, igual para todas as rotas; 
- Duração de rotas imposta, diferente para todas as rotas; 
- Duração de rotas não imposta; 
- Limite de peso do veículo; 
- Limite de altura, largura e comprimento do veículo; 
- Restrições de carga e descarga; 
- Número de rotas permitido por veículo; 
- Necessidade de balanceamento da rota; 
- Existência de pontos de parada (descanso); 
- Proibição de contornos à esquerda por questões de segurança; 
- Obrigatoriedade de se utilizar rotas pré-determinadas; 
- Custos variáveis envolvidos; 
- Custos fixos envolvidos; 
- Objetivo de minimizar custos variáveis; 
- Objetivo de minimizar custos fixos; 
- Objetivo de minimizar soma de custos fixos e variáveis; 
- Objetivo de minimizar duração das rotas; 
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- Objetivo de minimizar o número de veículos necessários; 
- Objetivo de maximizar função de utilidade baseada no nível de serviço e/ou 
satisfação e/ou prioridades dos clientes; 
- Necessidade de balanceamento de rotas; 
- Objetivo de minimizar o uso de frota afetada. 
Por causa da complexidade do PRV para problemas grandes, algumas heurísticas 

foram desenvolvidas procurando minimizar o esforço computacional,  das quais é possível 
destacar Gonçalves (2005), que fez uso da heurística GRASP (Greedy Randomized Adaptive 
Search Procedures) no Problema Periódico de Unidades Móveis de Pistoneio na exploração 
de poços de petróleo, Ribeiro e Iachan (2009), que fizeram uso da heurística construtiva de 
inserção e Ganhoto (2004), que usou a heurística chamada de Busca Tabú que podem transpor 
os locais ótimos e continuar a exploração em busca de soluções melhores. 
 
2.3 A PESQUISA OPERACIONAL  

 
Segundo Marcos Arenales (2007), o termo Pesquisa Operacional (PO) é uma tradução 

direta do termo em inglês operational research e nos países de língua hispânica foi traduzida 
para investigação operativa. O termo “Pesquisa Operacional” apareceu durante a Segunda 
Guerra Mundial, quando pesquisadores procuravam descobrir métodos para resolver 
determinados problemas de operações militares. O sucesso dessas aplicações levou a que o 
mundo acadêmico e empresarial procurasse utilizar as técnicas criadas em problemas de 
administração (ANDRADE,1989). 

A pesquisa operacional é um conjunto de técnicas quantitativas que procuram auxiliar 
um processo de decisão envolvendo modelagem e, preferivelmente, de otimização 
(EHRLICH,1985). 

A Pesquisa Operacional oferece ferramentas matemáticas, as quais simulam 
computacionalmente, tomadas de decisão, permitindo simular situações e tomar decisões 
antes de realmente executá-las. Decisões para situações como minimizar custos, aumentar 
produtividade, reduzir o tempo na distribuição, consequentemente, maximizando o lucro.  

Segundo Hillier e Lieberman (2006), as fases principais da elaboração de um estudo 
de Pesquisa Operacional são listadas e conceituadas a seguir. 
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2.3.1 Formulação de um Problema 
 
Para formular um problema, tem que se estudar de uma maneira bem definida o 

problema a ser considerado, para isto vários elementos devem ser determinados, tais como: o 
objetivo a atingir, as restrições que devem ser consideradas, o inter-relacionamento entre o 
setor a ser estudado e outros setores da organização, tempos, multas, etc.; de modo a tornar 
possível a pesquisa. 

Todas as conclusões serão obtidas a partir desta formulação, consequentemente esta 
fase é de grande importância para a formulação inicial e deve ser continuamente revista com a 
obtenção de novos dados obtidos durante as fases posteriores. 
 
2.3.2 Construção do Modelo Matemático do Problema 

 
O modelo Matemático, é um processo que transforma, um problema proposto pela 

realidade, em linguagem simbólica da matemática, trazendo informações interessantes para 
um problema real que se está questionando. 
 
2.3.3 Obtenção da Solução do Problema Modelado 

 
A solução do modelo matemático se obtem usando técnicas de otimização bem 

definidas, de modo a obter uma solução ótima. Devido ao modelo ser uma representação ideal 
do que exata, a solução ótima para o modelo será provavelmente a melhor possível para o 
problema real, devido aos fatores imponderáveis e as incertezas associadas ao problema.  

 
2.3.4 Testes do Problema Modelado para Verificar a Solução Obtida 

 
O critério usado para verificar a validade de um modelo matemático é conferir se ele 

prediz ou não os efeitos relativos das linhas de ações alternativas com suficiente precisão de 
maneira a permitir uma satisfatória decisão. Por causa da dificuldade de comunicar e 
relacionar todos os detalhes e sutilezas de um problema real operacional e complexo, tem-se a 
possibilidade que a equipe de pesquisa operacional, não tenha considerado todos os detalhes 
do mesmo ou não os tenha interpretado apropriadamente. 
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Uma nova formulação do problema e sua comparação com o modelo já criado com o 
mesmo propósito, podem revelar alguns erros, caso os houver. Outra verificação que pode ser 
realizada é a de verificar se as expressões matemáticas estão dimensionadas de forma correta. 
 
2.3.5 Monitoração e Controle Constante da Solução Obtida 

 
Se as condições variam de alguma forma, que possam invalidar o modelo matemático, 

é necessario que isto seja verificado o mais rápido para que o modelo, sua solução e sua linha 
de ação possam ser modificados. Assim, a solução sempre será mantida sob controle. 

O controle será feito identificando os parâmetros críticos, determinando 
estatisticamente as variações relevantes nesses parâmetros, ajustando a solução e também 
tomando ações sempre que uma variação é observada.  
 
2.3.6 Implantação da Solução Obtida 

 
Na implantação da solução obtida do modelo matemático é importante a participação 

de todos os envolvidos, para assegurar que a solução seja corretamente transformada em um 
procedimento operacional e/ou para corrigir qualquer imperfeição descoberta na solução. 
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3 MODELAGEM MATEMÁTICA PARA O PROBLEMA PROPOSTO 
 
3.1 A ESTATAL BRASILEIRA PETROBRAS 

 
Este modelo matemático, está focado no escoamento da produção do petróleo 

produzido na bacia de Campos, estado do Rio de Janeiro, pela estatal brasileira Petrobras, que 
tem como áreas de atuação a exploração e produção de petróleo e gás; a petroquímica; a 
geração de energia elétrica; o refino do petróleo e gás; a distribuição; a produção de 
biocombustíveis e o transporte e comercialização. 

Dentre estas áreas de atuação da Petrobras, este trabalho irá focar no escoamento do 
petróleo das FPSO´s até os terminais terrestres, por meio de navios aliviadores através da 
subsidiária da estatal brasileira, chamada Transpetro, que opera uma malha de oleodutos e 
gasodutos de mais de 30 mil km, navios-petroleiros próprios ou afretados e terminais 
terrestres e aquaviários, onde são armazenados os produtos antes de irem para as refinarias ou 
serem exportados (PETROBRAS, 2015). 
3.2 O PROCESSO DE ESCOAMENTO NA BACIA DE CAMPOS 

 
As bacias sedimentares são os locais onde a Petrobras extrai o petróleo, graças a 

investimentos em pesquisa e tecnologia para encontrar e produzir o petróleo que elas guardam 
entre as rochas. A maior parte das reservas está em campos marítimos, em águas profundas e 
ultra profundas. Para este modelo matemático, considerou-se a bacia de Campos, que 
concentra quase 85% da produção nacional de petróleo (PETROBRAS, 2015). 

As plataformas de produção, armazenamento e escoamento, serão as estudadas neste 
modelo matemático, das siglas em Inglés FPSO´s e o terminal que fará parte deste modelo 
matemático é o terminal de São Sebastião. 

Para fins de roteamento dos navios aliviadores é preciso conhecer a localização exata 
dos pontos de visita das unidades a serem atendidas. A Petrobras possui um software de 
localização geográfica, utilizado para identificar a localização de cada unidade de produção e 
calcular as distâncias entre cada plataforma e também destas aos terminais.   

 
3.3 TERMINAIS DE PETRÓLEO EM TERRA 

A operação de terminais e oleodutos é um importante elo na cadeia logística de 
abastecimento do Sistema Petrobras. Dos campos de produção, o petróleo é transportado, por 
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oleodutos ou por navios aliviadores, para os terminais da Transpetro e de lá até as refinarias. 
Após o refino, os derivados são novamente escoados por dutos aos terminais para serem 
entregues às companhias distribuidoras, que abastecem os mercados nacional e internacional 
(PETROBRAS, 2015). A seguir uma breve resenha do terminal de São Sebastião, que será 
usado neste projeto.  

 
3.3.1 Terminal de São Sebastião 

 
Segundo a Petrobras, este é o maior terminal operado pela Transpetro. São Sebastião, 

Figura 12, recebe petróleo por navio-petroleiro e abastece quatro refinarias do estado de São 
Paulo através dos oleodutos: São Sebastião-Guararema e Santos-São Sebastião. Os derivados 
entram e saem do terminal pelo oleoduto Guararema-Paulínia. Outra forma de vazão é o envio 
dos derivados por navios para outros portos nacionais ou para exportação. 

 

 
Figura 12 - Terminal São Sebastião 

Fonte: Petrobras, 2015. 
 

Como os navios aliviadores são, na sua grande maioria, super petroleiros, especial 
atenção tem que ser tomada nos seus calados e comprimentos para se ter certeza que poderão 
atracar nos pier´s dos terminais, como pode ser observado na Tabela 3. Os pier´s tem 
diferentes calados(profundidades) consequentemente há a necessidade de programar 
exatamente onde direcionar os navios aliviadores para evitar filas nos pier´s, assim uma 
restrição no modelo matemático estudado seria: evitar filas nos pier´s, devido a navios 
chegando no terminal com o mesmo calado e comprimento.  
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Tabela 3 - Pier´s de Atracação do Terminal de São Sebastião 
Pier 1 2 3 4 

Calado (profundidade m) 23 16,9 19 12,2 
Loa (comprimento m) 340 280 275 225 

             Fonte: Transpetro, 2015 - adaptado. 
 
A Tabela 4, mostra as capacidades de tancagem do terminal em estudo. Isto serve para 

se ter uma ideia de quantos navios aliviadores podem chegar ao mesmo tempo no terminal, 
para evitar filas, por que a capacidade de recebimento do terminal esta no máximo da sua 
capacidade.  
 

Tabela 4 - Capacidade dos Tanques de Petróleo do Terminal de São Sebastião 
Terminal Capacidade dos tanques de petróleo 

São Sebastião 1585.345 m³ 
    Fonte: Transpetro, 2015 - adaptado. 
 
3.4 NAVIOS ALIVIADORES  
 

Com uma frota própria a Transpetro garante tanto o escoamento da produção marítima 
como o transporte de petróleo e derivados, gás liquefeito de petróleo e etanol para abastecer 
os mercados nacional e internacional.  

Para o escoamento da produção de petróleo dos FPSO´s até os terminais são usados os 
tipos de navios aliviadores descritos na seção a seguir. 

 
3.4.1 Navio aliviador do tipo Panamax 
 

Este tipo de navio petroleiro, mostrado na Figura 13, serve como aliviador, 
transportando o petróleo das FPSO´s até os terminais. A capacidade de carregamento está na 
faixa de 65 mil a 80 mil toneladas de porte bruto (TPB). Porte similar àqueles que passam nas 
eclusas do Canal do Panamá. O seu calado é de 12,04 m, largura de 33 m e tem comprimento 
de 294,13 m(PETROBRAS, 2015).  
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Figura 13 - Navio Aliviador do Tipo Panamax 

Fonte: Petrobras, 2015. 
 
3.4.2 Navio aliviador do tipo Aframax 

 
Este tipo de navio petroleiro, Figura 14, também serve como aliviador, transportando o 

petróleo das FPSO´s até os terminais. A capacidade de carregamento está na faixa de 80 mil a 
120 mil toneladas de porte bruto (TPB). O nome é baseado na terminologia Average Freight 
Rate Assessment (AFRA), ou, em português, Valor Médio de Frete. Tem um comprimento de 
245 m, largura de 42 m e calado de  14 m(PETROBRAS, 2015). 

 

 
Figura 14 - Navio Aliviador do Tipo Aframax 

Fonte: Petrobras, 2015. 
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3.4.3 Navio aliviador do tipo Suezmax 
 
Este outro tipo de navio aliviador, Figura 15, também serve para o transporte de 

petróleo das FPSO´s até os terminais. A capacidade de carregamento está na faixa de 140 mil 
a 175 mil toneladas de porte bruto (TPB). Essa embarcação atende às limitações do Canal de 
Suez, no Egito. Tem um comprimento de 285 m, largura de 48 m e calado de 17 metros 
(PETROBRAS, 2015). 

 

 
Figura 15 - Navio Aliviador do Tipo Suezmax 

Fonte: Petrobras, 2015. 
 

Para efeitos práticos, é necessário fazer a conversão da capacidade de transporte dos 
navios aliviadores para m³, e estes dados encontram-se na Tabela 5,  a seguir. 
 

Tabela 5 - Capacidade dos Navios Aliviadores 
Tipo de navio aliviador Capacidade em m³ 

Panamax 60.000 
Aframax 110.000 
Suezmax 160.000 

    Fonte: Transpetro, 2015 - adaptado. 
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Para este projeto, o tipo do navio aliviador não é tão relevante pois se terá em conta  o 
tipo de conexão que cada navio e tem que ser a mesma, da FPSO que irá atender. 
 
3.5 PLATAFORMA DE PRODUÇÃO DO TIPO FPSO  

 
Plataformas  flutuantes que podem produzir, armazenar e transferir petróleo no caso da 

FPSO, Figura 16, armazenar e transferir petróleo no caso da FSO. Estas plataformas (FPSO e 
FSO) surgiram da necessidade de exploração em águas profundas e distantes da costa, onde 
linhas de escoamento (tubulações) não são viáveis do ponto de vista econômico, estas 
plataformas são projetadas exclusivamente para a exploração de petróleo. Na Bacia de 
Campos existem 20 plataformas de produção do tipo FPSO (Fonte: Petrobras, 2015).  

 

 
Figura 16 – FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) 

Fonte: Petrobras, 2015. 
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3.6 MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROBLEMA DE ESCOAMENTO DE 
PETRÓLEO 

 
A modelagem matemática para este problema de escoamento, visa minimizar custos 

de combustível, minimizar os custos com penalidades impostas aos navios aliviadores e 
minimizar também os custos com fretamentos dos navios aliviadores. Espera-se determinar a 
frota ótima de aliviadores, a possibilidade destes navios aliviadores fazerem mais de uma 
viagem entre o porto e as plataformas de produção. Para este modelo matemático se 
convencionou um universo de 20 unidades marítimas de produção(FPSO´s) e 10 navios 
aliviadores, com três diferentes tipos de conexões, atualmente em uso nas operações de 
escoamento da produção.  

A produção de petróleo, tem produção contínua, e as FPSO´s por suas capacidades de 
produção diária, que permitirão prever com certa antecedência, quando vão ter seu nível de 
estoque necessário para virar candidato a ser descarregado, caso não haja navio aliviador para 
fazer esta operação, a FPSO continua processando e produzindo até sua capacidade máxima, e 
terá como consequência a parada do FPSO e grandes impactos econômicos, para a empresa.  

Sendo assim, a programação de roteamento tem de ser feita de forma cuidadosa e 
criteriosa, para evitar falhas como esta, que ocasionam multas por atraso na chegada do navio 
aliviador, do mesmo modo caso se chegue muito cedo, o navio aliviador ficará ocioso 
esperando o tempo certo para fazer a operação de transferência de petróleo proveniente da 
FPSO o que também gerará custos por multa. Especial cuidado deve-se ter com as conexões 
entre os navios aliviadores e as FPSO´s que estes vão atender, pois devem ser compatíveis 
para que a operação possa ser realizada. 

Fatores em que o ser humano não tem controle, que são geralmente, condições 
desfavoráveis de tempo, não serão considerados neste projeto. 
 
3.7 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE ESCOAMENTO DE PETRÓLEO  

 
O problema abordado neste projeto pode ser representado por um grafo não 

direcionado ( , ), onde = { , , ⋯ , } é o conjunto de todos os vértices ou nós e =
, : , ∈  é o conjunto de todas as arestas.  

Na Figura 17, os nós podem representar o porto ou FPSO´s. Cada FPSO pode 
apresentar diferentes demandas para serem coletadas e o porto é o ponto de partida das 
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embarcações usadas para coleta do produto nas FPSO´s. Para modelar este problema assume-
se um número de 20 FPSO´s para um único porto. 

A cada aresta está associada uma distância não negativa que representa a distância 
entre os vértices (porto/FPSO´s). 

 
Figura 17 - Representação de um Grafo não Direcionado 

Fonte: Wikipédia,  2016 – adaptado. 
 
O Problema de roteamento consiste em determinar o conjunto de rotas que deverão ser 

feitas pelos navios aliviadores minimizando os custos de transporte. Para modelar 
matematicamente este problema deve-se definir os seguintes parâmetros e variáveis de 
decisão:  

 
 Parâmetros: 

 
=     ó  ( / ´ )     
=         {2, … , } 
=        {1}   
=    í    
=    í    {1, 2, . . , } 
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=       
=     
=     

=       
=       

=   ℎ      
=        
=       

=      −  
=        −  

=          
=            
=            

=  á              
= â    ó  

= á   ´   +  
=  á      

=   
=   

 
Variáveis de decisão: 
 

= 1     ( , )         
0  á                                                                                                             

= 1      é              
0   á                                                                                            

=     ( , )        
= 1               

0   á                                                          
=  é          
=             
=             

=             
=   í        
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=   ℎ      ó     
 
Função Objetivo 
 

  
∈∈∈

 +  
∈

 +
∈

+  ×
∈

                

s.a. 
 

∈
−

∈
=                          ∀ ∈  , = 1, ∀ ∈ , ∀ ∈            ( 1) 

≤                 ∀ ∈ , = 1, ∀ ∈ , = 1, ≠ , ∀ ∈ , ∀ ∈          ( 2) 
 

∈
=                                             ∀ ∈ , = 1, ∀ ∈ , ∀ ∈                   ( 3) 

 

∈
=                                              ∀ ∈ , = 1, ∀ ∈ , ∀ ∈                  ( 4) 

 
( × )

∈
≤                                                             ∀ ∈ , ∀ ∈                 ( 5) 

 

∈
= 1

∈
                                                                                           ∀ ∈                    ( 6) 

 
( × × × )

∈∈
≤                                  ∀ ∈                  ( 7) 

 

∈
=

∈
                                                               ∀ ∈ , ∀ ∈                ( 8) 
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∈
≤ ( )

∈
                                           ∀ ∈ , ∀ ∈ , 1               ( 9) 

 
=

∈
                      ∀ , ∈ , ≠ , = 1, = 1, ∀ ∈            ( 10) 

 
≥ + + − 1 −      

    ∀ ∈ , ≠ , = 1, ∀ ∈ , = 1, ∀ ∈        ( 11) 
 

≥ ×                                                                                                   ∀ ∈             ( 12) 
 

≥ ( ) + + − 1 − ( )      
                   ∀ ∈ , = 1, ∀ ∈ , ∀ ∈ , 1        ( 13) 

 
≥ − − − − 1 −      

       ∀ ∈ , ∀ ∈ , ∀ , ∈ , = 1 , = 1, ≠        ( 14) 
 

≥  ( ∗ ) + ( ∗ )    
       ∀ ∈ , ∀ , ∈ , = 1 , = 1, ≠         ( 15) 

 
≥ − (1 − )                                ∀ ∈ , ∀ ∈ , ∀ ∈ , = 1        ( 16) 

 
≤ − (1 − )                                ∀ ∈ , ∀ ∈ , ∀ ∈ , = 1        ( 17) 

 
≥ ( − )                                            ∀ ∈ , ∀ ∈ , ∀ ∈ , = 1           ( 18) 

 

∈∈
≤                                                                           ∀ ∈                                ( 19) 

∈
≤ 1                                                                               ∀ ∈ , ∀ ∈                      ( 20) 
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∈ 0,1                              ∀ ∈ , ∀ ∈ , ∀ , ∈ , ≠ , = 1, = 1           ( 21) 
∈ 0,1                                 ∀ ∈ , ∀ ∈ , ∀ ∈ , = 1                                          ( 22) 

 
∈ 0,1                                                       ∀ ∈                                                                         ( 23) 

 
≥ 0                         ∀ ∈ , ∀ ∈ , ∀ , ∈ , ≠ , = 1, = 1                   ( 24) 

 
≥ 0                                        ∀ ∈ , ∀ , ∈ , ≠ , = 1, = 1                    ( 25) 

 
≥ 0                                     ∀ ∈ , ∀ , ∈ , ≠ , = 1, = 1                       ( 26) 

 
≥ 0                            ∀ ∈ , ∀ , ∈ , ≠ , = 1, = 1                         ( 27) 

 
≥ 0                                 ∀ ∈ , ∀ ∈ , ∀ ∈ , = 1                                             ( 28) 

 
≥ 0                                                                        ∀ ∈                                                          ( 29) 

 
≥ 0                                                                          ∀ ∈                                                  ( 30) 

 
A função objetivo procura minimizar os custos operacionais ocorridos durante o 

roteamento dos navios como: custos do combustível gasto durante o percurso, parado e 
também durante o atendimento da unidade, custo do frete e custo de penalidade, quando 
houver. Na restrição (R1) a desigualdade assegura que o fluxo na aresta ( , ) só poderá 
ocorrer se a aresta ( , ) foi usada por algum navio k, na viagem v, atendendo o FPSO j. A 
restrição (R2) garante que a rota inicia no porto e finaliza na última plataforma a ser atendida, 
voltando ao porto e não pode ser maior que o número máximo M. As restrições (R3) e (R4) 
garantem que, deve haver exatamente uma aresta chegando no FPSO  vindo do navio  , 
caso  seja atendida por  na viagem . A restrição (R5) assegura que, a demanda coletada 
pelo navio ,  deve ser compatível a sua capacidade. A restrição (R6) indica que uma 
plataforma i deverá ser atendida por um único navio k na viagem v. A restrição (R7) mostra o 
custo com combustível no atendimento da FPSO i pelo navio k na viagem v. A restrição (R8) 
assegura que se o navio sai do porto, então ele deve voltar ao porto. A equação (R9) assegura 
que um navio só deve sair do porto na viagem v, se ele saiu na viagem (v-1). A restrição (R10) 
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calcula o tempo de deslocamento entre os nós i e j pelo navio k na viagem v. A restrição (R11) 
garante que o tempo até a plataforma  não deve ser menor que o tempo até sua antecessora  
adicionando os tempos de deslocamento e o tempo no atendimento a plataforma . A restrição 
(R12) calcula o tempo até o porto na viagem 1 pelo navio k. A restriçaõ (R13) calcula o tempo 
até o porto pelo navio k nas viagens seguintes. A restrição (R14) calcula o tempo parado entre 
os nós i e j, caso o navio k precise aguardar para o atendimento da plataforma i na viagem v. 
A restrição (R15) calcula o custo na aresta (i,j) pelo navio k na viagem v. A restrição (R16) 
assegura que o tempo total de cada FPSO i, atendida pelo navio k na viagem v, seja superior 
que a janela de tempo mínima. A restrição (R17) assegura que o tempo total de cada FPSO i 
atendida pelo navio k na viagem v, seja inferior que a janela máxima com multa. A restrição 
(R18) calcula a penalidade por exceder o tempo final sem multa. A restrição (R19) assegura 
que um navio k só pode atender um FPSO i na viagem v, se estiver habilitado para isto. A 
restrição (R20) garante que para cada navio k em uma viagem v, deve haver no máximo uma 
aresta saindo do porto. As restrições (R21), (R22) e (R23) representam o domínio adequado 
das variáveis binárias. Já as restrições (R24), (R25), (R26), (R27), (R28), (R29) e (R30) são 
restrições de não negatividade. 
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4 TESTES DO MODELO 
 
Os testes da implementação do modelo matemático proposto para a solução do 

problema estudado, foram feitos no software de otimização Lingo. Para este fim foram 
criados cenários possíveis de programação dos navios aliviadores e a partir dos resultados 
obtidos, foi feita uma avaliação da viabilidade e eficiência do modelo. 

 
4.1 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS DE TESTES 

 
Na Tabela 6, são mostrados parâmetros que serão considerados constantes para 

qualquer cenário aqui proposto, porque estas informações estão relacionadas a cada tipo de 
conexão e o navio aliviador utilizado. Os valores dos parâmetros utilizados foram obtidos de 
um banco de dados com informações bem próximos dos dados reais de demanda, capacidade 
dos navios, localização das unidades de produção e também do terminal, permitindo assim a 
aplicação do modelo em escala real. 

 
Tabela 6 - Parâmetros Gerais 

Navio aliviador Panamax Aframax Suezmax 
Capacidade(m³) 60.000 110.000 160.000 

Velocidade(km/h) 20 22 24 
Consp(R$/dia) 441 496 551 
Consd(R$/dia) 4.412 5.614 7.599 
Autonomia(h) 144 144 144 

Tipo de conexão 1 2 e 3 2 e 3 
 Fonte: Transpetro, 2015 - adaptado. 
 
Para fins explicativos, o parâmetro consp, refere-se ao consumo do navio aliviador 

quando estiver parado esperando algum atendimento ou quando estiver fazendo a operação de 
offloading, é importante saber que estas embarcações têm sistema de posicionamento 
dinâmico, onde seus motores ficam acionados para neutralizar os movimentos dos ventos, 
correntes e ondas, para que o navio não saia do posicionamento estabelecido e o parâmetro 
consd, refere-se ao consumo do navio navegando. Enquanto que parâmetro autonomia, refere-
se à capacidade que o navio aliviador tem nos seus tanques de combustível para alimentar 
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seus motores e em base a isto calcula-se o tempo que pode ficar em alto-mar durante suas 
operações.  

 
4.1.1 Cenário 01 

 
Para este cenário foram consideradas 05 (cinco) FPSO´s (duas com o tipo de conexão 

1, duas com o tipo de conexão 2 e uma com o tipo de conexão 3) e 3 (três) navios aliviadores( 
um com o tipo de conexão 1, um com o tipo de conexão 2 e um com o tipo de conexão 3) para 
fazer o transporte das FPSO´s de produção até o terminal de São Sebastião. A Tabela 7, 
mostra respectivamente, as distâncias (quilômetros) entre cada plataforma e destas para o 
terminal. 

Essas informações foram encontradas a partir da localização geográfica pelas 
coordenadas UTM (S, W) das unidades marítimas selecionadas através de software da 
Petrobras. Tendo as coordenadas, pode-se encontrar a distância entre dois pontos partir da 
equação (E1). 

 
=  ( −  ) + ( −  )                                                  ( ) 

 
Tabela 7 - Distancias em Km entre Plataformas e Terminal São Sebastião - Cenário 01 

 Terminal FPSO
1 

FPSO
2 

FPSO
3 

FPSO
4 

FPSO
8 

Terminal 0 564,12 532,75 555,13 550,42 547,99 
FPSO1  0 37,65 27,11 35,62 63,6 
FPSO2   0 22,77 21,02 33,02 
FPSO3    0 8,73 37,64 
FPSO4     0 28,99 
FPSO8      0 

Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 
 

Para a solução do cenário 01, serão usados como entrada a demanda de cada 
plataforma e o tempo de atendimento de cada uma. Também foram definidos o tempo mais 
cedo da chegada do navio na unidade, o tempo máximo em que não acarreta multa por atraso 
e também o tempo limite, tempo em que a plataforma atinge sua capacidade máxima de 
armazenagem e o tipo de conexão, como mostrado na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Parâmetros Específicos de Cada Unidade, Cenário 01 
Unidade Demanda 

(m³) 
Tempo de 

atendimento (h) 
Tempo mais 

cedo (h) 
Tempo sem 
multa (h) 

Tempo 
limite (h) 

Tipo de 
conexão 

FPSO1 50000 9 12 72 92 1 
FPSO2 50000 9 12 72 92 1 
FPSO3 55000 10 12 72 92 2 
FPSO4 55000 10 12 72 92 3 
FPSO8 40000 7 12 72 92 2 

Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 
 
4.1.2 Cenário 02 

 
Para este cenário foram consideradas 10 (dez) FPSO´s (três com o tipo de conexão 1, 

três com o tipo de conexão 2 e quatro com o tipo de conexão 3) e 5 (cinco) navios aliviadores 
(um com o tipo de conexão 1, um com o tipo de conexão 2 e um com o tipo de conexão 3) 
para fazer o transporte das FPSO´s de produção até o terminal de São Sebastião. A Tabela 9, 
mostra respectivamente, as distâncias (quilômetros) entre cada plataforma e destas para o 
terminal.  

 
Tabela 9 - Distâncias em Km entre as Plataformas e Terminal São Sebastião - Cenário 02 

 Terminal FPSO1 FPSO2 FPSO3 FPSO4 FPSO5 FPSO6 FPSO7 FPSO8 FPSO9 FPSO11 
Terminal 0 564,12 532,75 555,13 550,42 547,99 530,13 539,11 531,74 578,13 580,93 
FPSO1  0 37,65 27,11 35,62 41,48 55,02 31,58 63,60 14,48 22,75 
FPSO2   0 22,77 21,02 22,56 22,02 6,56 33,02 51,63 60,16 
FPSO3    0 8,73 14,58 30,87 17,06 37,64 37,42 48,58 
FPSO4     0 5,87 23,01 17,3 28,99 46,15 57,31 
FPSO5      0 18,71 20,39 23,42 51,93 63,16 
FPSO6       0 25,25 11,19 67,41 77,67 
FPSO7        0 35,57 45,34 54,25 
FPSO8         0 75,02 85,9 
FPSO9          0 12,14 

FPSO11           0 
    Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 
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Para a solução do cenário 02, serão usados como entrada a demanda de cada 
plataforma e o tempo de atendimento de cada uma. Também foram definidos o tempo mais 
cedo da chegada do navio na unidade, o tempo máximo em que não acarreta multa por atraso 
e também o tempo limite, tempo em que a plataforma atinge sua capacidade máxima de 
armazenagem e o tipo de conexão, como mostrado na Tabela 10. 
 

Tabela 10 - Parâmetros Específicos de Cada Unidade, Cenário 02 
Unidade Demanda 

(m³) 
Tempo de 

atendimento (h) 
Tempo mais 

cedo (h) 
Tempo sem 
multa (h) 

Tempo 
limite (h) 

Tipo de 
conexão 

FPSO1 50000 9 12 72 92 1 
FPSO2 50000 9 12 72 92 1 
FPSO3 55000 10 12 72 92 2 
FPSO4 55000 10 12 72 92 3 
FPSO5 45000 8 12 72 92 3 
FPSO6 45000 8 12 72 92 3 
FPSO7 45000 8 12 72 92 3 
FPSO8 40000 7 12 72 92 2 
FPSO9 40000 7 12 72 92 2 

FPSO11 50000 9 12 72 92 1 
Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 

 
4.1.3 Cenário 03                       

 
No cenário 03 foram consideradas 20 (vinte) plataformas para serem atendidas com as 

respectivas produções escoadas para o terminal de São Sebastião, usando 10 navios 
aliviadores; as distâncias uma das outras e do terminal são mostradas na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Distâncias em Km entre as Plataformas e Terminal São Sebastião - Cenário 03 
 Termina

l 
FPSO

1 
FPSO

2 
FPSO

3 
FPSO

4 
FPSO

5 
FPSO

6 
FPSO

7 
FPSO

8 
FPSO

9 
FPSO1

0 
FPSO1

1 
FPSO1

2 
FPSO1

3 
FPSO1

4 
FPSO1

5 
FPSO1

6 
FPSO1

7 
FPSO1

8 
FPSO1

9 
FPSO2

0 
Termina

l 0 564,12 532,75 555,13 550,42 547,99 530,13 539,11 531,74 578,13 561,88 580,93 452,78 579,52 554,94 519,15 485,28 546,48 454,81 585,70 563,35 
FPSO1  0 37,65 27,11 35,62 41,48 55,02 31,58 63,60 14,48 31,92 22,75 189,42 29,74 44,30 88,80 113,41 17,65 188,20 28,77 40,82 
FPSO2   0 22,77 21,02 22,56 22,02 6,56 33,02 51,63 30,85 60,16 153,02 65,47 30,87 56,15 76,48 24,75 151,89 66,18 35,94 
FPSO3    0 8,73 14,58 30,87 17,06 37,64 37,42 9,07 48,58 164,92 56,67 17,63 62,79 90,28 26,72 163,59 54,35 17,04 
FPSO4     0 5,87 23,01 17,30 28,99 46,15 11,54 57,31 156,40 65,29 11,16 54,09 82,16 32,70 155,06 63,08 14,93 
FPSO5      0 18,71 20,39 23,42 51,93 15,45 63,16 150,92 71,16 8,45 48,39 77,16 37,75 149,55 68,92 15,49 
FPSO6       0 25,25 11,19 67,41 34,05 77,67 134,58 84,43 24,82 34,57 59,41 45,70 133,31 83,63 33,42 
FPSO7        0 35,57 45,34 25,68 54,25 158,32 60,05 28,12 59,82 81,99 20,46 157,14 60,28 31,82 
FPSO8         0 75,02 38,36 85,90 127,51 93,31 26,22 25,23 54,46 55,96 126,13 91,77 35,03 
FPSO9          0 39,39 12,14 201,97 22,10 52,86 100,21 126,49 31,84 200,69 17,29 47,33 

FPSO10           0 51,28 165,67 60,29 13,59 62,73 92,51 35,01 164,26 56,67 9,04 
FPSO11            0 212,15 10,37 64,63 111,13 136,15 37,57 210,92 6,03 59,39 
FPSO12             0 218,36 152,70 103,05 76,73 177,64 2,06 218,15 160,90 
FPSO13              0 77,37 118,48 141,93 41,40 217,19 9,07 68,70 
FPSO14               0 49,65 80,68 43,59 151,25 70,12 8,88 
FPSO15                0 34,62 80,27 101,60 117,00 57,91 
FPSO16                 0 100,99 75,70 142,18 89,45 
FPSO17                  0 176,54 43,42 43,66 
FPSO18                   0 216,91 159,42 
FPSO19                    0 64,58 
FPSO20                     0 

Fonte: O autor, 2015 - adaptado
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Para a solução do cenário 03, serão usados como entrada a demanda de cada 
plataforma e o tempo de atendimento de cada uma. Também foram definidos o tempo mais 
cedo da chegada do navio na unidade, o tempo máximo em que não acarreta multa por atraso 
e também o tempo limite, tempo em que a plataforma atinge sua capacidade máxima de 
armazenagem e o tipo de conexão, como mostrado na Tabela 12. 

 
Tabela 12 - Parâmetros Específicos de Cada Unidade, Cenário 03 

Unidade Demanda 
(m³) 

Tempo de 
atendimento (h) 

Tempo mais 
cedo (h) 

Tempo sem 
multa (h) 

Tempo 
limite (h) 

Tipo de 
conexão 

FPSO1 50000 9 12 72 92 1 
FPSO2 50000 9 12 72 92 1 
FPSO3 55000 10 12 72 92 2 
FPSO4 55000 10 12 72 92 3 
FPSO5 45000 8 12 72 92 3 
FPSO6 45000 8 12 72 92 3 
FPSO7 45000 8 12 72 92 3 
FPSO8 40000 7 12 72 92 2 
FPSO9 40000 7 12 72 92 2 
FPSO10 50000 9 12 72 92 2 
FPSO11 50000 9 12 72 92 1 
FPSO12 50000 9 12 72 92 1 
FPSO13 50000 9 12 72 92 1 
FPSO14 45000 8 12 72 92 2 
FPSO15 45000 8 12 72 92 1 
FPSO16 45000 8 12 72 92 2 
FPSO17 45000 8 12 72 92 3 
FPSO18 45000 8 12 72 92 3 
FPSO19 45000 8 12 72 92 3 
FPSO20 45000 8 12 72 92 2 

Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 
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4.1.4 Cenário 04 
         

Para este cenário os tempos mais cedo de chegada, não são iguais para todas as 
unidades marítimas. Foram consideradas as mesmas 05 (cinco) FPSO´s (duas com o tipo de 
conexão 1, duas com o tipo de conexão 2 e uma com o tipo de conexão 3) e os mesmos 3 
(três) navios aliviadores (um com o tipo de conexão 1, um com o tipo de conexão 2 e um com 
o tipo de conexão 3) para fazer o transporte das FPSO´s de produção até o terminal de São 
Sebastião. A Tabela 13, mostra respectivamente, as distâncias (quilômetros) entre cada 
plataforma e destas para o terminal. 

Tabela 13 - Distâncias em Km entre as Plataformas e Terminal São Sebastião - Cenário 04 
 Terminal FPSO1 FPSO2 FPSO3 FPSO4 FPSO8 

Terminal 0 564,12 532,75 555,13 550,42 547,99 
FPSO1  0 37,65 27,11 35,62 63,6 
FPSO2   0 22,77 21,02 33,02 
FPSO3    0 8,73 37,64 
FPSO4     0 28,99 
FPSO8      0 

       Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 
 
Para a solução do cenário 04, serão usadas como entrada a demanda de cada 

plataforma e o tempo de atendimento de cada uma. Também foram definidos o tempo mais 
cedo da chegada do navio na unidade (para este cenário, os tempos serão diferentes para todas 
as unidades marítimas), o tempo máximo em que não acarreta multa por atraso e também o 
tempo limite, tempo em que a plataforma atinge sua capacidade máxima de armazenagem e o 
tipo de conexão, como mostrado na Tabela 14. 
 

Tabela 14 - Parâmetros Específicos de Cada Unidade, Cenário 04 
Unidade Demanda 

(m³) 
Tempo de 

atendimento (h) 
Tempo mais 

cedo (h) 
Tempo sem 
multa (h) 

Tempo 
limite (h) 

Tipo de 
conexão 

FPSO1 50000 9 6 72 92 1 
FPSO2 50000 9 7 72 92 1 
FPSO3 55000 10 8 72 92 2 
FPSO4 55000 10 9 72 92 3 
FPSO8 40000 7 11 72 92 2 

Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 
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      4.1.5 Cenário 05 
 

Para este cenário também os tempos mais cedo de chegada, não são iguais para todas 
as unidades marítimas. Foram consideradas as mesmas 10 (dez) FPSO´s (três com o tipo de 
conexão 1, três com o tipo de conexão 2 e quatro com o tipo de conexão 3) e 5 (cinco) navios 
aliviadores (um com o tipo de conexão 1, um com o tipo de conexão 2 e um com o tipo de 
conexão 3) para fazer o transporte das FPSO´s de produção até o terminal de São Sebastião. A 
Tabela 15, mostra respectivamente, as distâncias (quilômetros) entre cada plataforma e destas 
para o terminal. 

 
Tabela 15 - Distâncias em Km entre as Plataformas e Terminal São Sebastião - Cenário 05 

 Termin
al 

FPSO
1 

FPSO
2 

FPSO
3 

FPSO
4 

FPSO
5 

FPSO
6 

FPSO
7 

FPSO
8 

FPSO
9 

FPSO1
1 

Termin
al 0 564,1

2 
532,7

5 
555,1

3 
550,4

2 
547,9

9 
530,1

3 
539,1

1 
531,7

4 
578,1

3 580,93 
FPSO1  0 37,65 27,11 35,62 41,48 55,02 31,58 63,60 14,48 22,75 
FPSO2   0 22,77 21,02 22,56 22,02 6,56 33,02 51,63 60,16 
FPSO3    0 8,73 14,58 30,87 17,06 37,64 37,42 48,58 
FPSO4     0 5,87 23,01 17,3 28,99 46,15 57,31 
FPSO5      0 18,71 20,39 23,42 51,93 63,16 
FPSO6       0 25,25 11,19 67,41 77,67 
FPSO7        0 35,57 45,34 54,25 
FPSO8         0 75,02 85,9 
FPSO9          0 12,14 
FPSO1

1           0 
Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 

 
Para a solução do cenário 05, serão usadas como entrada a demanda de cada 

plataforma e o tempo de atendimento de cada uma. Também foram definidos o tempo mais 
cedo da chegada do navio na unidade (para este cenário, os tempos serão diferentes para todas 
as unidades marítimas), o tempo máximo em que não acarreta multa por atraso e também o 
tempo limite, tempo em que a plataforma atinge sua capacidade máxima de armazenagem e o 
tipo de conexão, como mostrado na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Parâmetros Específicos de Cada Unidade, Cenário 05 
Unidade Demanda 

(m³) 
Tempo de 

atendimento (h) 
Tempo mais 

cedo (h) 
Tempo sem 
multa (h) 

Tempo 
limite (h) 

Tipo de 
conexão 

FPSO1 50000 9 6 72 92 1 
FPSO2 50000 9 7 72 92 1 
FPSO3 55000 10 8 72 92 2 
FPSO4 55000 10 9 72 92 3 
FPSO5 45000 8 10 72 92 3 
FPSO6 45000 8 11 72 92 3 
FPSO7 45000 8 12 72 92 3 
FPSO8 40000 7 11 72 92 2 
FPSO9 40000 7 10 72 92 2 

FPSO11 50000 9 8 72 92 1 
Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 

 
4.1.6 Cenário 06 
 

 Para este cenário, também os tempos mais cedo de chegada, não são iguais para todas 
as unidades marítimas. Foram consideradas as 20 (vinte) plataformas para serem atendidas 
com as respectivas produções escoadas para o terminal de São Sebastião, usando 10 navios 
aliviadores; as distâncias uma das outras e do terminal são mostradas na Tabela 17.
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Tabela 17 - Distâncias em Km entre as Plataformas e Terminal São Sebastião - Cenário 06 
 Termina

l 
FPSO

1 
FPSO

2 
FPSO

3 
FPSO

4 
FPSO

5 
FPSO

6 
FPSO

7 
FPSO

8 
FPSO

9 
FPSO1

0 
FPSO1

1 
FPSO1

2 
FPSO1

3 
FPSO1

4 
FPSO1

5 
FPSO1

6 
FPSO1

7 
FPSO1

8 
FPSO1

9 
FPSO2

0 
Termina

l 0 564,12 532,75 555,13 550,42 547,99 530,13 539,11 531,74 578,13 561,88 580,93 452,78 579,52 554,94 519,15 485,28 546,48 454,81 585,70 563,35 
FPSO1  0 37,65 27,11 35,62 41,48 55,02 31,58 63,60 14,48 31,92 22,75 189,42 29,74 44,30 88,80 113,41 17,65 188,20 28,77 40,82 
FPSO2   0 22,77 21,02 22,56 22,02 6,56 33,02 51,63 30,85 60,16 153,02 65,47 30,87 56,15 76,48 24,75 151,89 66,18 35,94 
FPSO3    0 8,73 14,58 30,87 17,06 37,64 37,42 9,07 48,58 164,92 56,67 17,63 62,79 90,28 26,72 163,59 54,35 17,04 
FPSO4     0 5,87 23,01 17,30 28,99 46,15 11,54 57,31 156,40 65,29 11,16 54,09 82,16 32,70 155,06 63,08 14,93 
FPSO5      0 18,71 20,39 23,42 51,93 15,45 63,16 150,92 71,16 8,45 48,39 77,16 37,75 149,55 68,92 15,49 
FPSO6       0 25,25 11,19 67,41 34,05 77,67 134,58 84,43 24,82 34,57 59,41 45,70 133,31 83,63 33,42 
FPSO7        0 35,57 45,34 25,68 54,25 158,32 60,05 28,12 59,82 81,99 20,46 157,14 60,28 31,82 
FPSO8         0 75,02 38,36 85,90 127,51 93,31 26,22 25,23 54,46 55,96 126,13 91,77 35,03 
FPSO9          0 39,39 12,14 201,97 22,10 52,86 100,21 126,49 31,84 200,69 17,29 47,33 

FPSO10           0 51,28 165,67 60,29 13,59 62,73 92,51 35,01 164,26 56,67 9,04 
FPSO11            0 212,15 10,37 64,63 111,13 136,15 37,57 210,92 6,03 59,39 
FPSO12             0 218,36 152,70 103,05 76,73 177,64 2,06 218,15 160,90 
FPSO13              0 77,37 118,48 141,93 41,40 217,19 9,07 68,70 
FPSO14               0 49,65 80,68 43,59 151,25 70,12 8,88 
FPSO15                0 34,62 80,27 101,60 117,00 57,91 
FPSO16                 0 100,99 75,70 142,18 89,45 
FPSO17                  0 176,54 43,42 43,66 
FPSO18                   0 216,91 159,42 
FPSO19                    0 64,58 
FPSO20                     0 

Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 
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 Para a solução do cenário 06, serão usadas como entrada a demanda de cada 
plataforma e o tempo de atendimento de cada uma. Também foram definidos o tempo mais 
cedo da chegada do navio na unidade (para este cenário, os tempos serão diferentes para todas 
as unidades marítimas), o tempo máximo em que não acarreta multa por atraso e também o 
tempo limite, tempo em que a plataforma atinge sua capacidade máxima de armazenagem e o 
tipo de conexão, como mostrado na Tabela 18. 

 
Tabela 18 - Parámetros Específicos de Cada Unidade, Cenário 06 

Unidade Demanda 
(m³) 

Tempo de 
atendimento (h) 

Tempo mais 
cedo (h) 

Tempo sem 
multa (h) 

Tempo 
limite (h) 

Tipo de 
conexão 

FPSO1 50000 9 6 72 92 1 
FPSO2 50000 9 7 72 92 1 
FPSO3 55000 10 8 72 92 2 
FPSO4 55000 10 9 72 92 3 
FPSO5 45000 8 10 72 92 3 
FPSO6 45000 8 11 72 92 3 
FPSO7 45000 8 12 72 92 3 
FPSO8 40000 7 11 72 92 2 
FPSO9 40000 7 10 72 92 2 

FPSO10 50000 9 9 72 92 2 
FPSO11 50000 9 8 72 92 1 
FPSO12 50000 9 7 72 92 1 
FPSO13 50000 9 6 72 92 1 
FPSO14 45000 8 7 72 92 2 
FPSO15 45000 8 8 72 92 1 
FPSO16 45000 8 9 72 92 2 
FPSO17 45000 8 10 72 92 3 
FPSO18 45000 8 11 72 92 3 
FPSO19 45000 8 12 72 92 3 
FPSO20 45000 8 11 72 92 2 

Fonte: O autor, 2015 – adaptado. 
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4.2 O MODELO MATEMÁTICO IMPLEMENTADO EM AMBIENTE 
COMPUTACIONAL  

 
O modelo matemático do problema estudado foi implementado, estudado e testado no 

software LINGO versão 10.0.0.15, de propriedade da LINDO Systems. A Figura 18, mostra a 
janela final do software após fazer as interações para achar a solução ótima, o valor objetivo e 
o tempo que demorou esta análise.  

 
 

Fonte: LINGO, 2016. 
 

4.3 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 
 
4.3.1 Cenário 01 
 

Neste cenário foram atendidas a FPSO1 com conexão tipo 1; a FPSO2 com conexão 
tipo 1; a FPSO3 com conexão tipo 2; a FPSO4 com conexão tipo 2 e a FPSO8 com conexão 
tipo 3. Os navios aliviadores que foram escolhidos para atender estas unidades de produção 
foram um navio do tipo Panamax com conexão tipo 1, um navio do tipo Aframax com 
conexão do tipo 2 e um navio Aframax com conexão do tipo 3.  

Figura 18 - Resultados do Software LINGO após Análise 
Computacional 
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Após as interações do software lingo, foi encontrada a frota ótima com seus roteiros 
para esta operação. Como esta mostrado na Tabela 19. 
 

Tabela 19 - Resultado Ótimo Obtido - Cenário 01 
Número Navio Conexão Viagem 1 Viagem 2 

1 Panamax 1 Terminal-FPSO1-Terminal Terminal-FPSO2-Terminal 
2 Aframax 2 Terminal- FPSO3-FPSO8-Terminal  
3 Aframax 3 Terminal-FPSO4-Terminal  

       Fonte: LINGO, 2016 – adaptado. 
 

Na Figura 19, são mostrados os diferentes roteiros dos navios de acordo as prioridades 
operacionais do cenário 01. A linha amarela representa a primeira viagem do navio Panamax 
com conexão do tipo 1, que atende o FPSO1 e a linha vermelha representa a segunda viagem 
deste navio atendendo o FPSO2. A linha verde representa o navio Aframax com conexão do 
tipo 2 que atende em uma só viagem as FPSO3 e FPSO8. A linha azul representa o navio 
Aframax com conexão do tipo 3 que atende o FPSO4. 

 

 
Figura 19 - Roteiros dos Navios Aliviadores, Cenário 01 

Fonte: Petrobras, 2015 – adaptado.  
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4.3.2 Cenário 02 
 

Neste cenário o primeiro navio aliviador Panamax com conexão tipo 1 faz duas 
viagens, atendendo a FPSO11 na primeira viagem e a FPSO 1 na segunda viagem; o segundo 
navio aliviador Panamax com conexão tipo 1, faz uma viagem e atende a FPSO2; um navio 
aliviador Aframax com conexão tipo 2, não é utilizado e não faz parte da frota ótima; já o 
outro navio aliviador Aframax com conexão tipo 2, faz duas viagens atendendo a FPSO3 e 
FPSO9 na primeira viagem e a FPSO8 na segunda viagem. O navio aliviador Aframax com o 
tipo de conexão 3 atende a FPSO6 e FPSO7 na primeira viagem e a FPSO4 e FPSO5 na 
segunda viagem, como mostrado na Tabela 20. 
 

Tabela 20 - Resultado Ótimo Obtido - Cenário 02 
Número Navio Conexão Viagem 1 Viagem 2 

1 Panamax 1 Terminal-FPSO11-Terminal Terminal-FPSO1-Terminal 
2 Panamax 1 Terminal-FPSO2-Terminal  
3 Aframax 2 Terminal-FPSO3-FPSO9-Terminal Terminal-FPSO8-Terminal 
4 Aframax 3 Terminal-FPSO6-FPSO7-Terminal Terminal-FPSO4-FPSO5-Terminal 
5 Aframax 2   

Fonte: LINGO, 2016 – adaptado. 
 
4.3.3 Cenário 03 

 
Como pode ser observado na Tabela 21, o primeiro navio Panamax com conexão tipo 

1 faz duas viagens, na primeira viagem atende a FPSO13; na segunda viagem atende a 
FPSO12; o segundo navio Panamax com conexão tipo 1 também faz duas viagens, na 
primeira viagem atende a FPSO2 e na segunda viagem atende a FPSO11; o terceiro navio 
Panamax com conexão tipo 1 também faz duas viagens, atende a FPSO1 na primeira viagem e 
a FPSO15 na segunda viagem. O primeiro navio Aframax com conexão tipo 2 faz duas 
viagens, atende a FPSO16 na primeira viagem e as FPSO10 e FPSO20 na segunda viagem; o 
segundo navio Aframax com conexão tipo 2 também faz duas viagens, atende as FPSO3 e 
FPSO9 na primeira viagem e as FPSO8 e FPSO14 na segunda viagem. O primeiro navio 
Aframax com conexão tipo 3 faz duas viagens atende a FPSO18 na primeira viagem e as 
FPSO17 e FPSO19 na segunda viagem; o segundo navio Aframax com conexão 3 também faz 
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duas viagens, atende as FPSO4 e FPSO5 na primeira viagem e as FPSO6 e FPSO7 na 
segunda viagem, os três navios Suezmax, dois com conexão tipo 2 e um com conexão tipo 3 
não foram utilizados e não fazem parte da frota ótima.  

 
Tabela 21 - Resultado Ótimo Obtido - Cenário 03 

Número Navio Conexão Viagem 1 Viagem 2 
1 Panamax 1 Terminal-FPSO13-Terminal Terminal-FPSO12-Terminal 
2 Panamax 1 Terminal-FPSO2-Terminal Terminal-FPSO11-Terminal 
3 Panamax 1 Terminal-FPSO1-Terminal Terminal-FPSO15-Terminal 
4 Aframax 2 Terminal-FPSO16-Terminal Terminal-FPSO10-FPSO20-Terminal 
5 Aframax 2 Terminal-FPSO3-FPSO9-Terminal Terminal-FPSO8-FPSO14- Terminal 
6 Aframax 3 Terminal-FPSO18-Terminal Terminal-FPSO17-FPSO19-Terminal 
7 Aframax 3 Terminal-FPSO4-FPSO5-Terminal Terminal-FPSO6-FPSO7-Terminal 
8 Suezmax 2   
9 Suezmax 2   
10 Suesmax 3   

Fonte: LINGO, 2016 – adaptado. 
 
4.3.4 Cenário 04 
 

Neste cenário foram usados a FPSO1 com conexão tipo 1; a FPSO2 com conexão tipo 
1; a FPSO3 com conexão tipo 2; a FPSO4 com conexão tipo 3 e a FPSO8 com conexão tipo 
2. Os navios aliviadores que foram escolhidos para atender estas unidades de produção foram 
um navio do tipo Panamax com conexão tipo 1, um navio do tipo Aframax com conexão do 
tipo 2 e um navio Aframax com conexão do tipo 3. Após as interações do software LINGO, 
foi encontrada a frota ótima para esta operação. Como esta mostrado no gráfico, o navio 
aliviador Panamax com conexão tipo 1, faz duas viagens e atende a FPSO1 na primeira 
viagem e a FPSO2 na segunda viagem; o navio aliviador Aframax com conexão tipo 2 faz 
uma viagem, atendendo as FPSO3 e FPSO8 e o navio aliviador Aframax com conexão tipo 3 
faz uma viagem atendendo a FPSO4, como mostrado na Tabela 22. 
 

Tabela 22 - Resultado Ótimo Obtido - Cenário 04 
Número Navio Conexão Viagem 1 Viagem 2 

1 Panamax 1 Terminal-FPSO1-Terminal Terminal-FPSO2-Terminal 
2 Aframax 2 Terminal- FPSO3-FPSO8-Terminal  
3 Aframax 3 Terminal-FPSO4-Terminal  

      Fonte: LINGO, 2016 – adaptado. 
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4.3.5 Cenário 05 
 

No cenário 05, o primeiro navio Panamax com conexão tipo 1 faz uma viagem, 
atendendo as FPSO1e FPSO2; o segundo navio Panamax com conexão tipo 1, faz uma 
viagem e atende a FPSO11; um navio Aframax com conexão tipo 2, não é utilizado e não faz 
parte da frota ótima; já o outro navio Aframax com conexão tipo 2, faz duas viagens, 
atendendo a FPSO8 na primeira viagem e as FPSO3 e FPSO9 na segunda viagem. O navio 
aliviador Aframax com o tipo de conexão 3 atende as FPSO4 e FPSO5 na primeira viagem e 
as FPSO 6 e FPSO7 na segunda viagem como mostrado na Tabela 23. 
 

Tabela 23 - Resultado Ótimo Obtido - Cenário 05 
Número Navio Conexão Viagem 1 Viagem 2 

1 Panamax 1  Terminal-FPSO1-FPSO2-Terminal 
2 Panamax 1 Terminal-FPS11-Terminal  
3 Aframax 2 Terminal-FPSO8-Terminal Terminal-FPSO3-FPSO9-Terminal 
4 Aframax 3 Terminal-FPSO4-FPSO5-Terminal Terminal-FPSO6-FPSO7-Terminal 
5 Aframax 2   

 Fonte: LINGO, 2016 – adaptado. 
 
4.3.6 Cenário 06 
 

Neste cenário, o primeiro navio Panamax com conexão tipo 1 faz duas viagens, na 
primeira viagem atende a FPSO11; na segunda viagem atende a FPSO1; o segundo navio 
Panamax com conexão tipo 1 também faz duas viagens, na primeira viagem atende a FPSO12 
e na segunda viagem atende a FPSO13; o terceiro navio Panamax com conexão tipo 1 
também faz duas viagens, atende a FPSO2 na primeira viagem e a FPSO15 na segunda 
viagem. O primeiro navio Aframax com conexão tipo 2 faz duas viagens, atende as FPSO8 e 
FPSO14 na primeira viagem e a FPSO16 na segunda viagem; o segundo navio Aframax com 
conexão tipo 2 também faz duas viagens, atende as FPSO10 e FPSO20 na primeira viagem e 
as FPSO3 e FPSO9 na segunda viagem. O primeiro navio Aframax com conexão tipo 3 faz 
duas viagens atende as FPSO4 e FPSO5 na primeira viagem e as FPSO17 e FPSO19 na 
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segunda viagem; o segundo navio Aframax com conexão 3 também faz duas viagens, atende a 
FPSO18 na primeira viagem e as FPSO6 e FPSO7 na segunda viagem, os três navios 
Suezmax, dois com conexão tipo 2 e um com conexão tipo 3 não foram utilizados e não 
fazem parte da frota ótima. Na Tabela 24, mostra-se os dados apresentados pelo LINGO, após 
as interações. 

Tabela 24 - Resultado Ótimo Obtido - Cenário 06 
Número Navio Conexão Viagem 1 Viagem 2 

1 Panamax 1 Terminal-FPSO11-Terminal Terminal-FPSO1-Terminal 
2 Panamax 1 Terminal-FPSO12-Terminal Terminal-FPSO13-Terminal 
3 Panamax 1 Terminal-FPSO2-Terminal Terminal-FPSO15-Terminal 
4 Aframax 2 Terminal-FPSO8-FPSO14-Terminal Terminal-FPSO16-Terminal 
5 Aframax 2 Terminal-FPS10-FPSO20-Terminal Terminal-FPSO3-FPSO9- Terminal 
6 Aframax 3 Terminal-FPSO4-FPSO5-Terminal Terminal-FPSO17-FPSO19-Terminal 
7 Aframax 3 Terminal-FPSO18-Terminal Terminal-FPSO6-FPSO7-Terminal 
8 Suezmax 2   
9 Suezmax 2   
10 Suesmax 3   

 Fonte: LINGO, 2016 – adaptado. 
 
4.3.7 Resultado de Todos os Cenários para Efeitos de Comparação. 
 

Os resultados de tempo de processamento, variaveis e valores de função objetivo, 
encontrado após as interações do software LINGO, de todos os cenários foram reunidos na 
Tabela 25.  

  
Tabela 25 - Resultados de Todos os Cenários 

Cenário FPSO´s Navios Tempos de 
processamento (s) 

Numero de variáveis 
inteiras Iterações Função Objetivo 

(R$) 
1 5 3 0.5 47 29 130814,6 
2 10 5 4 183 17589 171463,7 
3 20 10 3672 1200 11859449 302858,0 
4 5 3 1 47 29 130814,6 
5 10 5 4 183 16214 171463,7 
6 20 10 3529 1200 15242500 302858,0 

Fonte: LINGO, 2016 – adaptado. 
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Esta tabela mostra os diferentes tempos de processamento à medida que se aumentam 
as unidades a ser atendidas, os três primeiros cenários são parecidos aos três últimos cenários, 
com a diferencia dos tempos iniciais de atendimento, mesmo assim os custos operacionais 
mostrados na função objetivo, apresentam valores similares, mostrando que o hardware e 
software utilizados apresentaram robustez e confiabilidade ao processar estes dados e teve 
sucesso ao processar todos os cenários, para encontrar a frota ótima que minimize os custos 
operacionais desta operação, tendo alguns navios aliviadores realizado uma viagem e mais de 
 uma viagem enquanto outros, foi melhor deixar os mesmos de sobre aviso, sem fazer 
nenhuma viagem. Como pode ser observado nas tabelas anteriores, mas o resultado ótimo é 
obtido ao final do processamento dos dados. 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 
 
Este trabalho teve como objetivo minimizar os custos operacionais usando modelagem 

matemática para encontrar uma programação de frota ótima, para que possa auxiliar na 
programação dos roteiros dos navios aliviadores para o escoamento da produção do petróleo 
das FPSO´s da Bacia de Campos, até o Terminal de São Sebastião. 

Os dados inseridos e analisados são próximos da realidade. O software ao processar 
estes dados encontra a frota ótima para escoar a produção, diminuindo os custos operacionais 
e de multas, caso houver. Nos três últimos cenários ao ser inseridos diferentes tempos 
mínimos o software deu rotas diferentes dos três cenários iniciais onde todas as unidades 
tinham o mesmo tempo inicial de chegada (12h), com isto verifica-se que o software 
identificou as prioridads de atendimento das unidades marítimas (FPSO) de acordo com os 
tempos mínimos de chegada. 

O software processa as informações sempre respeitando os tempos preestabelecidos, 
visando minimizar os custos operacionais da operação em estudo e com isto, há navios que 
fazem uma viagem ou mais de uma viagem, enquanto outros não saim do porto, pois é mais 
econômico ficarem de sobreaviso enquanto os outros continuam fazendo as operações. No 
primeiro cenário o processamento dos dados demorou pouco mais de milésimas de segundos, 
no segundo cenário demorou alguns segundos e no terceiro cenário, o tempo foi de uma hora, 
um minuto e doze segundos.  

Como trabalho futuro, sugere-se analisar novas restrições no que diz respeito a 
formação de filas no terminal devido ao aumento da produção que traz como consequência a 
entrada em operação de novas FPSO´s e de mais navios aliviadores, que podem vir a 
sobrecarregar as operações no terminal e também analisar sobre os novos tipos de conexões 
que as novas e modernas unidades FPSO´s e os navios aliviadores possam vir a ter. 
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