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Resumo 

Com a globalização da economia existe um aumento do volume de bens importados e exportados, 

maioritariamente através de contentores e utilizando a via marítima. Os portos têm sofrido uma pressão 

crescente relativamente à qualidade das suas operações, pois são as portas de entrada e de saída 

destas mercadorias. Este facto, pressiona as empresas que operam terminais de contentores a 

redefinirem seus processos de negócios com o foco na redução de custos e no aprimoramento das 

suas operações. Neste contexto de maior exigência sobre os portos, e de elevada competição entre 

eles, este trabalho de investigação resultou no desenvolvimento de um protótipo informático que visa 

gerir o processo de planeamento do parque de contentores do Terminal de Contentores de Santa 

Apolónia, situado no Porto de Lisboa, e que está atualmente concessionado à empresa SOTAGUS. 

Palavras-chave: Problema de Parqueamento de Contentores, Problema de Realocação de 

Contentores, Realocação de Contentores e Planeamento de Parque de Contentores. 
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Abstract 

Due to the economy’s globalization there is an increase of import and export goods, mostly through 

shipping containers that are transported by maritime way. Ports have been suffering an increasing 

pressure regarding the quality of their operations, due the fact they are the main gateways for these 

goods. This fact pushes terminal operators’ companies to redesign their business processes with 

focus on improvement of their operations aiming at reducing costs and improving turnovers. In this 

context, this research work resulted on the development of a software prototype tool whose main goal 

is to manage the yard planning process for the Container Terminal of Santa Apolónia at the Port of 

Lisbon, which is currently explored by SOTAGUS company. 

Keywords: Container Stacking Problem, Container Relocation Problem, Container Relocation and 
Yard Planning. 
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1 Introdução 

1.1 Contextualização do problema 

No contexto atual da indústria portuária, caracterizada por elevada competitividade devido ao rápido 

avanço tecnológico, é necessário que as empresas responsáveis pela gestão dos terminais portuários 

procedam com a racionalização de procedimentos, redefinindo seus processos de negócios com foco 

na redução de custos e no aprimoramento das operações. 

A eficiência de manuseamento de contentores é um dos principais indicadores responsáveis 

pelo tempo consumido nas operações desenvolvidas dentro de um terminal. Estas operações 

contemplam a carga e descarga de contentores em navios, realizadas com o auxílio dos pórticos de 

cais (quay cranes); carga e descarga de camiões e comboios com o auxílio de empilhadores de alcance 

(reach stackers); e o armazenamento de contentores em parque com o auxílio de empilhadores de 

alcance, tratores de terminal (terminal tractors) e guindastes de pórtico com pneus de borracha (rubber 

tyred gantry cranes). 

O planeamento destas operações é fundamental para gerir os terminais de uma forma mais 

eficiente, organizando os contentores em parques de forma a considerar aspetos relevantes sobre a 

carga, tais como o peso, o tipo e o destino. Estes aspetos influenciam diretamente o arranjo do 

parqueamento de acordo com o itinerário logístico de cada contentor, no entanto é importante destacar 

que um planeamento eficiente das referidas operações implica na definição de uma configuração de 

parqueamento que vise o menor número de realocações dos contentores presentes no parque. 

Com foco neste propósito a investigação apresentada neste documento é direcionada para a 

gestão de parque de contentores aplicada ao estudo de caso da empresa YILPORT – SOTAGUS, atual 

concessionária responsável pelas operações do Terminal de Contentores de Santa Apolónia (TCSA), 

permitindo que a empresa faça um planeamento mais eficiente de suas operações. É importante 

destacar que a SOTAGUS atualmente utiliza para gerir o parque do TCSA a plataforma Cargo e-

business, uma plataforma de gerenciamento integrado de contentores e de outras cargas que vem 

dando o suporte às operações do terminal. 

1.2 Objetivos 

Nos terminais de contentores, é comum a presença de estrangulamentos em algumas operações. Por 

este motivo, a atividade de planeamento do parque de contentores visa criar um plano que auxilie as 

operações de parqueamento do terminal de forma a garantir que o fluxo da operação seja o mais 

eficiente possível.  

Diante desta premissa, foram definidos os seguintes objetivos para este trabalho de 

investigação:  

• Identificar e selecionar métodos que permitam encontrar soluções razoáveis para o 

planeamento do parqueamento de contentores, e que permitam reduzir o número de 

realocações de contentores em tempos computacionais razoáveis; 

• Desenvolver um protótipo informático que implemente os métodos selecionados e que 

possibilite o tratamento automático de dados relativos ao parqueamento de contentores; 



2 

• Analisar os resultados do protótipo desenvolvido e verificar se os resultados produzidos estão 

alinhados com os objetivos definidos. 

1.3 Metodologia da dissertação 

O fluxo do trabalho de investigação realizado pode ser resumido na forma de diagrama, conforme 

apresentado de seguida na Figura 1. 

 

Figura 1 – Diagrama do fluxo de trabalho da dissertação. 

Na etapa identificada como descrição do problema, o problema é apresentando em detalhes 

acompanhado por uma caracterização do terminal de contentores de Santa Apolónia e os detalhes 

sobre as respetivas informações operacionais das operações de parqueamento do TCSA. 

A etapa anterior é sucedida pela revisão de literatura, reunindo informações e conceitos já 

utilizados em publicações relevantes para o problema em análise, visando suportar o desenvolvimento 

deste trabalho. 

De seguida, na etapa definição das estratégias relevantes ao problema da SOTAGUS, são 

definidas as estratégias apresentadas na revisão de literatura que melhor se enquadram nos objetivos 

pretendidos para as operações de parqueamento do Terminal de Contentores de Santa Apolónia. 

A próxima etapa identificada como desenvolvimento do protótipo, consiste na apresentação 

das etapas de construção do protótipo informático, assim como as considerações realizadas em seu 

desenvolvimento. 

A etapa experimentos computacionais apresenta uma série de experimentos, que visam a 

produção de resultados com o objetivo de avaliar o comportamento do protótipo. 

A etapa casos hipotéticos apresenta os casos hipotéticos desenvolvidos em conjunto com a 

SOTAGUS, com a finalidade de reproduzir as regras que a empresa aplica para parquear os 

contentores que ingressam no parque. 

Nas últimas etapas identificadas como análise dos resultados e conclusões são apresentadas 

em ambos uma análise dos resultados produzidos, além das conclusões que foram extraídas de cada 

uma das duas etapas. 

1.4 Organização da dissertação 

A parte remanescente deste documento está organizada em cinco capítulos, como se descreve de 

seguida. 
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No Capítulo 2 é apresentado a descrição do problema em análise, com uma caracterização do 

terminal identificando as principais dimensões e respetivas áreas que o compõe, recursos utilizados 

para o parqueamento dos contentores, além das informações operacionais cedidas pela SOTAGUS. 

No Capítulo 3 é apresentada uma revisão da literatura, onde são explorados os factos que 

motivam a investigação e a apresentação dos fundamentos que deram suporte ao desenvolvimento 

deste trabalho. 

No Capítulo 4 é apresentada uma extensão da revisão de literatura com foco na proposta de 

abordagem aplicada ao problema em estudo, apresentando as abordagens que darão suporte ao 

desenvolvimento do protótipo informático e à melhoria no processo de gestão do parque gerido pela 

empresa SOTAGUS. 

No Capítulo 5 é apresentado o desenvolvimento da proposta de resolução para o problema 

em análise, desde a definição de estratégias para as operações de parqueamento até as fases de 

elaboração do protótipo informático, seguido pelos experimentos computacionais realizados através 

dele e do desenvolvimento de casos hipotéticos para validar o protótipo.  

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste trabalho. 
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2 Descrição do problema 

2.1 Introdução 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a empresa com a qual o trabalho foi desenvolvido, assim 

como a caracterização do TCSA e a descrição do problema investigado ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho. 

Na secção 2.2 é realizada a identificação da empresa e a sua área de atuação. Na secção 2.3 

efetua-se uma contextualização do terminal no Porto de Lisboa e a sua respetiva importância para a 

economia do país. Na secção 2.4 é apresentada uma caracterização do TCSA, cobrindo aspetos 

referente a infraestrutura, equipamentos, movimentações anuais e o atual sistema de gestão utilizado 

no terminal. Na secção 2.5 são apresentadas as informações operacionais cedidas pela empresa 

SOTAGUS, acerca das práticas utilizadas na atual gestão de planeamento do parque do TCSA e uma 

breve introdução ao problema da SOTAGUS. Na secção 2.6 é descrito o problema que a SOTAGUS 

está enfrentando e será objeto de investigação neste trabalho. A secção 2.7 apresenta as conclusões 

deste capítulo. 

2.2 Área de atuação da empresa YILPORT – SOTAGUS 

A empresa YILPORT Holding é uma empresa de origem Turca, cujas atividades foram iniciadas em 

2004 atuando no segmento de gestão de terminais de contentores e operações portuárias do Porto de 

Gebze na Turquia, adquirindo no ano seguinte a Alemdar Holding, Inc. para que pudesse fundir as 

duas operações e criar a YILPORT Container Terminal and Port Operators, Inc. 

Desde então a companhia vem expandindo suas operações por meio de aquisições e 

concessões em vários países, atualmente conta com 8 países em seu portfólio com 20 portos e 

terminais e mais de 5 mil funcionários distribuídos pela Turquia, Malta, Suécia, Noruega, Portugal, 

Espanha, Peru e Equador. 

Entre as operações presentes em Portugal, o Terminal de Contentores de Santa Apolónia 

(TCSA) pertencente ao Porto de Lisboa, e que é gerido pela YILPORT SOTAGUS na condição de atual 

concessionária e que contribuiu com este trabalho. 

2.3 Porto de Lisboa 

O Porto de Lisboa é um dos principais portos de Portugal e um dos principais portos europeus com 

orientação atlântica. Localiza-se no ponto de encontro entre as águas do rio Tejo e o Oceano Atlântico, 

proporcionando uma ligação direta ao mercado ibérico. Este porto desempenha um papel vital na 

economia portuguesa, uma vez que está localizado no maior centro consumidor que é a região de 

Lisboa e Vale do Tejo. Outro facto relevante acerca da importância do porto, é que ele é conhecido 

como o líder nacional no segmento de cruzeiros. Além disso, é reconhecido pela movimentação de 

granéis agroalimentares, o que faz dele um porto estratégico para as atividades de importação e 

exportação da indústria agroalimentar na Península Ibérica (Autoridade Portuária, 2018). 

O porto está localizado em Lisboa, capital de Portugal (38º42'N, 09º06'W). É um porto 

multifuncional com 18 terminais portuários capazes de receber todos os tipos de cargas e passageiros 

em cruzeiros, operando em tempo integral durante todo o ano (Autoridade Portuária, 2018). 
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No entanto, apenas dois desses 18 terminais são capazes de lidar com contentores: o Terminal 

de Contentores de Alcântara; e o Terminal de Contentores de Santa Apolónia (TCSA). O trabalho 

desenvolvido neste projeto centra-se no TCSA (Figura 2, identificação 11), que é gerido pela empresa 

concessionária SOTAGUS SA. 

 

Figura 2 – Localização do TCSA. Fonte: Porto de Lisboa (2018). 

2.4 Caracterização do Terminal de Contentores de Santa Apolónia (TCSA) 

O TCSA é um terminal totalmente dedicado a embarcações de carga e descarga, atendendo a diversos 

segmentos de mercado de rotas como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Rotas operadas pelo TCSA. Fonte: SOTAGUS (2012). 

Devido às suas características físicas, o TCSA é adequado para segmentos de mercado como 

o transporte marítimo de curta distância, a cabotagem das ilhas, o Mediterrâneo e a costa oeste da 

África. Esta estrutura tem dois terminais separados: o primeiro (nova área) composto por um cais 
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avançado, extensa frente costeira e águas profundas, frequentemente utilizado por embarcações dos 

tipos lift on – lift off (lo-lo) e roll-on/roll-off (ro-ro); o segundo (área antiga) mais adequado ao transporte 

marítimo de curta distância (SOTAGUS, 2012). 

As principais características do terminal são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Características do TCSA. Fonte: SOTAGUS (2012).  

Característica Medida 

Comprimento do Cais 742 m 

Fundos Junto ao Cais 450 m com -11,5 m ZH e 292 m com 8,3 m ZH * 

Área de Terrapleno 161.900 m² 

Tomadas para Contentores 

Frigoríficos 
200 unidades 

Lugares no Solo 2.743 TEUs 

Capacidade de Movimentação 

Instalada 
450.000 TEU / Ano 

Capacidade de Armazenagem 10.286 TEUs 

Capacidade Operacional do 

Parque 
9.689 TEUs 

* comprimentos do cais em metros (m) com as respetivas profundidades também em metros (em 

relação ao zero hidrográfico – ZH). 

O layout utilizado para armazenar os contentores temporariamente no parque, é apresentado 

no diagrama da Figura 4(a) elaborada com base no material informativo cedido pela empresa 

SOTAGUS e sua respetiva vista de satélite Figura 4(b). 

 

(a) 
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(b) 

Figura 4 – Layout do parque do TCSA. Fonte: Google Maps, 2019. 

A gama de equipamentos disponíveis no terminal é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Gama de equipamentos disponíveis no TCSA. Fonte: SOTAGUS (2012). 

Quantidade Equipamento Capacidade 

1 Pórtico-Cais Panamax 40/65 tons, 40 m, 14 fiadas 

2 Pórtico-Cais Feeder 35 tons, 35 m, 12 fiadas 

1 Pórtico-Cais Feeder 30 tons, 26 m, 8 fiadas 

1 Grua Móvel Gottwald 100 tons, 22 m 

6 
Pórticos de Parque em Carril 

(RMG) 
40 tons, 12 fiadas, 5 + 1 de altura 

5 
Pórticos de Parque Sobre Pneus 

(RTG) 
35 tons, 5 fiadas, 3 + 1 de altura 

4 
Empilhadores de Contentores 

Cheios 
40 t, 4 de altura 

3 
Empilhadores de Contentores 

Vazios 
3, 5 e 5 + 1 de altura 

2 Empilhadores ro-ro 25 t e 28 t 

19 Tratores NA 

23 Atrelados NA 

 

Uma análise gráfica é apresentada na Figura 5 para demonstrar a proporção do volume de 

contentores e de TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit) movimentados pelo TCSA em relação ao volume 

total do Porto de Lisboa entre 2013 e 2017 (Porto de Lisboa, 2017). 
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Figura 5 – Evolução anual da movimentação de contentores no TCSA. 

Desde 2013, houve uma redução contínua nas operações do terminal TCSA nas operações 

de carga e descarga, o que é visível no número de contentores movimentados. Esta diminuição 

justifica-se pela alteração da quota de mercado do Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa tinha 32% em 

2015 e passou a 12,7% em 2017. Por outro lado, o Porto de Sines tinha 19% da quota de mercado em 

2015 tendo passado a ter 51,5% em 2017 (AMT- Autoridade de Mobilidade e Transportes, 2017; 

Soares, 2017).  

O TCSA opera em regime 24h por dia, 7 dias por semana, e também tem acesso direto às 

redes ferroviárias portuguesas e ligações a várias regiões espanholas (Figura 6), o que aumenta ainda 

mais o volume potencial de carga movimentada pelo terminal. 

 

Figura 6 – Ligações com regiões espanholas. Fonte: SOTAGUS (2012). 

No que diz respeito à gestão do terminal, atualmente a SOTAGUS gerencia sua carga de 

contentores por meio da plataforma Cargo e-business, que foi desenvolvida pela COMPTA Emerging 

Business. 

Segundo a COMPTA Emerging Business (2018), a plataforma é adequada para a gestão de 

portos marítimos, terminais em terra e carga ferroviária. Entre os diferentes módulos de gestão 

presentes na plataforma para portos marítimos, destacam-se os módulos de controlo de contentores, 

gestão intermodal, gestão do parque, planeamento dos navios, operações das embarcações, gestão 

do terminal, controlo dos contentores frigoríficos, planeamento do cais, faturação automática, interface 

aduaneira, e transmissão eletrônica de dados. No entanto a SOTAGUS pretende substituir o atual 
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sistema com o intuito de melhorar a eficiência das operações no terminal, entre as quais encontra-se 

a gestão do parque. 

2.5 Informações operacionais cedidas pela SOTAGUS 

As informações operacionais do TCSA são fundamentais para a formulação do problema e para a 

compreensão das estratégias de parqueamento utilizadas atualmente pela empresa, possibilitando 

uma melhor compreensão dos processos operacionais e das regras definidas pela empresa. 

2.5.1 Informações operacionais relativas a infraestrutura do parque 

O parque do TCSA está dividido em blocos (A, B, C, D, G, H, I, J, K e R) conforme apresentado na 

Figura 4(a) e estão organizados da seguinte forma: 

• Blocos A, B, C, D, G: blocos destinados ao parqueamento de contentores para exportação, 

transexpedição e importação; 

• Bloco H: bloco destinado ao parqueamento de contentores frigoríficos, que por sua vez pode 

ter sua capacidade excedida em épocas sazonais, havendo 200 tomadas disponíveis no bloco D para 

atender esta eventualidade; 

• Bloco I: bloco destinado ao parqueamento de contentores que chegam ou partem por meio de 

embarcações de pequeno porte; 

• Bloco J: bloco destinado ao parqueamento de cargas perigosas; 

• Bloco K: bloco destinado ao parqueamento de contentores que seguirão seu destino por 

comboio e também utilizado como buffer para eventualmente aguardar a desocupação de uma baia 

reservada; 

• Bloco R: bloco destinado ao parqueamento dos contentores que necessitam de reparações. 

Cada um dos blocos mencionados tem seus respetivos slots demarcados no chão com 

medidas de 20 pés de forma a orientar o parqueamento dos contentores recebidos que variam entre 

20, 40 e 45 pés. Os contentores de 20 pés são parqueados em slots individuais demarcados, quanto 

aos de 40 pés são parqueados ocupando dois slots, ou seja, utilizam duas baias e por fim os de 45 

pés são parqueados nas margens das ruas ocupando duas baias como os de 40 pés, com o propósito 

de posicionar o seu excedente de 5 pés para o lado da rua visando evitar a inutilização de uma terceira 

baia. 

Os blocos A, B, C, D, G, e H possuem disponibilidade operacional de 19 baias, 12 filas e 5 

camadas. Entretanto, os blocos operam com 19 baias, 10 filas e 4 camadas, pois as duas filas 

reduzidas tornam-se ruas privadas para os camiões internos e a camada reduzida possibilita a 

manobra de realocação por cima dos outros contentores, o que é limitado pelo curso do equipamento 

quando utilizada a quinta camada. 

Os blocos I, J e K possuem disponibilidade operacional de 24 baias, 5 filas e 5 camadas, 

entretanto os blocos operam com 24 baias, 5 filas e 4 camadas pelos mesmos motivos dos blocos 

mencionados anteriormente. A zona do layout sinalizada com a letra W representa a ferrovia de acesso 

ao Terminal de Contentores de Santa Apolónia. 
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2.5.2 Informações operacionais relativas ao planeamento do parque 

Atualmente a SOTAGUS disponibiliza um período de cinco dias gratuito para a armazenagem, neste 

período os armadores não pagam pelo armazenamento temporário e ainda garantem um melhor 

planeamento do parque. 

Um dos grandes desafios no processo de planeamento é lidar com as alterações das 

informações, que acabam por tornar as operações do parque muito dinâmicas devido as mudanças 

que geralmente ocorrem na véspera do recebimento ou envio de carga. As listas de contentores podem 

ser consideradas um exemplo desta dinâmica, pois são enviadas pelos armadores com uma certa 

antecedência ao setor informático da SOTAGUS, porém a informação não é precisa devido ao elevado 

número de alterações que ela sofre em relação a sua versão final que é enviada para o terminal apenas 

24h antes do navio chegar. 

O planeamento atual do parque não tem nenhum dos blocos dedicados exclusivamente para 

importação ou exportação, porém na medida do possível as cargas de exportação são parqueadas 

próximo do cais e as de importação próximo do portão visando reduzir as deslocações realizadas entre 

o parque e o meio de transporte pelo qual o contentor será transportado até o seu próximo destino. 

O planeamento atual é embasado na plataforma Cargo e-business, porém o algoritmo não é 

muito efetivo, pois apresenta algumas falhas ao produzir o output do planeamento. Desta forma a 

empresa atualmente executa o planeamento do parqueamento dos contentores de exportação e 

transexpedição de acordo com a seguinte ordem de critérios: navios, porto de descarga e classe de 

peso. O que lhe tem garantido bons números de movimentos conforme se pode verificar na Tabela 3. 

Tabela 3 – Valores médios do número de movimentos realizados por contentor no ano de 2018. 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

CE 2,07 2,12 2,08 2,13 2,13 2,09 2,09 2,07 2,08 2,10 2,13 2,14 

CI 2,37 2,51 2,36 2,51 2,49 2,41 2,58 2,49 2,52 2,48 2,57 2,44 

* CE – Contentores exportados, CI – Contentores importados 

Apesar dos bons resultados apresentados, a empresa necessita de uma ferramenta 

padronizada e eficaz para auxiliar o planeamento das operações de parqueamento de modo a agilizar 

o planeamento, dada a sua natureza dinâmica e necessidade de revisões constantes. 

2.6 Decisões sobre a gestão de operações em parques de contentores 

As decisões no processo de gestão são atividades recorrentes que afetam diretamente a eficiência e 

produtividade das operações. Neste caso, será explorada a gestão de operações no parque de 

contentores do TCSA, com foco nas operações de parqueamento de contentores, o que requer uma 

atenção especial no sentido de definir a forma que o parqueamento é organizado devido as diferentes 

prioridades de cada contentor, visando minimizar o número de realocações efetuadas nas operações 

do terminal. 
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Frequentemente o TCSA recebe navios que atracam no cais para iniciar as operações de 

descarga de contentores, para posteriormente serem parqueados enquanto aguardam os tramites de 

importação e carregar no navio aqueles contentores armazenados que aguardam pelas embarcações 

em que seguirão para o seu porto de destino seja para exportação ou transexpedição (transshipment) 

de acordo com o seu itinerário logístico. 

Estas operações de descarga, parqueamento e carregamento, requerem um planeamento 

para que os contentores não sejam parqueados ao acaso e seja necessário movimentar um contentor 

desnecessariamente (movimentos improdutivos) para alcançar o contentor desejado.  

A redução do número de realocações reduzirá não apenas os custos operacionais que 

envolvem a utilização e disponibilidade de equipamentos, mas também reduzirá o tempo despendido 

pelos navios à espera do carregamento o que acaba por influenciar diretamente o tempo de entrega 

das remessas. 

2.7 Conclusões do capítulo 

No presente capítulo foi apresentada a empresa responsável pela atual gestão do TCSA, e são 

mencionados alguns factos relevantes sobre o início das suas atividades e experiência adquirida ao 

longo dos anos em diferentes países.  

Nas secções 2.2 e 2.3 foram respetivamente realizadas a apresentação da empresa e a 

contextualização do terminal no Porto de Lisboa identificando aspetos relevantes sobre a sua 

importância para o país. 

Na secção 2.4 foi realizada a caracterização do TCSA, permitindo concluir que o terminal está 

habilitado para lidar com vários tipos de carga, desde contentores até veículos automóveis. 

Na secção 2.5 foram apresentadas as informações operacionais cedidas pela empresa 

SOTAGUS, referente a infraestrutura e ao planeamento do parque de contentores esclarecendo os 

detalhes de como o parqueamento é planeado atualmente. Através das informações operacionais 

cedidas, é possível concluir que a empresa está alcançando bons resultados no que se refere aos 

movimentos dos contentores que são exportados, pois num cenário onde não existem realocações 

cada contentor é movimentado apenas duas vezes, porém para os contentores que são importados os 

números refletem uma oportunidade de melhoria. 

Ainda que os números relativos aos contentores exportados reflitam um bom planeamento do 

parque, a empresa necessita de uma ferramenta informática que seja eficiente em termos de agilidade 

e qualidade no auxílio do planeamento do parqueamento, visto que conforme foi discutido neste 

capítulo as operações nele efetuadas são muito dinâmicas e requerem ajustes constantemente. 

Na secção 2.6 foi realizada uma descrição do problema em análise, visando dar conhecimento 

do que se pretende solucionar com este trabalho de investigação. Após a descrição do problema, é 

possível concluir que o problema em questão é um problema comum à indústria e, portanto, a aplicação 

de uma abordagem eficiente poderá promover uma vantagem competitiva para a empresa, podendo 

inclusive possibilitar a sua adoção em outros terminais operados por ela se essa abordagem apresentar 

bons resultados.  
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3 Enquadramento teórico 

3.1 Introdução 

Este capítulo tem como finalidade esclarecer e definir os principais conceitos, definições e 

metodologias de modo a suportar o desenvolvimento da dissertação. Na secção 3.2 apresenta-se o 

propósito dos terminais de contentores, seguido pelas suas respetivas características e operações (em 

parque). Na secção 3.3 são cobertos os aspetos relevantes sobre a área do terminal conhecida por 

parque de contentores, entre os quais são abordados a estrutura e o problema comum aos parques 

de contentores. Na secção 3.4 são apresentadas as conclusões deste capítulo.  

3.2 Terminais de contentores: características e operações 

Os terminais de contentores são instalações que integram a infraestrutura de um porto podendo ser 

públicos ou privados, com a finalidade de importar ou exportar cargas contentorizadas de um 

determinado país.  

As referidas instalações são geridas com a finalidade de receber, processar, armazenar 

temporariamente e enviar aos seus destinatários os contentores provenientes de importação, 

exportação ou transexpedição. Estes terminais estão fisicamente divididos em cinco áreas principais, 

atracadouro, cais, transporte, parque de armazenagem e o ponto de entrada e saída do terminal por 

via terrestre, tal como ilustra a Figura 7. 

 

Figura 7 – Principais áreas de um terminal de contentores. Adaptado de Carlo et al. (2014). 

Nestas áreas ocorrem as operações de manuseamento dos contentores, que requerem 

equipamentos específicos e afetam diretamente o tempo que o navio permanece atracado no cais. 

De acordo com Chafik et al. (2016) os terminais de contentores são divididos em dois tipos, 

automatizados e não automatizados. Os automatizados utilizam pórticos de parque em carril (RMGC), 

veículos guiados automaticamente (AGV) e veículos de elevação automatizados (ALF). Em 

contrapartida os não automatizados, utilizam pórticos de parque sobre rodas (RTGC) e camiões 

internos para manusear e transportar os contentores do cais até o parque e vice-versa. O tipo de 

terminal, assim como os seus respetivos equipamentos, afeta diretamente a organização das 

operações de carga e descarga de contentores. 

De acordo com Murty et al. (2005) e Carlo et al. (2014) o processo de descarga inicia-se com 

a chegada da embarcação que é alocada a um atracadouro, e logo após atracação é iniciada a 

descarga dos contentores com o auxílio de um ou mais pórtico-cais de acordo com um plano de 
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descarregamento. Logo, são transportados por camiões internos até o parque de armazenagem onde 

são depositados temporariamente com o auxílio do pórtico de parque. 

Podemos associar a operação descrita como um processo relacionado a atividade de 

importação, que após aguardar temporariamente no parque e seguir os tramites de inspeção e 

importação, o contentor seguirá pelo portão de saída do terminal, via camião ou comboio. 

Para os processos operacionais de exportação Murty et al. (2005) e Carlo et al. (2014) relatam 

que o processo de carregamento dos contentores é inverso ao de descarregamento, ou seja, os 

contentores chegam através da portaria do terminal, onde é verificada a documentação de exportação, 

a inspeção do contentor e a atribuição do local onde o contentor será parqueado no parque até que 

chegue a embarcação no qual o contentor deverá ser carregado. Logo, o contentor segue para o local 

de parqueamento indicado, onde o pórtico de parque recupera o contentor que está no camião da 

empresa de frete e o parqueia no local atribuído. Quando chega o momento de carregar o contentor 

na embarcação, ele é recuperado do parque através do pórtico de cais e carregado em um camião 

interno, onde o contentor é transportado até o cais para então ser carregado na embarcação através 

do pórtico de cais. O processo de exportação distingue-se do processo de importação apenas pelo 

facto de que é seguido um plano de carregamento ao invés de descarregamento. 

O processo de transexpedição pode ser descrito como uma combinação das operações de 

importação e exportação, pois o contentor é recebido via navio e fica armazenado temporariamente no 

parque até que chegue a embarcação que o levará até o seu destino final. 

De acordo com os processos operacionais discutidos anteriormente, o fluxo operacional dos 

contentores que são exportados e importados podem ser representados na forma de diagrama 

conforme apresentado nas ilustrações da Figura 8(a) e Figura 8(b) que representam respetivamente 

os fluxos dos contentores que serão exportados e importados. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 8 – Fluxo dos contentores exportados (a) e importados (b). 
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Neste contexto, apesar de haver outros problemas potenciais que afetam diretamente a 

eficiência e produtividade dos terminais, o planeamento do carregamento e descarregamento dos 

contentores é um problema de decisão que afeta diretamente o desempenho das operações de carga 

e descarga. 

Este planeamento é conhecido no meio científico como Problema de Parqueamento de 

Contentores (Container Stacking Problem - CSP), que dada a sua natureza combinatória está 

enquadrado no grupo de problemas classificados como NP–difícil (Garey & Johnson, 1979; Rekik et 

al., 2015). 

O referido problema pode ser modelado matematicamente, o que possibilita a aplicação de 

algoritmos para encontrar soluções promissoras que reduzirão o número de realocações dos 

contentores a serem parqueados, dada a estimativa de partida de cada contentor, o seu peso, tamanho 

e destino. 

3.3 Parque de contentores 

Um parque de contentores, conforme apresentado na secção anterior, é uma área comum aos 

terminais de contentores, cuja finalidade é armazenar temporariamente os contentores que aguardam 

para serem carregados nas embarcações ou aguardam para seguirem os seus respetivos itinerários 

logísticos até os seus respetivos destinatários via camião ou comboio. Os detalhes da estrutura do 

parque, do problema que surge recorrentemente na sua gestão e das abordagens utilizadas para 

resolvê-lo são apresentados nas próximas subsecções desta secção. 

3.3.1 Estrutura 

A estrutura do parque de contentores interage com uma série de operações do terminal conforme 

exemplifica o diagrama da Figura 9, estas operações são responsáveis pela chegada ou partida dos 

contentores no parque onde são efetuados os respetivos armazenamentos, enquanto aguardam os 

tramites de importação ou exportação. O foco deste projeto está voltado as realocações efetuadas 

entre os contentores que já estão parqueados, aos que estão chegando e os que estão deixando o 

parque, de forma a definir um planeamento da operação visando minimizar o número de realocações. 

 

Figura 9 – Diagrama de operações relacionadas ao parque. 
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O layout de um parque é definido de acordo com os equipamentos utilizados para manusear 

os contentores no parque, de forma a facilitar as operações de manuseamento. Este layout usualmente 

é projetado em blocos retangulares, de forma que os equipamentos possam atender um ou mais blocos 

dependendo da configuração das instalações. Os blocos são compostos por filas e baias, podendo ser 

parqueados em camadas até o limite operacional dos equipamentos (Carlo et al., 2014). 

Segundo Liu et al. (2004) os layouts mal definidos provocam atrasos nas operações de carga 

e descarga dos contentores, além de congestionamentos e manuseamentos redundantes no parque. 

Portanto, a definição do layout de um parque de contentores deve ser efetuada levando em conta os 

aspetos físicos e operacionais do terminal. 

A Figura 10 apresenta um diagrama, onde é possível identificar o conceito de bloco e os 

elementos que o compõem, tais como fila, coluna, camada e baia, além do posicionamento do pórtico 

de parque que pode atender a um ou mais blocos dependendo do arranjo dos equipamentos e dos 

respetivos blocos. 

 

Figura 10 – Diagrama de parqueamento dos contentores. Adaptado de Gheith et al. (2012). 

No diagrama apresentado na Figura 10, os blocos (blocks) são formados por 3 baias (bays), 4 

camadas (tiers), 3 filas (rows) e 9 colunas (stacks), porém os layouts utilizados nos parques costumam 

seguir uma tendência de acordo com o critério de automatização das operações. Para os portos não 

automatizados há uma tendência de utilização do layout Asiático (Figura 11). Este tipo de layout recebe 

este nome devido a larga utilização em portos Asiáticos, no entanto para os portos automatizados há 

uma tendência na adoção do layout Europeu (Figura 11), cujo nome é devido à primeira implementação 

em alguns grandes terminais de contentores europeus (Carlo et al., 2014). 

Os dois layouts abordados anteriormente estão graficamente representados na Figura 11, o 

que possibilita uma análise primária das principais diferenças de ambos. Além das aplicações 

baseadas na automatização do terminal e do arranjo paralelo ou perpendicular ao cais, pode-se notar 

que a principal diferença está na forma que os contentores são conduzidos até o parque, sendo que o 

layout Europeu aparenta ser mais dispendioso devido ao elevado número de veículos de transferência, 

além do facto de dispor de rotas mais extensas para a circulação dos veículos (camiões e tratores) e 

muitos pontos de paragem normalmente adjacentes aos blocos para o depósito ou levantamento do 

contentor. Em contrapartida, o layout Asiático dispõe apenas de pontos de entrada ou saída nas 

extremidades dos blocos o que tornam as rotas mais curtas aparentando ser menos dispendioso neste 
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sentido. Adicionalmente podemos diferenciar o layout Asiático na utilização de apenas um pórtico de 

parque em carril por bloco normalmente automatizado, ao contrário do Europeu que comumente utiliza 

mais de um. 

 

Figura 11 – Layouts utilizados em parques de contentores. Adaptado de Carlo et al. (2014). 

A escolha do tipo de layout promove suas respetivas vantagens e desvantagens, mediante ao 

nível de automação do terminal e afeta diretamente na produtividade e eficiência do terminal, além das 

incidências dos cenários operacionais de carga, descarga ou das suas respetivas ocorrências 

combinadas (Liu et al., 2004). 

3.3.2 Problema de parqueamento de contentores (CSP) 

Nas últimas décadas é percetível o elevado número de publicações no meio científico relacionadas 

com a melhoria de processos de manuseamento de contentores. Entre os diferentes aspetos 

abordados um tema recorrente é o do problema de parqueamento de contentores (CSP), um problema 

que gera o interesse de grandes empresas que tem como o principal foco de negócio o 

desenvolvimento de plataformas de terminal operating system (TOS). 

O primeiro TOS comercial foi desenvolvido no final da década de 1980 e, a partir de então, 

construiu a base para planeamento e automação orientada por dados em terminais de contentores 

(Heilig & Voß, 2017). No entanto, mesmo com a disponibilidade de inúmeras soluções TOS no 

mercado, o CSP ainda é um problema que impacta na eficiência e produtividade dos parques de 

contentores, devido aos aspetos operacionais particulares de cada terminal. 

A posição de um contentor situado no parque é definida de acordo com o CSP através do seu 

respetivo bloco, camada, baia e coluna. Os blocos por sua vez, são compostos por suas baias 

(usualmente 20 ou 30), por colunas (usualmente 6) e por camadas (usualmente 4). Os parqueamentos 

efetuados nos parques estão sujeitos a restrições que devem ser respeitadas, como os aspetos 

relativos ao contentor (destino, tamanho e tipo) e as restrições impostas pela estrutura operacional do 

parque (capacidade de parqueamento, distância de segurança entre os contentores, capacidade de 

camadas e capacidade de baias), desta forma o parque é organizado em múltiplos blocos, seguindo o 

padrão de parqueamento de acordo com o respetivo fluxo de entrada e saída de contentores no parque 

(Chafik et al., 2016; Rekik et al., 2015). 
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É importante destacar que existem duas variações do CSP, uma que visa a minimização do 

espaço ocupado pelos contentores parqueados temporariamente em condições de armazenagem 

idênticas às utilizadas em parques, e uma segunda variação que visa minimizar o número de 

realocações durante o processo de requisição de um determinado contentor e uma determinada 

localização de uma coluna específica. A segunda variação é referida também por alguns autores como 

Problema de Realocação de Contentores (Container Relocation Problem - CRP) (Rekik et al., 2015). 

3.3.2.1 Perspetivas do problema: estático vs dinâmico 

O CSP pode ser modelado sob duas perspetivas distintas, estática e dinâmica. De acordo com Rekik 

et al. (2015), a perspetiva estática considera a chegada dos contentores como um evento 

determinístico para serem armazenados no parque, desconsiderando os eventos exógenos no 

desenvolvimento do modelo. Desta forma, o problema fica restrito apenas a um planeamento prévio 

que visa sofrer o menor número de mudanças ao longo das operações do parque. 

Sob a perspetiva dinâmica Rekik et al. (2015) distingue o modelo como uma variação que 

pretende definir as posições de parqueamento em tempo real, considerando as mudanças que ocorrem 

em tempo real nas operações dos terminais. 

Avaliando as duas perspetivas fica evidente que o modelo estático é uma mera simplificação 

da realidade, devido à desconsideração dos imprevistos a que as operações estão sujeitas. No entanto, 

o modelo dinâmico perece adequar-se melhor à realidade das operações, pelo facto de definir o 

planeamento em tempo real, ajustando-se conforme os eventos exógenos se comportam. 

3.4 Conclusões do capítulo  

No presente capítulo foi realizado o enquadramento do problema em análise, apresentando conceitos 

considerados importantes para o problema em análise.  

Na secção 3.2 foi efetuada a apresentação das principais características dos terminais de 

contentores e sobre as operações presentes nos terminais de contentores (com foco no 

armazenamento dos contentores em parques), esclarecendo a finalidade deste tipo de terminal, as 

etapas das operações e os respetivos equipamentos envolvidos. 

Na secção 3.3 foi realizada uma revisão da literatura, esclarecendo os detalhes relacionados 

ao parque de contentores, tais como finalidade, conceitos, estrutura, operações, e o problema que é 

conhecido na literatura científica como o Problema de Parqueamento de Contentores, cujo conceitos 

apresentados neste capítulo serão utilizados como premissa para a exploração em profundidade do 

referido problema ao longo do desenvolvimento deste trabalho, visando apresentar uma abordagem 

eficiente para o problema proposto pela SOTAGUS. 

Ao final deste capítulo, é possível concluir que uma má gestão do parque de contentores pode 

fazer com que suas respetivas operações de parqueamento se tornem um estrangulamento das 

operações de carga e descarga. Logo, é evidente a necessidade de produzir soluções razoáveis para 

o CSP, definindo uma abordagem adequada que leve em consideração os aspetos referentes ao layout 

do parque e a perspetiva de modelação (estática/dinâmica).  
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4 Proposta de abordagem aplicada ao problema de parqueamento de contentores (CSP) 

4.1 Introdução 

Este capítulo apresenta uma proposta de abordagem para o problema em análise, escolhendo os 

melhores aspetos das metodologias aplicadas com sucesso em problemas similares encontrados na 

literatura científica. 

Existem diversas publicações com diferentes abordagens para o problema de parqueamento 

de contentores (CSP). Neste contexto, e tal como é descrito na publicação de Ma & Kim (2012), torna-

se necessário definir primeiro uma estratégia de parqueamento, para posteriormente efetuar a 

modelação e proceder à escolha do algoritmo adequado para resolver o CSP.  

Na secção 4.2 apresenta-se o conceito, a importância e algumas regras presentes em 

estratégias de parqueamento. Na secção 4.3 apresentam-se diferentes formulações propostas para o 

CSP. A secção 4.4 explica a formulação proposta por Akyüz & Lee (2014) para o CSP. A secção 4.5 

apresenta duas heurísticas que combinadas resultam numa abordagem para a resolução do CSP que 

se destaca em termos de eficiência computacional e qualidade da solução face a outros métodos 

publicados, o que é de realçar dada a natureza combinatória deste problema, que é considerado NP–

difícil. Na secção 4.6 são apresentadas as conclusões deste capítulo e a abordagem selecionada para 

implementação. 

4.2 Estratégias de parqueamento 

De acordo com Rekik et al. (2015) a eficiência de regras, estratégias ou políticas variam de terminal 

para terminal devido a vários fatores. A estratégia de parqueamento de contentores em parques tem 

como finalidade definir as regras de atribuição de um bloco apropriado para a alocação dos contentores 

que chegam ao parque. Entre as diferentes regras possíveis é comum: a definição de áreas dedicadas 

para determinados tipos de contentores; a definição de diferentes prioridades nos blocos de acordo 

com o tipo de contentor, mantendo os contentores de importação mais próximos do portão de saída e 

os de exportação mais próximos do cais; a definição do número máximo de camiões internos e camiões 

externos em cada bloco, de modo a estabelecer um número limite de camiões em espera no bloco; e 

a escolha do bloco através de um conjunto de critérios ponderados por uma lógica difusa. 

Outra estratégia relevante para o parqueamento de contentores em parque é a estratégia 

relacionada com a escolha da baia para a alocação de um contentor em um bloco pré-selecionado. De 

acordo com Rekik et al. (2015) as regras adequadas a esta estratégia contemplam a localização 

concentrada, que consiste na reserva de algumas baias para um grupo específico de contentores; 

assim como na estratégia dos blocos, nesta estratégia é aplicada a regra da localização mais próxima, 

que visa alocar os contentores de importação em baias próximas aos portões de saída e os contentores 

de exportação próximos a zona do cais; lógica difusa de acordo com as mesmas premissas da 

estratégia de blocos; e a regra de sequenciamento, cujo teor é baseado na escolha de baias vazias 

para a alocação dos contentores que ingressam no parque. 

Uma última estratégia é necessária para cobrir os aspetos relativos às regras de parqueamento 

nos blocos e baias pré-selecionados no parque. De acordo com Rekik et al. (2015) diversas regras 

para atribuição de parqueamentos são apresentadas na literatura científica, entre as quais se destacam 
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a regra do parqueamento aleatório, que consiste no parqueamento de uma coluna aleatória de uma 

baia atribuída até que a sua respetiva altura máxima seja atingida; outra regra importante nesta 

estratégia é a regra do nivelamento, que objetiva atribuir os contentores que ingressam no parque à 

coluna mais baixa no parque, visando nivelar as alturas das colunas; outra regra contemplada nesta 

estratégia é a de segregação, uma regra que visa impedir o parqueamento de contentores que 

ingressam no parque em cima de contentores que já estavam previamente parqueados no parque; e 

a regra da lógica difusa de acordo com as mesmas premissas das estratégias de blocos e baias. 

Aziz & Zakaria (2003) desenvolveram um protótipo baseado em algoritmos genéticos para 

solucionar o CSP, cujo escopo do problema contempla um caso de estudo da Kontena Nasional. A 

Kontena Nasional utilizava a estratégia de parqueamento aleatório (random), que consiste no 

parqueamento dos contentores sem utilizar nenhuma informação sobre o contentor ou sobre o plano 

de carregamento. No entanto, para o desenvolvimento do protótipo foi escolhida a estratégia de 

nivelamento (levelling), que também não utiliza nenhuma informação sobre o contentor ou sobre o 

plano de carregamento e tem como metodologia de parqueamento o empilhamento orientado por 

camadas, ou seja, inicia-se uma nova camada apenas quando a sua respetiva predecessora estiver 

totalmente preenchida, o que implicará a redução das alturas das colunas. 

Castilho & Daganzo (1993) enfatizam a importância das estratégias de parqueamento nas 

operações de importação em terminais, apresentando metodologias para medir a quantidade de 

esforço exigido para manusear os contentores quando são utilizadas as estratégias segregadora 

(segregating strategy) e não segregadora (nonsegregating strategy). A partir do trabalho apresentado 

pelos autores é possível extrair ilações sobre cada uma das estratégias, no caso da estratégia 

segregadora, os contentores são separados e parqueados de acordo com o seu respetivo tempo de 

permanência e apresentam resultados mais promissores do que a não segregadora, que consiste no 

processo de  parquear os contentores que chegam acima dos demais contentores que aguardam para 

partir, implicando que o número de realocações adicionais por contentor seja maior do que se os 

contentores do parque fossem misturados aleatoriamente. 

Chen & Lu (2012) propuseram uma abordagem eficiente que demostrou sua efetividade em 

estudos experimentais, cuja estratégia é focada nos contentores que partem do terminal (exportação / 

transexpedição), reservando baias (yard-bays) de blocos que estejam mais próximos do cais para 

parquear esses contentores, organizando-os de acordo com o navio em que seguiram para o porto de 

destino. Apesar de considerar o navio de partida para o parqueamento temporário a abordagem não 

contempla o plano de carga para os navios, o que segundo as conclusões dos autores seria uma mais 

valia à contribuição promovida pelo planeamento do parque. 

Duinkerken et al. (2001) realizaram um estudo que resultou em um modelo de simulação de 

terminal configurável, possibilitando a configuração dos parâmetros dimensionais do parque, a 

velocidade dos equipamentos utilizados e diferentes estratégias de parqueamento. Os autores 

abordam em seu estudo diferentes estratégias, entre as quais estão as de parqueamento aleatório e 

nivelamento que também foram discutidas na publicação de Aziz & Zakaria (2003). Outras estratégias 

abordadas pelos autores foram a da posição mais próxima (closest position), que não utiliza nenhuma 

informação relacionada com o contentor ou o plano de carregamento e consiste na escolha da posição 
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mais próxima em que a coluna não está ocupada em seu limite máximo; e a Maximum RSC (Remaining 

Stack Capacity) que requer informações sobre a categoria em que se enquadra a carga do contentor, 

e portanto segue a prioridade de parqueamento em cima de contentores para o mesmo pórtico de cais 

da mesma categoria ou maior, seguida por parqueamento em cima de contentores para o mesmo 

pórtico de cais de uma categoria menor e por último atribui-se o parqueamento aleatório para a 

impossibilidade das práticas anteriores. 

Duinkerken & Ottjes (2000) desenvolveram um modelo de simulação para terminais de 

contentores automatizados e implementaram no terminal de contentores Delta Sea-Land da ECT 

Rotterdam. O referido modelo de simulação permite a validação de experimentos extensivos, a 

experimentação da sensibilidade de parâmetros relacionados com as velocidades dos transportes e 

equipamentos e por fim permitiu aos autores verificar entre outras possibilidades de melhoria, a 

necessidade de desenvolver estratégias de parqueamento de modo a melhorar a eficiência das 

operações no terminal. 

Huynh (2008) faz uma análise do tempo de permanência, do manuseio dos contentores e o 

respetivo impacto na produtividade. Nessa análise, o autor aborda duas estratégias de parqueamento. 

A primeira é a non-mixed, onde os contentores de importação novos não são parqueados em cima dos 

antigos e a segunda é a mixed, onde os novos contentores de importação são parqueados acima dos 

antigos. Segundo a análise dos resultados experimentais encontrados pelos autores, a estratégia 

mixed produz um número menor de realocações em relação á non-mixed. 

Kim, Man & Ryu (2000) apresentam uma metodologia para determinar o slot onde será 

efetuado o parqueamento temporário dos contentores que chegam ao parque enquanto aguardam 

para serem exportados. Esta metodologia considera a configuração da coluna e a distribuição de peso 

dos contentores na baia, o que influencia diretamente no plano de carregamento dos navios, uma vez 

que usualmente os contentores mais pesados são carregados no navio antes dos mais leves. No 

entanto esta não é uma regra inviolável, mas segundo as conclusões dos autores, produzem reduções 

no número de realocações. 

Ma & Kim (2012) fazem uma análise comparativa de diferentes estratégias de parqueamento 

de contentores baseada em estudos de simulação conduzidos com a finalidade de avaliar as diferentes 

estratégias. Entre as diferentes estratégias consideradas nos estudos de simulação, foram utilizadas 

a design, que determina que não há áreas dedicadas para contentores de importação e exportação; a 

prioberth, que permite o parqueamento de um dado contentor em qualquer bloco sem prioridades; a 

unit, que reserva uma coluna para contentores de um mesmo grupo; a numreserve, que reserva uma 

nova coluna vazia depois que uma coluna com o mesmo grupo de contentores já está completamente 

preenchida; a maxveh, que define que o número de veículos em cada bloco não influencia a seleção 

de blocos candidatos; e a sequence, que estabelece a seleção aleatória de uma coluna em um 

determinado bloco. 

Woo & Kim (2011) apresentaram um método de estimativa para definir o espaço requerido, ou 

seja, a reserva de espaço para o parqueamento de contentores que partirão do terminal seguindo para 

o seu porto de destino. Nesta publicação as estratégias são definidas com o foco na reserva de espaço 

destinado a receber um grupo de contentores que partilham algum atributo em comum (destino, navio 
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ou tipo de carga). São propostas quatro estratégias, sendo a primeira delas identificada como espaço 

fixo, pois um número fixo de colunas é reservado para um grupo de contentores; a segunda é 

identificada como período fixo, pois a duração do período que cobrirá uma reserva é fixado; a terceira 

é identificada como taxa de chegada, onde colunas vazias são reservadas proporcionalmente as taxas 

de chegadas dos contentores de diferentes grupos; a quarta é conhecida como raiz quadrada da taxa 

de chegada, pois colunas vazias são reservadas proporcionalmente às raízes quadradas das taxas de 

chegada dos contentores de seus respetivos grupos. De acordo com as conclusões dos autores a 

quarta estratégia apresentou-se mais eficiente face as outras avaliadas. 

4.3 Modelos aplicados ao problema de parqueamento de contentores 

Existem inúmeras formulações publicadas para o CSP, entre as quais são apresentadas aquelas que 

expuseram metodologias, notações, algoritmos, formulações e considerações relevantes para o 

problema. As publicações discutidas nesta secção foram publicadas na última década e contribuem 

para lidar com CSP de uma forma mais efetiva. 

Os autores Wan et al. (2009) formularam um modelo de programação inteira (IP) com o objetivo 

de minimizar o número total de realocações dos contentores que são parqueados numa baia. Devido 

a necessidade de elevado tempo computacional para quantidades significativas de contentores 

parqueados, os autores propuseram uma nova heurística baseada neste modelo que executa o 

esvaziamento de uma baia com o menor número de realocações a partir de qualquer condição inicial 

da baia. Além da heurística proposta os autores também executaram extensões de três heurísticas 

baseadas em índices (index-based), a lowest-slot (LS), a reshuffle index (RI) e a expected number of 

additional reshuffles (ENAR), cujas extensões apresentaram desempenhos mais satisfatórios em 

relação as versões originais. 

Os autores Zehendner & Feillet (2012) apresentaram uma formulação para o CSP, com uma 

abordagem exata e utilizando a heurística column generation. Ambas abordagens foram consideradas 

promissoras, pois apresentaram uma relaxação linear muito justa do problema binário e foram 

necessárias apenas algumas iterações para que fosse possível encontrar a solução. No entanto, é 

possível ressaltar que para parques que dispõem de capacidade elevada de armazenagem nas baias, 

produzirão mais sequências de parqueamento, o que implicará diretamente no tempo computacional 

exigido tornando-se inviável e sendo necessário uma melhoria no processo de solução, visto que são 

utilizadas apenas uma pequena percentagem das sequências geradas. 

Os autores Sriphrabu et al. (2013) desenvolveram um modelo de simulação que reproduz o 

comportamento das operações de parqueamento em um terminal de contentores. O objetivo do modelo 

é apoiar o planeamento do parqueamento dos contentores nos parques dos terminais e provar que os 

posicionamentos dos contentores afetam o tempo operacional dos terminais de contentores. O referido 

modelo utiliza como ferramenta de resolução a meta-heurística algoritmo genético, porém o modelo 

ainda está em fase inicial e são sugeridos estudos adicionais. 

Os autores Ku & Arthanari (2016) propuseram um modelo de programação estocástica 

dinâmica para lidar com o CSP, cujo objetivo é calcular o número de realocações esperadas para os 

contentores que estão parqueados em parques de contentores e aguardam suas embarcações para 



23 

seguirem para os seus respetivos destinos. Neste modelo, a solução é encontrada através de um 

algoritmo search-based utilizando um espaço de busca em árvore e através de uma heurística 

designada por expected reshuffling index (ERI) para superar as limitações dos métodos exatos, 

encontrando soluções com tempos computacionais razoáveis. 

Os autores Galle et al. (2018)  propuseram um novo modelo estocástico multi-estágios 

nomeado como batch model e fizeram uma comparação com um modelo já existente conhecido como 

the online model. Os autores também desenvolveram dois algoritmos que podem ser aplicados para 

ambos os modelos, um algoritmo do tipo ótimo (optimal) chamado de pruning–best–first–search 

(PBFS) e um algoritmo aproximado aleatório chamado de PBFS – approximate que contempla um erro 

médio limitado. A eficiência dos referidos algoritmos é suportada por meio de experimentos 

computacionais que o autor disponibiliza online. 

Os autores Galle et al. (2017) modificaram uma formulação binária que tem como finalidade 

explorar as propriedades estruturais da solução encontrada. O principal diferencial desta formulação 

quando comparada com as demais existentes, é a eficiência do modelo devido a redução dos números 

de restrições e variáveis, que implica diretamente na redução de tempo computacional.  

Os autores Akyüz & Lee (2014) propuseram uma formulação de programação matemática 

nomeada dynamic container relocation problem (DCRP), que considera ambos os eventos de chegada 

e partida de contentores em uma mesma baia, cujo objetivo é esvaziar a baia seguindo a ordem de 

prioridade de partida dos contentores de forma a executar o menor número de realocações. Neste 

modelo, o problema é representado através de uma formulação IP binária e os autores assumem que 

as chegadas dos contentores são conhecidas previamente. O método de solução proposto para o 

problema são três opções de heurísticas, a heurística index based, a heurística utilizando a formulação 

IP binária e a heurística beam search (BS). Segundo a conclusão dos autores a heurística BS 

destacou-se em termos de eficiência quando comparado com as demais heurísticas propostas por 

eles. 

Todas as publicações mencionadas previamente contribuem no sentido de antecipar boas 

práticas no processo de formulação e implementação. No entanto, a publicação de Akyüz & Lee (2014) 

será a utilizada como principal referência para esta investigação, dada as considerações realizadas na 

modelação (chegada e partida) que melhor refletem a natureza das operações dos terminais de 

contentores e pelo facto da referida formulação ser suportada por referências também utilizadas pelos 

demais autores dos modelos abordados nesta secção. 

A formulação do modelo matemático do CSP apresentado por Akyüz & Lee (2014) para 

determinar a melhor estratégia de parqueamento dos contentores, é apresentada a seguir na secção 

4.4 com as respetivas considerações do modelo. 

4.4 Formulação matemática do dynamic container relocation problem (DCRP) 

De acordo com Akyüz & Lee (2014) foram assumidas as seguintes considerações para a formulação 

apresentada nesta secção: 

• Para uma dada baia, sempre haverá disponível um pórtico de parque que poderá movimentar 

um único contentor por instante de tempo; 
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• Os eventos de chegada e partida dos contentores que ingressarão ou partirão do parque são 

conhecidos previamente; 

• As realocações são permitidas apenas nos instantes de tempo que contemplem a partida de 

um determinado contentor e é permitido apenas um único movimento por instante de tempo; 

• Um contentor que necessite ser realocado somente poderá ser realocado para uma outra 

coluna pertencente a mesma baia no qual está parqueado; 

• Todos os contentores são do mesmo tipo, pelo facto da análise sob a perspetiva da baia não 

ser influenciada pelos aspetos dimensionas dos contentores. 

De seguida são apresentados os índices, conjuntos, parâmetros, variáveis de decisão, função 

objetivo e as restrições a que o modelo está sujeito de acordo com a formulação proposta por Akyüz 

& Lee (2014). 

Índices 

𝑗  contentores; 

𝑘 slots do parque; 

𝑡 instantes de tempo. 

Conjuntos 

𝑗 ∈ 𝒥 = {1, 2, 3, …, J} – Conjunto dos contentores; 

𝑘 ∈ 𝒦 ={1, 2, 3, …, K} – Conjunto dos slots; 

𝑡 ∈ 𝒯 = {1, 2, 3, …, T} – Conjunto dos instantes de tempo; 

𝒯𝑗 – Conjunto dos instantes de tempo em que o contentor j permanece no parque; 

𝒪 – Conjunto de slots k situados nos topos das colunas do parque; 

𝒲 – Conjunto de colunas da baia. 

Parâmetros 

𝜏𝑗
𝑎 Instante de tempo referente a chegada do contentor j; 

𝜏𝑗
𝑑  Instante de tempo referente à saída do contentor j; 

𝒲(𝑘) Índice da coluna do slot k; 

𝛿𝑘
𝑘′

 
1, se o slot k’ está localizado fisicamente acima do slot k; 

0, caso contrário. 
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Variáveis de decisão 

 Variáveis binárias 

𝑥𝑗,𝑘 
𝑡  

1, se o contentor j está localizado no slot k no instante de tempo t; 

0, caso contrário. 

𝑦𝑗
𝑡 

1, se e somente se o contentor j é realocado no instante de tempo t; 

0, caso contrário. 

Função objetivo 

min 𝑍 =  ∑ ∑ 𝑦𝑗
𝑡

𝑗 ∈ 𝒥𝑡 ∈  {𝒯𝑗\𝜏𝑗
𝑑}

 
(1) 

A função objetivo (1) visa minimizar o número de realocações efetuadas ao longo do horizonte 

de planeamento para a operação de esvaziamento de uma baia durante o processo de retirada dos 

contentores. O único termo presente na função objetivo expõe o estado físico do contentor somando 

1, para o caso do contentor j pertencente ao conjunto dos contentores 𝒥, ser realocado no instante de 

tempo t pertencente ao conjunto dos instantes de tempo que o contentor j permanece no parque 𝒯𝑗, 

dado o instante de tempo referente à saída do contentor j e somando 0 (zero) para a condição contrária. 

Portanto fica evidente o objetivo de minimizar a função objetivo, visto que ela adiciona uma unidade 

para cada realocação realizada em um contentor pertencente ao conjunto de contentores sob 

avaliação. 

Restrições 

∑ 𝑥𝑗,𝑘 
𝑡

{𝑗 ∈ 𝒥∶𝑡 ∈ 𝒯𝑗}

≤ 1 , ∀𝑘 ∈  𝒦; ∀𝑡 ∈  𝒯 (2) 

∑ 𝑥𝑗 𝑘 
𝑡

𝑘 ∈ 𝒦

= 1 , ∀𝑡 ∈  𝒯; ∀𝑗 ∈ 𝒥 (3) 

𝛿𝑘
𝑘+1 ( ∑ 𝑥𝑗,𝑘+1

𝑡 −

{𝑗 ∈ 𝒥∶𝑡 ∈ 𝒯𝑗}

∑ 𝑥𝑗,𝑘
𝑡

{𝑗 ∈ 𝒥∶𝑡 ∈ 𝒯𝑗}

)  ≤ 0, ∀𝑘 ∈ {𝒦\𝒪}; ∀𝑡 ∈ 𝒯 (4) 

𝛿𝑘
𝑘+1 (𝑥𝑗,𝑘+1

𝑡 + 𝑥𝑗′,𝑘
𝑡 ) − 𝑦𝑗

𝑡 ≤ 1, ∀𝑘 ∈ {𝒦\𝒪};  𝑡 = 𝜏𝑗′
𝑑 ;  ∀𝑗 ≠ 𝑗′ ∈  𝒥 (5) 

𝑥𝑗,𝑘
𝑡 − ∑ ∑ 𝛿𝑘′

𝑘

𝑘′∈ 𝒦{𝑗′∈{𝒥\𝑗}:𝑡= 𝜏
𝑗′
𝑑 }

𝑥𝑗′,𝑘′
𝑡  ≤ 1 − 𝑦𝑗

𝑡 , ∀𝑘 ∈ 𝒦; ∀𝑡 ∈ 𝒯𝑗; ∀𝑗 ∈ 𝒥     
(6) 

𝑥𝑗,𝑘
𝑡 − 𝑥𝑗,𝑘

𝑡+1 ≤ 𝑦𝑗
𝑡  

𝑥𝑗,𝑘
𝑡+1 − 𝑥𝑗,𝑘

𝑡 ≤ 𝑦𝑗
𝑡 } ∀𝑘 ∈ 𝒦; ∀𝑡 ∈ {𝒯𝑗\𝜏𝑗

𝑑} ; ∀𝑗 ∈ 𝒥   (7) 
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𝑥𝑗,𝑘
𝑡 + 𝑥𝑗,𝑘

𝑡+1 + ∑ 𝛿𝑘′
𝑘

𝑘′∈ 𝒦

𝑥𝑗,𝑘′
𝑡+1 + ∑ 𝛿𝑘

𝑘′

𝑘′∈ 𝒦

𝑥𝑗,𝑘′
𝑡+1  ≤ 2 − 𝑦𝑗

𝑡 , ∀𝑘 ∈ 𝒦; ∀𝑡 ∈ {𝒯𝑗\𝜏𝑗
𝑑} ; ∀𝑗 ∈ 𝒥  (8) 

𝑥𝑗,𝑘
𝑡 + ∑ 𝛿𝑘

𝑘′′

𝑘′′∈ 𝒦

𝑥𝑗′ ,𝑘′′
𝑡 + 𝑥𝑗,𝑘′

𝑡+1 + ∑ 𝛿𝑘′
𝑘′′

𝑘′′∈ 𝒦

𝑥𝑗′,𝑘′′
𝑡+1 + 𝑦𝑗

𝑡 + 𝑦𝑗′
𝑡  ≤ 5, 

∀𝑘′, 𝑘 ∈ {𝒦\𝒪}, 𝒲(𝑘) ≠  𝒲(𝑘′);  𝑡 ∈ {𝒯𝑗\𝜏𝑗
𝑑} ∩ {𝒯𝑗′\𝜏𝑗′

𝑑 }; ∀𝑗 ≠ 𝑗′ ∈ 𝒥 

(9) 

𝑥𝑗,𝑘
𝑡 ∈ {0,1}  ∀𝑘 ∈ 𝒦; ∀𝑡 ∈ 𝒯𝑗 ; ∀𝑗 ∈ 𝒥 (10) 

𝑦𝑗
𝑡 ∈ {0,1}  ∀𝑡 ∈ {𝒯𝑗\𝜏𝑗

𝑑} ; ∀𝑗 ∈ 𝒥 (11) 

A função objetivo (1), está sujeita a um conjunto de restrições que visam restringir o 

comportamento do modelo proposto por Akyüz & Lee (2014). A restrição (2) assegura que no máximo 

um contentor seja posicionado em um slot k para cada instante t. 

A restrição (3) garante que cada contentor j seja posicionado em um slot k contanto que ele 

fique no parque (𝑡 ∈  𝒯𝑗). 

A restrição (4), assegura que um contentor só pode ser posicionado em um slot k+1 se e 

somente se o slot k já estiver ocupado. O parâmetro 𝛿𝑘
𝑘+1 impõe que o slot k está sob o slot k+1 quando 

𝛿𝑘
𝑘+1 = 1, caso contrário a restrição (4) torna-se redundante. 

As restrições (5) e (6) sujeitam a função objetivo à relação entre as variáveis de atribuição de 

posição 𝑥𝑗,𝑘 
𝑡 e de realocação 𝑦𝑗

𝑡. A restrição (5) implica que se o contentor j está localizado em um slot 

acima do contentor j’, que sai antes do contentor j no tempo 𝜏𝑗′
𝑑 , então o contentor j é realocado e 𝑦𝑗

𝑡 é 

forçado a assumir o valor 1. Por outro lado, a restrição (6) impõem que 𝑦𝑗
𝑡 assuma o valor zero quando 

não há nenhum contentor a ser removido em um slot inferior ao contentor j no instante t. O segundo 

termo no lado esquerdo da restrição (6) soma o número de contentores sob o slot k que sai antes do 

contentor j no instante 𝑡 = 𝜏𝑗′
𝑑 .  

No entanto, poderia haver no máximo um desses contentores j’ em um instante t. Se não 

houver tal contentor j, então 𝑦𝑗
𝑡 é igual a zero. Caso contrário, a restrição (6) é redundante. 

A restrição (7) assegura que os contentores, que não são realocados no instante t mantenham 

suas respetivas localizações para o próximo instante t+1. Isso significa que eles continuam a ocupar o 

mesmo slot k no instante t+1 assim como já ocupavam antes no instante t, isso é 𝑥𝑗,𝑘 
𝑡 = 𝑥𝑗,𝑘 

𝑡+1. 

A restrição (8) impõe que um contentor j realocado em um determinado instante t, não pode 

ser novamente depositado na mesma coluna em que foi retirado para o próximo instante t + 1. Quando 

𝑦𝑗
𝑡 = 0, o contentor j continua a ocupar o seu atual slot k, tal e qual é condicionado na restrição (7). 

Para os demais slots desocupados 𝑘′ ∈ {𝒦 \ 𝑘}, todos os termos do lado esquerdo da inequação 

assumem o valor zero e a restrição (8) passa a ser redundante para o modelo. 

Quando 𝑦𝑗
𝑡 = 1 e 𝑥𝑗,𝑘 

𝑡 = 1  para um slot 𝑘 ∈ 𝒦, o contentor j é realocado em outra coluna 

diferente da qual pertence o slot k. O lado esquerdo da inequação, representam os slots ocupados 

pelo contentor j parqueados sob a mesma coluna, com slot k no próximo instante t + 1. É válido ressaltar 
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que a condição de ≤ 1 já é atendida pela restrição (3). Se 𝑦𝑗
𝑡 = 1 e 𝑥𝑗,𝑘 

𝑡 = 1, todos os termos do lado 

esquerdo da inequação são impostos ao valor zero, de forma a garantir que o contentor j seja realocado 

para uma outra coluna em um novo slot para um instante t+1. E para a condição  𝑦𝑗
𝑡 = 0 e 𝑥𝑗,𝑘 

𝑡 = 1,  a 

restrição (8) torna-se redundante para os slots que compartilham a mesma coluna. 

A restrição (9) visa assegurar a premissa de que as realocações sejam permitidas somente no 

instante de partida dos contentores e que para cada instante seja realizado apenas um movimento de 

um único contentor. Como consequência desta premissa, os novos slots de um conjunto qualquer de 

contentores realocados devem estar na ordem inversa a sua sequência de recuperação para respetiva 

partida do terminal, caso sejam colocados na mesma coluna após a realocação, ou seja, aqueles em 

que estavam em um slot mais alto devem passar para um menor slot e vice-versa após a realocação 

em relação as suas posições anteriores. 

A restrição (9) atua na medida que dois contentores j e j’ são manuseados em um instante t. É 

importante destacar que para o caso de condição  𝑦𝑗
𝑡 = 0 ou 𝑦𝑗′

𝑡 = 0, a restrição (9) torna-se 

redundante. Quando ambos são realocados j e j’, ou seja, 𝑦𝑗
𝑡 =  𝑦𝑗′

𝑡 = 1 a restrição (9) verifica os 

respetivos slots dos contentores j e j’ nos instantes t e t+1. Isso implica no condicionamento de que se 

no instante t o contentor j é realocado abaixo do contentor j’, então a restrição impõe que o contentor j 

não poderá ser realocado para um slot k’ sob o contentor j’ no próximo instante t+1.  

A soma dos dois primeiros termos da inequação resulta em 2, se o contentor j é localizado em 

um slot k, cuja posição é abaixo do contentor j’ no instante t. O terceiro termo ou o quarto termo são 

impostos o valor zero de forma a garantir que a ordem de manuseamento satisfaça a premissa 

mencionada anteriormente, ou seja, ambos não podem assumir o valor igual a 1, no mesmo instante 

t. Os condicionamentos apresentados são alcançados, impondo a soma dos termos do lado esquerdo 

da inequação a ser menor ou igual a 5. 

As restrições (10) e (11), asseguram a integralidade das variáveis de decisão 𝑥𝑗,𝑘
𝑡  e 𝑦𝑗

𝑡. 

Akyüz & Lee (2014) apresentaram o modelo reproduzido nesta secção de acordo com as 

restrições e estratégias que entendiam ser relevantes para o modelo que desenvolveram. Dada as 

conclusões obtidas pelos autores, a sua adaptação apresenta-se promissora para alcançar os 

objetivos da dissertação.  

4.5 Abordagem de resolução para o problema de parqueamento de contentores (CSP) 

Pelo facto de existir inúmeras formulações do CSP, que variam de acordo com o tipo e particularidades 

inerentes ao problema estudado, consequentemente são apresentadas diferentes abordagens de 

resolução que variam entre as aplicações de técnicas de otimização (métodos exatos, heurísticas e 

meta-heurísticas) e inteligência artificial (métodos centralizados e descentralizados) (Rekik et al., 

2015). 

O CSP independentemente de ser modelado como um problema estático ou dinâmico, está 

situado no grupo dos problemas combinatórios NP – difíceis devido ao número exponencial de 

combinações que refletem os seus estados possíveis (Wan et al. 2009). 
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De acordo com a literatura revista, foi observado que o problema em estudo é usualmente 

resolvido através de abordagens heurísticas que produzem resultados promissores, portanto este 

trabalho irá focar-se nestes métodos. 

4.5.1 Heurística para a realocação de contentores 

Para determinar a nova posição dos contentores realocados os autores Tang et al. (2015) propõe entre 

outras a heurística reshuffle índex (RI), que por sua vez foi também sugerida por Akyüz & Lee (2014) 

e por Karpuzoğlu et al. (2015) como um método eficiente para determinar o número de realocações 

futuras e calcular o upper bound de uma baia composta por contentores já parqueados e sujeita aos 

eventos de chegada e partida de contentores sendo ambos conhecidos previamente. 

Regra reshuffle index (RI) 

A regra RI foi criada por Murty et al. (2005) e define a quantidade de realocações que devem ser feitas 

para remover os contentores que estão impedindo o primeiro contentor que deverá partir dentro do 

grupo de contentores parqueados em uma dada baia. O RI é calculado para cada coluna da baia, 

exceto para a coluna em que está situado o contentor que partirá e para as colunas que já tem todas 

as suas respetivas camadas ocupadas. De acordo com esta regra, os contentores realocados devem 

ser parqueados no topo da coluna que possuir o menor RI, para o caso de as colunas terem o mesmo 

RI, deve-se arbitrar o desempate. 

Segundo Karpuzoğlu et al. (2015) para a ocorrência de empate, o contentor realocado deverá 

ser parqueado no topo da coluna mais alta. Ocorrendo eventualmente um novo empate, ele deve ser 

parqueado aleatoriamente em uma das colunas. No entanto, para evitar a imprecisão na heurística RI 

devido ao parqueamento aleatório, o autor sugere uma modificação da última regra e propõe que o 

parqueamento seja realizado na coluna mais à esquerda entre as quais estejam empatadas. 

Para um melhor entendimento do exemplo que será apresentado na Figura 13, são 

apresentados na Figura 12 a representação de uma baia de largura (width – W) igual a 3 e altura 

(height – H) também igual a 3 e o significado dos elementos presentes no referido exemplo. 

 

Figura 12 – Legenda da heurística RI. 

Na Figura 13 é apresentado um exemplo de uma baia de dimensão W3 x H3 com contentores 

parqueados e identificados por índices que indicam a respetiva ordem de partida dos referidos 

contentores. 
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Figura 13 – Exemplo de como esvaziar uma baia baseada na heurística RI. Adaptado de Wan et 

al. (2009). 

De acordo com o exemplo apresentado, é possível concluir que são necessárias pelo menos 

três realocações para esvaziar a baia. Além da representação na forma de diagrama conforme 

apresentado na Figura 13, Wu & Ting (2010) apresentam uma outra maneira de representar as 

realocações realizadas através da seguinte notação R(coluna origem , coluna destino), onde as 

realocações são representadas por R e os respetivos índices das colunas de origem e destino do 

contentor realocado são representados pelos valores entre parênteses. Para o exemplo apresentado, 

a solução com três realocações pode ser expressada por {R(3,2), R(2,3), R(1,3)}. 

Fica evidente a aplicação da heurística na realocação R(1,3) onde o contentor 6 é parqueado 

sobre o 7 ao invés do 4, pelo facto do RI da coluna 3 ser menor que o da coluna 2. 

4.5.2 Heurística beam search (BS) 

A heurística BS tem sua origem inspirada nos estudos de Lowerre (1976) sobre reconhecimento de 

voz, e na abordagem utilizada pelo algoritmo branch & bound (BB) com estrutura de árvore. A BS faz 

o uso de uma estratégia conhecida por pesquisa de amplitude (Breadth–First Search – BFS), em uma 

árvore BB truncada (Akyüz & Lee, 2014). 

I. Algoritmo de pesquisa de amplitude (BFS) 

O algoritmo BFS é muito utilizado na teoria dos grafos para operações de busca em grafos. De acordo 

com Skiena (2012), em algum momento durante o percurso de uma travessia pelos nós de um 

determinado grafo, todos os nós do grafo mudam do estado inexplorado para descoberto. Durante a 

corrida do algoritmo BFS implementado com um grafo não orientado Figura 14(a), atribui-se uma 

direção a cada aresta, do descobridor ao descoberto. Logo, é denotado que o descobridor seja o pai 

do descoberto. Pelo facto de cada nó ter um pai, exceto o vértice raiz, isso define uma árvore nos 

vértices do gráfico Figura 14(b). 

 

                          (a)       (b) 

Figura 14 – Grafo não orientado (a) e sua árvore BSF (b).  
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Em síntese podemos dizer que o algoritmo BSF inicia a busca pelo objetivo a partir do nó raiz, 

e procede com a exploração dos nós vizinhos exaustivamente até que o objetivo seja encontrado. 

II. Algoritmo branch & bound (BB) 

O algoritmo branch & bound (BB) é um algoritmo proposto por Land & Doig (1960) que se enquadra 

no conjunto de algoritmos baseados em programação inteira, conhecido por seu amplo número de 

aplicações para encontrar soluções ótimas no campo de investigação operacional. 

Este algoritmo em particular permite uma compreensão visual muito clara do seu 

funcionamento, como pode ser observado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Exemplo da árvore de busca do algoritmo BB. 

Ao correr o algoritmo é iniciada a busca das soluções candidatas utilizando os limites superior 

(upper bound – UB) e inferior (lower bound – LB) como critério para avançar com uma solução 

candidata situada em um determinado ramo (branch) ou simplesmente limitá-lo (bound) encerrando a 

busca em soluções rejeitadas, até que seja encontrada uma solução ótima para a função objetivo (Z) 

ou atenda um outro critério de paragem definido no algoritmo. 

III. Algoritmo beam search (BS) 

Apesar da inspiração no algoritmo branch & bound (BB) o algoritmo beam search (BS) segue uma 

abordagem diferente, considerando apenas os nós N mais promissores e as partições mais 

promissoras do seu espaço de estado. Neste algoritmo, N é identificado como largura do feixe (beam 

width), e o conjunto onde estão inseridos os nós mais promissores é identificado como feixe denotado 

(beam denoted) 𝒩. O referido feixe é composto pelos nós ativos n ∈ 𝒩 que são candidatos a 

avançarem para uma ramificação adicional, sendo que um nó ativo n ∈ 𝒩 é sequencialmente dividido 

originando outros subproblemas, e logo o subproblema mais promissor substitui esse nó ativo n antes 

de avançar para o próximo instante de tempo (Akyüz & Lee, 2014). 

A heurística BS impõe que todos os nós ativos N no feixe estejam sujeitos ao procedimento de 

divisão e a uma estratégia BFS, para após concluir a operação de ramificação serem calculados para 

cada subproblema um limite inferior (LB) e superior (UB). No entanto, há a possibilidade de haver um 
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número elevado de subproblemas dependendo da complexidade do problema. Logo, a largura do feixe 

N deve ser selecionada cuidadosamente levando em consideração o trade-off entre um melhor 

desempenho e a eficiência da heurística BS (Akyüz & Lee, 2014). 

A heurística BS é recorrentemente utilizada para solucionar outros problemas de otimização 

combinatória além do CSP. Entre os problemas identificados podemos mencionar os problemas de 

calendarização (scheduling) e sequenciamento pertencentes a uma lista não exaustiva, devido à sua 

eficiência para essa classe de problemas (Akyüz & Lee, 2014). 

Para um melhor entendimento das operações efetuadas pela heurística BS a Tabela 4 

apresenta a notação utilizada. 

Tabela 4 – Notação utilizada na heurística BS. Fonte: Akyüz & Lee (2014). 

𝑛 Nós ativos no feixe; 

𝒩 Conjunto de nós ativos no feixe; 

𝑛′ Subnós criados a partir de um nó ativo no feixe; 

𝒩′ Conjunto de subnós correspondente aos subproblemas criados a partir dos nós ativos 

𝑛 ∈  𝒩 presentes no feixe; 

𝐶0 Configuração inicial da baia; 

𝐶𝑛 Configuração da baia para o nó 𝑛; 

𝑍𝐹
𝑛 Limite superior (UB) do número de realocações futuras a serem realizadas no nó 𝑛; 

𝑍𝑀
𝑛  Número de contentores mal colocado no nó 𝑛; 

𝑍𝑅
𝑛 Número de realocações realizadas até o momento no nó 𝑛; 

𝑇 Número de instantes de tempo considerados no horizonte de planeamento; 

𝑍𝐿𝐵
𝑛  Valor do limite inferior (LB) calculado para a configuração 𝐶𝑛 para o nó 𝑛; 

𝑍𝑈𝐵
𝑛  Valor do limite superior (UB) calculado para a configuração 𝐶𝑛 para o nó 𝑛; 

𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡 Melhor limite superior (UB) encontrado pelo algoritmo até o momento; 

𝑍�̂�(𝛼) Valor da função de avaliação calculada para o nó 𝑛. 

Ao longo da aplicação da heurística BS, cujo algoritmo está reproduzido no Anexo I 

recorrentemente são utilizadas as notações apresentados na Tabela 4 e para computar os seus 

respetivos valores recomenda-se as próximas equações apresentadas. 

O valor do limite inferior para a configuração 𝐶𝑛 para o nó 𝑛 pode ser calculado através da 

equação (12), que é composta por duas partes 𝑍𝑅
𝑛 e 𝑍𝑀

𝑛 . O termo 𝑍𝑅
𝑛 representa o presente e o passado 

das realocações, visto que ele computa as realocações do instante de tempo corrente e acumula as 

realocações já realizadas. O termo 𝑍𝑀
𝑛  representa o futuro das realocações, pois se um contentor é 

parqueado sobre um contentor que irá partir antes dele logicamente implicará em pelo menos uma 

realocação futura, ou seja, estes contentores são definidos como contentores mal colocados e são 

contabilizados para o termo 𝑍𝑀
𝑛  (Akyüz & Lee, 2014). 

𝑍𝐿𝐵
𝑛 = 𝑍𝑅

𝑛 + 𝑍𝑀
𝑛  (12) 

O valor do limite superior para a configuração 𝐶𝑛 para o nó 𝑛 pode ser calculado através da 

equação (13), que é composta por duas partes 𝑍𝑅
𝑛 e 𝑍𝐹

𝑛. O termo 𝑍𝑅
𝑛 é computado da mesma forma que 
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é indicado na equação (12). O termo 𝑍𝐹
𝑛 assim como o termo 𝑍𝑀

𝑛  representa o futuro das realocações, 

pois é definido como um UB para o número de realocações futuras dos contentores para o nó 𝑛 entre 

os instantes de tempo 𝑡 + 1 e 𝑇. Conforme referido na secção 4.5.1, a heurística RI pode ser utilizada 

para computar este termo (Akyüz & Lee, 2014). 

𝑍𝑈𝐵
𝑛 = 𝑍𝑅

𝑛 + 𝑍𝐹
𝑛 (13) 

Após computar os respetivos valores dos limites inferior (LB) e superior (UB), estes valores 

serão alimentados na função de avaliação representada na equação (14), e será calculado o valor de 

𝑍�̂�(𝛼), assumindo o valor sugerido por Akyüz & Lee (2014) de 𝛼 = 0,5 ou 0,6, pois apresentaram 

soluções mais promissoras nos testes realizados pelos autores. 

𝑍�̂�(𝛼) = (1 − 𝛼)𝑍𝐿𝐵
𝑛 + 𝛼𝑍𝑈𝐵

𝑛  (14) 

Após computar a função de avaliação, o valor encontrado será alimentado na inequação (15) 

que é uma condicionante para uma futura exploração de um determinado ramo da árvore BB. Segundo 

Akyüz & Lee (2014) a equação (15) apresenta resultados satisfatórios assumindo o valor de 0,001 para 

o parâmetro 𝜖, além de poupar esforços computacionais desnecessários. Quando a referida inequação 

tem a sua condição verificada para o nó 𝑛, o respetivo nó é limitado e seu ramo não é mais explorado 

nos próximos instantes de tempo, caso não seja verificada a condição imposta a exploração do 

respetivo ramo é continuada nos próximos intervalos de tempo. 

�̂� (𝛼) ≥ (1 − 𝜖)𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡 (15) 

Além da inequação apresentada, o avanço da exploração de um determinado nó 𝑛 é definida 

pelo valor definido para a largura do feixe N. Verifiquemos a seguinte hipótese, seja definido uma 

largura de feixe N = 2 em uma baia cuja a configuração contempla quatro camadas e três colunas e 

partindo de um nó raiz 𝑛0 no instante 𝑡 = 0, avancemos para o instante 𝑡 = 1 onde está previsto a 

chegada de um contentor que de acordo com a configuração da baia, implicará em três possibilidades 

de parqueamento. Logo, são gerados três ramos que sucedam os nós 𝑛1, 𝑛2 e 𝑛3 com as três 

possibilidades de parqueamento, em seguida são calculados os limites inferior e superior para cada 

nó e são avaliados individualmente através da função de avaliação apresentada na equação (14) e 

para o caso dos três nós não verificarem a condição de limite de exploração imposta pela inequação 

(15), o nó com o maior UB deverá ser limitado sem explorações futuras, pois a largura do feixe foi 

definida como 2, implicando que as explorações avancem a partir de no máximo 2 nós em cada instante 

de tempo. 

Para uma melhor compreensão do algoritmo apresentado no Anexo I, Akyüz & Lee (2014) 

apresentam o exemplo representado na Figura 16, que consiste em um bloco cujas baias estão sujeitas 

a um parqueamento máximo de 4 camadas e 3 colunas, sendo que esta baia em seu estado inicial já 

contempla 6 contentores parqueados, a largura do feixe foi definida igual a 2 e os parâmetros 𝛼 e 𝜖 

foram definidos como 0,5 e 0,001 respetivamente.  

Partindo do estado descrito anteriormente e respetivamente reproduzido no nó raiz n0 do 

instante de tempo t = 0, é realizado o avanço de tempo para o instante t = 1. No instante de tempo 

correspondente a t = 1, o contentor 7 chega e o nó n0 é particionado em três nós n1, n2 e n3, os três 



33 

não verificam a condição de limitação imposta pela inequação (15), então é verificado que o n1 possui 

o maior 𝑍𝑈𝐵 e portanto este nó é removido sem ser explorado no próximo instante de tempo, pois a 

largura do feixe foi definida com um  valor igual a 2. Após calcular o LB e o UB para cada nó, o melhor 

𝑍𝑈𝐵 é atualizado 𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡 = 7. Logo, procede-se com o avanço de tempo para o instante t = 2, sucedendo 

na partida do contentor 1 e no particionamento do nó n2 em n4 e n3 em n5 e n6 respetivamente. O nó n5 

atende a condição de limitação imposta pela inequação (15) e, portanto, este ramo será limitado. No 

instante t = 3, o contentor 8 chega no parque de contentores e ocorre o particionamento do nó n4 em 

n7 e n8 e do nó n6 em n9, n10 e n11 respetivamente. Logo, os UB e LB são computados e o 𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡 = 6 é 

atualizado, e é constatado que todos os referidos nós do instante t = 3, atendem a condição imposta 

pela inequação (15) e, portanto, todos os nós ativos são limitados e encerra-se a exploração da árvore 

com a solução {n0, n2, n4, n8}. Uma última verificação é realizada a título de comparação, com o 

propósito de assegurar que não haja dois nós com a mesma configuração, sendo que para o caso de 

ocorrências desta natureza, somente o nó com o menor LB é considerado para entrar no último feixe 

(Akyüz & Lee, 2014). 

 

Figura 16 – Exemplo ilustrativo da heurística BS. Adaptado de Akyüz & Lee (2014). 

4.5.3 Escolha da abordagem de resolução 

De acordo com as heurísticas testadas por Akyüz & Lee (2014) a BS foi a que apresentou as melhores 

soluções utilizando tempos de resolução razoáveis, sendo recomendada como melhor alternativa no 

que se refere à eficiência do algoritmo e à qualidade da solução encontrada. Portanto, com base nessa 

informação e nas abordagens aplicadas nas publicações mencionadas na revisão de literatura, a 

heurística BS em conjunto com a regra RI foi selecionada como abordagem de resolução para o 

desenvolvimento do protótipo. 

4.5.4 Densidade de ocupação das baias 

De acordo com Akyüz & Lee (2014), a densidade de ocupação de uma baia reflete diretamente o quão 

ocupada ela está, sendo que a sua classificação pode ser mensurada através da equação 16. 
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𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) (16) 

Segundo os autores, se considerarmos 𝛾 = 0,5, e substituir W e H pelos valores correspondentes ao 

número de colunas e camadas respetivamente, é possível encontrar o número de contentores 

parqueados na baia para ela seja classificada com densidade de ocupação média. O mesmo raciocínio 

se aplica para 𝛾 = 0,8, mudando a classificação para alta densidade de ocupação da baia. 

Para exemplificar o conceito apresentado, consideremos a baia do exemplo apresentado na 

Figura 16. Apresentando uma configuração inicial de uma baia com 6 contentores parqueados, 

restringida por 3 colunas e 4 camadas, é possível afirmar que 𝛾 = 0,85, o que implica em uma 

densidade de ocupação alta. Para que a densidade de ocupação fosse classificada como média, 

seriam necessários aproximadamente 4 contentores parqueados ao invés de 6. 

As referidas definições apresentadas, permitem a exploração de experimentos computacionais 

possibilitando a avaliação do impacto causado pela densidade de ocupação da baia em termos de 

esforço computacional na busca por soluções razoáveis. 

4.6 Conclusões do capítulo 

No presente capítulo foram apresentadas diferentes abordagens aplicadas ao CSP, cujo escopo 

consiste em estratégia de parqueamento, modelação matemática para resolução exata e abordagem 

de resolução baseada em heurísticas. 

Na secção 4.2 apresentou-se o conceito de estratégias de parqueamento e a sua importância 

na gestão do planeamento de parque de contentores. A relação de regras lógicas apresentadas nesta 

secção não é exaustiva, podendo outras regras serem definidas consoante as práticas de gestão da 

empresa responsável pelas operações do terminal. 

Na secção 4.3 foram abordados alguns modelos propostos por diferentes autores, 

possibilitando o entendimento das limitações de cada modelo e as diferentes formas de abordar o 

mesmo problema. 

Na secção 4.4 apresentou-se em detalhe a formulação proposta por Akyüz & Lee (2014) visto 

que as considerações por eles assumidas  se adequam melhor à realidade do problema em estudo. 

Na secção 4.5 apresentou-se uma abordagem heurística para resolver o CSP, que se destacou 

face a outras heurísticas testadas pelos mesmos autores. 

Pretende-se que os contentores que são depositados no parque sejam parqueados de forma 

que ao partirem produzam o menor número de movimentações improdutivas. Portanto, é possível 

concluir que para obter uma solução razoável, em termos de qualidade e de tempo de resolução 

computacional, deverá ser desenvolvida uma abordagem suportada no modelo proposto por Akyüz & 

Lee (2014) e na heurística beam search (BS), com os devidos ajustes consoante as alterações das 

estratégias solicitadas pela SOTAGUS.  
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5 Desenvolvimento da abordagem de resolução do problema 

5.1 Introdução 

Este capítulo tem como finalidade apresentar o desenvolvimento da proposta de resolução do 

problema CSP no TCSA. Na secção 5.2 são definidas as estratégias de parqueamento consideradas 

relevantes para o TCSA. Na secção 5.3 são apresentadas as considerações e etapas de 

desenvolvimento do protótipo informático. Na secção 5.4 são apresentados os experimentos 

computacionais realizados para avaliar o comportamento do protótipo. Na secção 5.5 são 

apresentados os casos hipotéticos desenvolvidos em conjunto com a SOTAGUS. Na secção 5.6 são 

apresentadas as conclusões deste capítulo. 

5.2 Definição de estratégias relevantes para o TCSA 

De acordo com a revisão da literatura efetuada sobre as diferentes estratégias de parqueamento no 

capítulo 4 fica evidente a importância da definição de estratégias de parqueamento para definir regras 

operacionais que permitam alcançar melhores índices de eficiência. 

Visando aplicar as estratégias corretas para obter uma operação de parqueamento mais 

eficiente, foram identificadas as estratégias que estavam mais alinhadas com os objetivos da 

SOTAGUS, sendo que algumas já são praticadas atualmente pela empresa. 

Estratégias recomendadas para o planeamento das operações de parqueamento do TCSA 

Áreas dedicadas: esta estratégia consiste na atribuição de áreas dedicadas para o 

parqueamento de determinados tipos de contentores. O parque atualmente contempla blocos 

dedicados para contentores frigoríficos, para cargas perigosas e para contentores de importação que 

seguirão seus respetivos destinos por comboio. (Esta estratégia já é atualmente praticada no 

planeamento das operações de parqueamento do TCSA) 

Prioridade dos blocos: esta estratégia pretende priorizar determinados blocos do parque para 

dedicar às atividades de importação, exportação e transexpedição. No caso do TCSA, recomenda-se 

priorizar os blocos A e B para os contentores de exportação e transexpedição, e os C, D e G para o 

parqueamento dos contentores de importação. 

Prioridade das baias: esta estratégia aplica-se na primeira e na última baia de cada bloco, 

garantindo que os contentores de 45 pés sejam parqueados na primeira ou na última baia do bloco, 

evitando o comprometimento desnecessário de um outro slot conforme ilustra a Figura 17. (Esta 

estratégia já é atualmente praticada no planeamento das operações de parqueamento) 
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Figura 17 – Exemplo de parqueamento (vista de topo no bloco). 

Recomenda-se a utilização desta mesma estratégia para priorizar determinadas baias, de 

acordo com o navio a que se destinam os contentores parqueados nesta baia. Esta recomendação 

pode ser vista como uma boa prática, uma vez que o equipamento que irá recuperar o contentor 

parqueado para seguir via navio não necessita se deslocar por diversas baias, mas apenas por um 

pequeno agrupamento. 

Distribuição de peso: esta estratégia tem um impacto maior no carregamento e 

descarregamento do navio. Usualmente os contentores mais pesados são os primeiros a serem 

carregados no navio para controlar o centro de gravidade da embarcação. O carregamento ou 

descarregamento da embarcação sem um planeamento adequado pode deslocar o centro de 

gravidade, e eventualmente causar a instabilidade da embarcação conforme as ilustrações do 

diagrama apresentado na Figura 18.  Portanto, durante o planeamento da gestão do parque de 

contentores, os contentores mais pesados devem ser parqueados preferencialmente em slots situados 

no topo das colunas, pois estes contentores são usualmente os primeiros a serem carregados na 

embarcação e desta forma reduziria o número de realocações, visto que os referidos contentores estão 

facilmente acessíveis nos topos das colunas.  

 

Figura 18 – Diagrama de comportamento do centro de gravidade da embarcação. 

As estratégias definidas nesta secção visam clarificar os objetivos pretendidos no 

parqueamento. Uma vez conhecidos estes objetivos é possível avançar com a elaboração do plano de 

parqueamento utilizando o protótipo informático apresentado na secção 5.3, pois os inputs do protótipo 

são influenciados por estas estratégias conforme se explica nessa secção.  
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5.3 Protótipo informático 

5.3.1 Resolução exata vs métodos heurísticos 

A formulação matemática apresentada na secção 4.4 permite que seja possível encontrar uma solução 

ótima para o DCRP. A referida formulação é passível de adaptações para adequar-se às estratégias 

recomendadas para as operações de parqueamento do TCSA. No entanto, conforme já foi referido na 

revisão da literatura, como estamos perante um problema combinatório NP–difícil só é razoável tentar 

resolver o problema de forma exata para horizontes de planeamento muito curtos. 

Para melhor se compreender a complexidade deste problema, podemos utilizar como exemplo 

uma baia com 10 colunas e 4 camadas, o que implica em um conjunto de 40 slots. Se esta baia receber 

um conjunto de 37 contentores, com um horizonte de planeamento de 60 instantes, teríamos 88.800 

variáveis binárias 𝑥𝑗,𝑘 
𝑡 e mais 2.220 variáveis binárias 𝑦𝑗

𝑡. Se considerarmos um horizonte de 

planeamento com 120 instantes, teríamos 177.600 variáveis binárias 𝑥𝑗,𝑘 
𝑡 e mais 4.440 variáveis 

binárias 𝑦𝑗
𝑡, ficando evidente que o número de variáveis cresce proporcionalmente com o número de 

instantes considerados no horizonte de planeamento. No entanto, o esforço computacional exigido 

para encontrar a solução ótima cresce exponencialmente à medida que se amplia o horizonte de 

planeamento, pois como cada variável 𝑥𝑗,𝑘 
𝑡  é combinada com cada uma das variáveis binárias 𝑦𝑗

𝑡, na 

primeira situação teríamos 197.136.000 combinações e na segunda 788.544.000. 

Num caso deste tipo a aplicação de heurísticas para encontrar soluções razoáveis (embora 

não necessariamente ótimas) é considerada uma boa prática, e será esta a opção implementada no 

protótipo. Para esse efeito, o algoritmo da heurística BS presente no Anexo I teve de ser modificado, 

adaptando os passos 2 e 3, para atender às características do problema do TCSA resultando no 

seguinte algoritmo: 

1. Inicialização 

Defina o período t = 0, 𝒩 = ∅ (conjunto de nós ativos na beam) e N ≥ 1. 

Crie um nó inicial utilizando 𝐶0, defina 𝑍𝑅
𝑛0 = 0, 𝑍𝐿𝐵

𝑛0 = 0, 𝑍𝑈𝐵
𝑛0 = +∞ e 𝑍𝑈𝐵

𝐵𝐸𝑆𝑇 = +∞. 

Atualize 𝒩 = {𝒩 ∪ 𝑛0} 

2. Particionamento 

Defina o período 𝑡 = 𝑡 + 1 e 𝒩′ = ∅. Para cada 𝑛 ∈  𝒩, considere o contentor j que 

 chega ou parte no período 𝑡. 

i. Partida: 

Se o contentor j parte da baia sem realocações. Defina 𝑛′, 𝐶t′
= 𝑛, 𝐶t, apague 

j da configuração 𝑛′, 𝐶t′
, crie o nó 𝑛′ e atualize o 𝒩′ = {𝒩′ ∪ 𝑛′}. 

ii. Chegada: 

Caso contrário, se o contentor j estiver chegando, para cada slot k possível na 

configuração 𝑛, 𝐶t, defina 𝑛′, 𝐶t′
= 𝑛, 𝐶t , inclua j na configuração 𝑛′, 𝐶t′

, crie o 

nó 𝑛′ e atualize 𝒩′ = {𝒩′ ∪ 𝑛′}. 

iii. Partida com realocação: 



38 

Caso contrário, crie um nó derivado 𝑛′, a partir do nó 𝑛 tal que todos os 

contentores acima do contentor j sejam realocados para novos slots utilizando 

a heurística RI, em seguida inclua-o no conjunto 𝒩′ definindo 𝑛′, 𝐶t′
= 𝑛, 𝐶t. 

Atualize o valor de 𝑍𝑅
𝑛′

pelo número de realocações efetuadas em 𝑡. 

Defina 𝒩 = {𝒩\𝑛}. 

Se 𝑡 < 𝑇 vá para o passo 3, caso contrário vá para o passo 4. 

3. Bounding 

Para cada nó 𝑛′ ∈  𝒩′, calcule o Lower Bound  𝑍𝐿𝐵
𝑛′

 e o Upper Bound 𝑍𝑈𝐵
𝑛′

. Defina o 

𝑍𝑈𝐵
𝐵𝐸𝑆𝑇 = min {𝑍𝑈𝐵

𝐵𝐸𝑆𝑇 , 𝑍𝑈𝐵
𝑛′

}, se 𝑍𝑈𝐵
𝑛′

 ∈ N então defina 𝒩′ = {𝒩′\𝑛′}. Vá para o passo 4. 

4. Prunning 

Se 𝑡 = 𝑇 ou 𝒩′ = ∅, então pare e retorne 𝑍𝑈𝐵
𝐵𝐸𝑆𝑇. Caso contrário, inclua os primeiros N 

elementos que tenham os menores valores de 𝑍𝑈𝐵
𝑛′

 para o conjunto de nós ativos no 

feixe (beam) e vá para o passo 2. 

A adaptação realizada consistiu na modificação do passo 2, onde foi removido a etapa que 

gerava o conjunto de sub-nós com todas as eventuais realocações possíveis para os contentores que 

bloqueavam o contentor que necessita partir no instante t, e foi substituído pela etapa de criação de 

um único sub-nó procedendo com as realocações necessárias utilizando a heurística RI e 

contabilizando-as no termo 𝑍𝑅
𝑛′

. A referida mudança, reduz o esforço computacional ao diminuir o 

número de nós e justifica-se pela eficiência da heurística RI, que realoca os contentores mal colocados 

sempre visando gerar o mínimo de realocações futuras. 

Outra adaptação realizada foi a modificação do passo 3, onde foi removido o condicionamento 

dos nós que determinava através de uma inequação, se o nó atual avançava ou não com a geração 

de sub-nós. O condicionamento foi substituído e foi dado uma maior liberdade para quem define os 

inputs, pois a geração dos sub-nós está restrita somente aos primeiros N nós que tenham os melhores 

𝑍𝑈𝐵
𝑛′

. A liberdade mencionada está na definição de N, que está restrito à condição N ≥ 1. Para a escolha 

do valor igual a 1 serão gerados apenas os sub-nós do primeiro nó que tenha o melhor 𝑍𝑈𝐵
𝑛′

, caso o 

valor seja 2, serão gerados os sub-nós dos dois primeiros nós que tenham os melhores 𝑍𝑈𝐵
𝑛′

, e assim 

sucessivamente. Recomenda-se a escolha de valores elevados para casos onde se pretende explorar 

melhor o espaço de soluções, reduzindo as hipóteses de ficar preso num mínimo local e 

consequentemente aumentar as oportunidades de alcançar um mínimo global, tal como se ilustra no 

exemplo da Figura 19. 

 

Figura 19 – Exemplo de mínimos e máximos de uma função. 
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Foram também assumidas as seguintes considerações para a implementação da heurística 

apresentada: 

• Para uma dada baia, sempre haverá disponível um pórtico de parque que poderá movimentar 

um único contentor por instante de tempo, exceto para o caso de partida com realocação, onde 

a realocação (seguindo a heurística RI) e partida ocorrem no mesmo instante t; 

• Os eventos de chegada e partida dos contentores que ingressarão ou partirão do parque são 

conhecidos previamente; 

• As realocações são permitidas apenas nos instantes de tempo que contemplem a partida de 

um determinado contentor e é permitido apenas um único movimento por instante de tempo, 

exceto para a hipótese de partida com realocação, em que serão realizadas todas as 

realocações necessárias e a respetiva partida do contentor alvo, porém todas as realocações 

serão contabilizadas e atribuídas ao termo 𝑍𝑅
𝑛; 

• Um contentor que necessite ser realocado só poderá ir para outra coluna pertencente à mesma 

baia no qual está parqueado; 

• Todos os contentores são do mesmo tipo, pelo facto da análise sob a perspetiva da baia não 

ser influenciada pelos aspetos dimensionas dos contentores. 

As referidas condições assumidas foram consideradas no momento em que o código do 

protótipo foi escrito, visando simplificar o processo de busca por uma solução razoável que possa 

suportar o plano de parqueamento. 

5.3.2 Protótipo informático desenvolvido 

O protótipo informático que visa suportar o planeamento das operações de parqueamento do TCSA, 

foi construído com base na linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA) utilizando 

o software Microsoft Excel como apoio. 

O protótipo foi concebido visando diversas configurações de colunas e camadas, pois o TCSA 

dispõe de blocos com configurações diferentes. Desta forma, ao inicializar o protótipo, o decisor deverá 

fazer o input do número de camadas e colunas nos campos apropriados da folha de cálculo nomeada 

Início, conforme o exemplo da Figura 20. 

 

Figura 20 – Exemplo de input para 4 camadas e 10 colunas. 

Ao concluir o preenchimento do número de camadas e colunas, deve-se carregar no botão 

Criar baia, para então ser gerado o arranjo dos 40 slots na baia. Para o caso de necessitar efetuar 

alguma alteração, deve-se carregar no botão Limpar baia, caso contrário, a configuração inicial da 

baia deve ser preenchida para então carregar no botão Ir para página do algoritmo. Ambos os botões 

estão ilustrados na Figura 21. 
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Figura 21 – Exemplo de botões do início. 

O input da configuração inicial 𝐶0 da baia, que pode eventualmente estar desocupada ou 

ocupada com alguns contentores, conforme ilustra a Figura 22. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 22 – Exemplos de input da configuração inicial da baia. (a) pré-ocupada (b) 

desocupada. 

Ao carregar no botão Ir para a página do algoritmo, o protótipo avança para a folha de cálculo 

nomeada Algoritmo, e solicita o número N como um input obrigatório (Figura 23). 

 

Figura 23 – Exemplo de inputs obrigatórios. 

A configuração inicial é apresentada na folha de cálculo nomeada Algoritmo (Figura 24). No 

lado esquerdo e na parte inferior do diagrama ilustrativo da baia, constam algumas informações 

adicionais que são utilizadas para avaliar o estado da baia e para identificação do estado. 

 

Figura 24 – Exemplo de configuração inicial. 

O protótipo utiliza um conjunto de informações para cada nó gerado, sendo que estas 

informações permitem identificar a configuração do instante de tempo e do nó em análise, além de 

avaliar as condições atuais e estimar os futuros impactos que poderão suceder se esta configuração 

continuar a ser explorada. (A notação constante da Figura 24 é explicada na Tabela 5). 

 

 

 

C0 18

n0 16 17

11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 0 ZUB 1000

ZM 0 ZLB 0

ZF 0 ZUBbest 1000
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Tabela 5 – Notação utilizada no protótipo. 

𝐶𝑡 Configuração do instante de tempo t. 

𝑛 Identificação do nó 𝑛. 

𝑍𝑅
𝑛 Número de realocações realizadas no nó 𝑛 até o instante de tempo t. 

𝑍𝑀
𝑛  Número de contentores mal colocados no nó 𝑛, considerando os eventos de t+1 até T. 

𝑍𝐹
𝑛 Número de realocações futuras a serem realizadas no nó 𝑛, definidas pela heurística RI. 

𝑍𝑈𝐵
𝑛  Valor do limite superior (UB) calculado para a configuração 𝐶𝑡 do nó 𝑛. 

𝑍𝐿𝐵
𝑛  Valor do limite inferior (LB) calculado para a configuração 𝐶𝑡 do nó 𝑛. 

𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡 Melhor limite superior (UB) encontrado pelo algoritmo até o momento. 

De seguida devem ser realizados os inputs dos instantes de tempo para o horizonte de 

planeamento do parque (Figura 25). Os t’s são identificados sequencialmente e atribuídos aos 

respetivos eventos de chegada ou partida dos contentores identificados por números para facilitar a 

corrida do modelo, porém estes números podem ser facilmente associados aos números de 

identificação dos diferentes contentores.  

 

Figura 25 – Exemplo de horizonte de planeamento com 10 instantes (t). 

Ao concluir o input dos instantes, o próximo passo consiste em carregar no botão Correr 

algoritmo (Figura 26). Os botões Início e Limpar sub-nós gerados, também presentes na Figura 26, 

possuem respetivamente as funções de retornar à folha de cálculo Início para efetuar ajustes na 

configuração atual da baia e limpar os sub-nós gerados pelo protótipo, respetivamente. 

 

Figura 26 – Exemplo de botões presentes na folha de cálculo identificada como Algoritmo. 

Ao proceder com a corrida do algoritmo (apresentado na secção 5.3.1) os sub-nós são 

sequencialmente gerados de forma a atender a todos os eventos associados aos instantes de tempo t 

do horizonte de planeamento. No final no horizonte de planeamento deve-se escolher um dos nós que 

representará a configuração final ao fim do horizonte de planeamento. A escolha do referido nó deve 

ser efetuada entre os candidatos que tenham os valores de 𝑍𝑈𝐵
𝑛  igual ao de 𝑍𝑈𝐵

𝑏𝑒𝑠𝑡, o próximo critério de 

escolha reside na escolha entre os que apresentem o menor valor de 𝑍𝐿𝐵
𝑛 . 

Para o exemplo apresentado, foram gerados um total de 125 nós, cujo tempo de corrida do 

protótipo foi de 2 minutos e 24 segundos conforme consta na Figura 27.  

t contentor partida/chegada

1 12 0

2 20 1

3 21 1

4 22 1

5 4 0

6 5 0

7 6 0

8 17 0

9 1 0

10 15 0

Eventos

(partida = 0, chegada = 1)
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Figura 27 – Exemplo de apresentação do tempo de corrida do algoritmo. 

Após correr o algoritmo, foram encontradas cinco soluções consideradas razoáveis em termos 

de movimentos improdutivos, que estão assinaladas a verde no diagrama da Figura 28.  

 

Figura 28 – Diagrama de soluções. 

De seguida é apresentado a primeira solução {0, 1, 3, 21, 56, 96, 101, 106, 111, 116, 121} 

comentada nó a nó, sendo que as cinco soluções mencionadas estão disponíveis no ANEXO II. 

Na Figura 29, é apresentado o nó inicial 𝑛0 com a configuração 𝐶0, que consiste na 

representação dos contentores já parqueados na baia antes de iniciar o planeamento. São inicialmente 

definidos os valores de 𝑍𝑈𝐵
0  = 1000 para representar +∞ e 𝑍𝐿𝐵

0 = 0.  

 

Figura 29 – Exemplo de output da primeira solução (𝒏𝟎, 𝑪𝟎). 

Neste nó já é possível antecipar a conclusão de que ao partir de uma configuração inicial que 

já contemple alguns contentores parqueados implica que alguns já possam estar mal colocados de 

acordo com o input do horizonte de planeamento, implicando em realocações inevitáveis. Portanto, 

recomenda-se sempre que possível partir de uma configuração inicial cujo estado de ocupação da baia 

seja vazio de modo a garantir um menor número de realocações. 

C0 18

n0 16 17

11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 0 ZUB 1000

ZM 0 ZLB 0

ZF 0 ZUBbest 1000



43 

Na Figura 30 é apresentado o sub-nó 𝑛1 com a configuração 𝐶1, gerado a partir do nó 𝑛0 (nos 

sub-nós constam um marcador identificando o nó de origem) que representa o evento de partida do 

contentor 12, associado ao t =1. Pelo facto do contentor 16 estar mal colocado, isso implica em sua 

respetiva realocação para que seja possível a partida do 12. Portanto, é possível observar a atuação 

da heurística RI, que já procedeu com a realocação para a primeira coluna da esquerda que contenha 

o menor número de contentores com a partida planeada antes do contentor 16, neste caso ele foi 

parqueado ele foi parqueado na coluna 2, pois ambos os contentores 11 e 2 não possuem partidas 

previstas no horizonte de planeamento. No entanto, ele não foi parqueado na coluna 1, pois implicaria 

em uma realocação futura devido a partida do contentor 1 no instante de tempo t = 9. Sequencialmente 

o algoritmo avança com a partida do contentor 12, apagando-o da nova configuração e computando 

os parâmetros de avaliação da respetiva configuração. 

 

Figura 30 – Exemplo de output da primeira solução (𝒏𝟏, 𝑪𝟏). 

Na Figura 31, é apresentado o sub-nó 𝑛3 com a configuração 𝐶2, gerado a partir do nó 𝑛1 que 

representa o evento de chegada do contentor 20, associado ao t = 2. Neste caso, este nó foi 

selecionado, pois entre os demais sub-nós que representam todas as configurações de parqueamento 

possível para o contentor 20, este é um dos que gerariam o menor número de realocações futuras. É 

possível observar que apesar de haver slots vazios na coluna 1 é ignorada devido a presença do 

contentor 1 que partirá no t = 9, e a coluna 2 foi a escolhida, pois é a primeira coluna à esquerda com 

o menor número de contentores que partirão antes do 20, neste caso nenhum de acordo com o 

horizonte de planeamento. Sequencialmente o algoritmo avança com a chegada do contentor 20, 

inserindo-o na nova configuração e computando os parâmetros de avaliação da respetiva 

configuração. 

 

Figura 31 – Exemplo de output da primeira solução (𝒏𝟑, 𝑪𝟐). 

Na Figura 32, é apresentado o sub-nó 𝑛21 com a configuração 𝐶3, gerado a partir do nó 𝑛3 que 

representa o evento de chegada do contentor 21, associado ao t = 3. Assim como no caso do contentor 

20, este nó foi selecionado, pois entre os demais sub-nós que representam todas as configurações de 

parqueamento possível para o contentor 21, este é um dos que gerariam o menor número de 

realocações futuras. É possível observar que apesar de haver slots vazios na coluna 1 continua sendo 

ignorada pelo algoritmo, devido a presença do contentor 1 que partirá no t = 9, e a coluna 3 foi a 

escolhida, pois é a primeira coluna à esquerda com o menor número de contentores que partirão antes 

do 21, neste caso nenhum de acordo com o horizonte de planeamento. Sequencialmente o algoritmo 

C1 18

n1 16 17

11 13 14 15

n0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 6

ZM 2 ZLB 3

ZF 5 ZUBbest 6

C2 20 18

n3 16 17

11 13 14 15

n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 5

ZM 2 ZLB 3

ZF 4 ZUBbest 5
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avança com a chegada do contentor 21, inserindo-o na nova configuração e computando os 

parâmetros de avaliação da respetiva configuração. 

 

Figura 32 – Exemplo de output da primeira solução (𝒏𝟐𝟏, 𝑪𝟑). 

Na Figura 33, é apresentado o sub-nó 𝑛56 com a configuração 𝐶4, gerado a partir do nó 𝑛21 

que representa o evento de chegada do contentor 22, associado ao t = 4. A rotina observada neste 

evento é similar à observada nos eventos de chegada dos contentores 20 e 21. 

 

Figura 33 – Exemplo de saída da primeira solução (𝒏𝟓𝟔, 𝑪𝟒). 

Na Figura 34(a), é apresentado o sub-nó 𝑛96 com a configuração 𝐶5, gerado a partir do nó 𝑛56 

que representa o evento de partida do contentor 4, associado ao t = 5. Nesta rotina, podemos observar 

que o algoritmo simplesmente apaga o contentor 4 da configuração atual, pois sua partida não implica 

em nenhuma realocação. O mesmo pode ser observado para a Figura 34(b), onde é apresentado o 

sub-nó 𝑛101 com a configuração 𝐶6, gerado a partir do nó 𝑛96 que representa o evento de partida do 

contentor 5, associado ao t = 6.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 34 – Exemplo de outputs da primeira solução (a. 𝒏𝟗𝟔, 𝑪𝟓 | b. 𝒏𝟏𝟎𝟏, 𝑪𝟔). 

Na Figura 35(a), é apresentado o sub-nó 𝑛106 com a configuração 𝐶7, gerado a partir do nó 

𝑛101 que representa o evento de partida do contentor 6, associado ao t = 7. Nesta rotina, podemos 

observar novamente a atuação da heurística RI, procedendo com a realocação do contentor 13 para a 

coluna 3, pois ele impede a partida do contentor 6. A escolha pela coluna 3 é justificada, pois o 

contentor 1 partirá no t = 9 e os slots da coluna 2 estão ocupados em sua totalidade e na coluna 3, os 

contentores sob o 13 não partirão antes dele. A mesma rotina pode ser observada para a Figura 35(b), 
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11 21 13 14 15

n21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3
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ZF 2 ZUBbest 3
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ZR 1 ZUB 3
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onde é apresentado o sub-nó 𝑛111 com a configuração 𝐶8, gerado a partir do nó 𝑛106 que representa o 

evento de partida do contentor 17, associado ao t =8. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 35 – Exemplo de outputs da primeira solução (a. 𝒏𝟏𝟎𝟔, 𝑪𝟕 | b. 𝒏𝟏𝟏𝟏, 𝑪𝟖). 

Na Figura 36(a), é apresentado o sub-nó 𝑛116 com a configuração 𝐶9, gerado a partir do nó 

𝑛111 que representa o evento de partida do contentor 1, associado ao t = 9. Uma partida simples, pelo 

facto de não ter a sua partida impedida por um outro contentor, similar ao que é apresentado na Figura 

36 b), onde é apresentado o último sub-nó gerado 𝑛121 com a configuração 𝐶10, gerado a partir do nó 

𝑛116 que representa o evento de partida do contentor 15, associado ao t = 10.  

 

(a) 

  

(b) 

Figura 36 – Exemplo de outputs da primeira solução (a. 𝒏𝟏𝟏𝟔, 𝑪𝟗 | b. 𝒏𝟏𝟐𝟏, 𝑪𝟏𝟎). 

No nó 𝑛121 chega-se ao final do plano de parqueamento para o exemplo apresentado. Sendo 

esta apenas uma das cinco soluções razoáveis encontradas pelo algoritmo. É possível afirmar que ao 

final deste plano de parqueamento serão realizados três realocações, no entanto é válido reconhecer 

que estas realocações só foram inevitáveis devido à configuração inicial que já contemplava estes 

contentores mal colocados. Podemos concluir através deste exemplo, que partindo de um 

planeamento cuja baia esteja vazia não haveria nenhuma realocação ou existiria um número de 

realocações razoável. 
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5.3.3 Testes do protótipo 

O protótipo informático desenvolvido foi submetido a uma série de testes para analisar as escolhas do 

algoritmo no que se diz respeito a viabilidade das soluções por ele apresentadas. Entre os diversos 

testes submetidos ao protótipo foi observado que os resultados  eram razoáveis dentro da lógica que 

se pretendia implementar, pois um contentor realocado nunca era reposicionado na mesma coluna da 

qual era retirado; um contentor somente era parqueado em um determinado slot se o slot inferior 

estivesse ocupado, exceto para o caso de ser um slot da base; que a heurística RI comportava-se da 

forma esperada para os eventos de realocação, parqueando os contentores na primeira coluna com o 

menor RI, cuja orientação de verificação é realizada da esquerda para direita; planeamentos que 

partem de uma baia vazia quase sempre resultam em nenhuma realocação, exceto para hipóteses que 

operam com a baia em estado de ocupação em níveis próximos à ocupação total ou que tenham uma 

configuração inicial com contentores mal colocados. 

5.4 Experimentos computacionais 

Nesta secção são apresentados uma série de 8 experimentos realizados a partir de diferentes inputs, 

visando a análise do comportamento do protótipo para diferentes hipóteses, assim como a identificação 

de boas práticas no sentido de preparar os dados de input. 

Os referidos inputs foram realizados considerando apenas baias com média e baixa densidade, 

utilizando a equação 16 proposta por Akyüz & Lee (2014) para definir o número de contentores 

presentes na baia, implicando diretamente na densidade de ocupação da baia, que neste caso serão 

consideradas para os experimentos computacionais. Serão utilizados apenas os casos de densidade 

média e alta como é apresentado nas configurações iniciais apresentadas de seguida.  

a. Baia 5 x 4 (W x H) com densidade de ocupação média (Figura 37). 

Para 𝛾 = 0.5 → 𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 9 

 

Figura 37 – Exemplo de baia (5 x 4) com densidade média. 

b. Baia 6 x 4 (W x H) com densidade de ocupação média (Figura 38). 

Para 𝛾 = 0.5 → 𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 11 

 
Figura 38 – Exemplo de baia (6 x 4) com densidade média. 

c. Baia 10 x 4 (W x H) com densidade de ocupação média (Figura 39). 

Para 𝛾 = 0.5 → 𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 19 

 

Figura 39 – Exemplo de baia (10 x 4) com densidade média. 

d. Baia 12 x 4 (W x H) com densidade de ocupação média (Figura 40). 
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Para 𝛾 = 0.5 → 𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 23 

 

Figura 40 – Exemplo de baia (12 x 4) com densidade média. 

e. Baia 5 x 4 (W x H) com densidade de ocupação alta (Figura 41). 

Para 𝛾 = 0.8 → 𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 14 

 

Figura 41 – Exemplo de baia (5 x 4) com densidade alta. 

f. Baia 6 x 4 (W x H) com densidade de ocupação alta (Figura 42). 

Para 𝛾 = 0.8 → 𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 17 

 

Figura 42 – Exemplo de baia (6 x 4) com densidade alta. 

g. Baia 10 x 4 (W x H) com densidade de ocupação alta (Figura 43). 

Para 𝛾 = 0.8 → 𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 30 

 

Figura 43 – Exemplo de baia (10 x 4) com densidade alta. 

h. Baia 12 x 4 (W x H) com densidade de ocupação alta (Figura 44). 

Para 𝛾 = 0.8 → 𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) = 36 

 

Figura 44 – Exemplo de baia (12 x 4) com densidade alta. 

Os resultados reproduzidos na Tabela 6 foram alcançados através do protótipo informático 

desenvolvido e utilizando as configurações iniciais apresentadas anteriormente e com os horizontes 

de planeamento constantes no ANEXO III. O referido protótipo foi utilizado em um processador i7 8ª 

geração 1.8 GHz, 8GB RAM com o software Microsoft Excel. 
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Tabela 6 – Resultados dos experimentos computacionais. 

Tipo 
Capacidade 

W x H 

N = 1 N = 5 N = 10 N = 15 N = 20 

Tempo 

(seg.) 
UB 

Tempo 

(seg.) 
UB 

Tempo 

(seg.) 
UB 

Tempo 

(seg.) 
UB 

Tempo 

(seg.) 
UB 

Média 5 x 4 8 4 16 4 28 3 35 2 52 2 

Média 6 x 4 5 8 63 5 119 4 150 3 188 3 

Média 10 x 4 15 4 70 4 135 4 187 4 240 4 

Média 12 x 4 24 5 65 3 177 3 253 3 317 3 

Alta 5 x 4 7 4 25 4 43 4 59 4 61 4 

Alta 6 x 4 8 5 30 3 32 3 36 3 88 3 

Alta 10 x 4 12 6 51 6 93 6 96 6 99 6 

Alta 12 x 4 9 7 38 4 66 4 92 4 119 4 

* UB – Upper bound (Número de realocações necessárias) 
** W x H – Width x Height 

5.4.1 Análise dos resultados encontrados para os experimentos computacionais 

Diante dos resultados apresentados anteriormente é possível proceder com a análise que permitirá 

extrair ilações dos experimentos computacionais realizados. 

A partir dos resultados produzidos, dos inputs das configurações iniciais e dos horizontes de 

planeamento, é possível observar que o tempo requerido para encontrar uma solução viável não está 

diretamente relacionado com a densidade de ocupação da baia, mas sim com a complexidade da 

configuração e da sequência de eventos que se pretende realizar. 

Podemos observar que para a configuração 10 x 4 (W x H) com densidade média de ocupação, 

apresentou o UB = 4 para todos os N’s apresentados na Tabela 6, ou seja, são necessários pelo menos 

4 movimentos para cumprir com os eventos previstos no seu respetivo horizonte de planeamento. No 

entanto, devido ao valor recorrente para as diferentes corridas do algoritmo, foi realizado um teste com 

N = 25, porém as soluções possíveis encontradas apresentavam UB = 4, então foi realizada uma 

corrida do algoritmo com N = 30, que demorou 438 segundos para encontrar uma solução viável UB = 

3 , o que indica que apesar de ter sido encontrado o mesmo valor de UB = 4 para os diferentes valores 

de N considerados na produção dos resultados, trata-se de um mínimo local, e o custo para encontrar 

uma solução melhor está diretamente relacionada com o tempo despendido pelo algoritmo, pois foi 

necessário quase o dobro do tempo necessário para encontrar uma solução viável com N = 20 (240 

segundos). 

Outra observação importante é que apesar da mudança de N = 15 para N = 20, que resultou 

num aumento do tempo despendido, não houve variação em termos de eficiência da solução 

encontrada, pois os resultados encontrados foram idênticos para os dois N’s utilizados. Porém, 

conforme mencionado anteriormente, no caso de N = 30 já foi possível encontrar uma solução melhor. 

Como o valor definido para N está diretamente relacionado com o tempo de resolução que será 

despendido, este valor deve ser incrementado na medida em que haja tempo disponível para a busca 

de uma solução melhor. 
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5.5 Estudo de casos hipotéticos aplicando as regras utilizadas pela SOTAGUS 

Atualmente, o sistema de gestão utilizado pela SOTAGUS possibilita rastrear os contentores 

individualmente, permitindo identificar os slots em que um contentor já esteve parqueado, no entanto, 

o sistema atual não possibilita a obtenção do histórico completo das baias (configuração da baia) para 

cada evento de chegada ou partida. Portanto, a análise do histórico das operações torna-se inviável 

devido à impossibilidade de se obter o estado completo das baias para determinado instante. 

Foi admitida a possibilidade de acompanhar as operações para recolher os dados necessários 

para estabelecer uma análise comparativa entre os resultados obtidos pelo protótipo informático e pela 

SOTAGUS. Porém, não foi possível alocar um colaborador que pudesse auxiliar no processo de 

recolha dos dados. Devido a essa limitação foram criados dez casos hipotéticos com a SOTAGUS, 

utilizando as regras que as equipas de operações aplicam para parquear os contentores, permitindo 

avaliar o desempenho do protótipo informático confrontando os seus resultados com os que são 

obtidos pela empresa. 

5.5.1 Considerações relevantes 

O protótipo desenvolvido foi elaborado seguindo como base a perspetiva do dynamic container 

relocation problem (DCRP), que é adequada para terminais que utilizem sistema de agendamentos, 

pois facilita o processo de entrega ou levantamento dos contentores realizados pelas empresas de 

frete, além de permitir ter o conhecimento prévio dos eventos de chegada e partida dos contentores. 

Apesar de ser um sistema muito utilizado em terminais de contentores em vários países, 

atualmente a SOTAGUS não utiliza este tipo de sistema devido à alta resistência dos clientes. O 

sistema de agendamento está diretamente relacionado com o planeamento das operações, permitindo 

uma gestão mais eficaz, assim como podemos inferir analogamente o sistema de gestão dos voos 

turísticos onde as aeronaves podem ser comparadas aos navios e os passageiros aos contentores, 

ambos tem que cumprir as imposições de um sistema de agendamento, onde o descumprimento gera 

penalizações. 

A inexistência do sistema de agendamento acaba por gerar um estrangulamento nos portões 

de entrada do terminal, pois em Portugal as empresas usualmente encerram o expediente de trabalho 

por volta das 18h, e, portanto, é comum que os camiões partam com destino ao terminal neste mesmo 

horário. Este comportamento causa filas à entrada do terminal, gerando desperdícios de ambos os 

lados. 

Por um lado, gasta-se combustível desnecessariamente enquanto um camião aguarda a 

entrada no TCSA, além das horas extras pagas para o condutor que chega a permanecer 3 horas na 

fila, pois o terminal não capacidade para dar entrada a tantos camiões. Por outro lado, antes das 18h 

não há filas de camiões para a entrega de contentores havendo disponibilidade de recursos para os 

receber e que ficam subaproveitados. É, portanto, evidente que a implementação de um sistema de 

agendamento faria todo o sentido para melhor alocar os recursos do parque e evitar estrangulamentos 

à sua entrada. 

A ausência do sistema de agendamento, impossibilita a SOTAGUS de saber os eventos de 

saída, portanto a empresa utiliza como referência os 5 dias de parqueamento gratuito que é oferecido, 
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para prever a partida do contentor, ou seja, um contentor deve começar a ficar o mais acessível 

possível na medida que o 5.º dia se aproxima (usualmente partem entre o 5.º e o 7.º dia). Ainda assim, 

existem outras incertezas que tornam a previsão mais difícil, pois um camião que supostamente seria 

o próximo a levantar um contentor poderá ter que aguardar mais tempo, caso o condutor tenha algum 

problema com a documentação de autorização de saída, ou se existir demora na liberação da 

alfândega, ou até mesmo alguma distração do condutor. 

5.5.2 Casos hipotéticos desenvolvidos com a SOTAGUS 

Para melhor embasar este trabalho, foram desenvolvidos um total de 10 casos hipotéticos em conjunto 

com o decisor, utilizando a metodologia aplicada pela SOTAGUS para planear o seu parque de 

contentores. Nesta secção são apresentados apenas dois casos (casos hipotéticos 4 e 6) que 

distinguem bem os dois tipos de situações existentes no planeamento das operações de 

parqueamento: planeamento do parqueamento em baias desocupadas; e planeamento de 

parqueamento em baias pré-ocupadas. 

Os casos apresentados em detalhe nesta secção têm como finalidade evidenciar a prática das 

regras utilizadas e para avaliar a sua eficiência em termos de realocações por comparação com os 

resultados obtidos pelo protótipo. Os oito casos restantes, apresentados no Anexo IV deste documento, 

utilizam a mesma lógica aplicada nos casos descritos nesta secção. 

As referidas regras consistem em avaliar se um contentor que chega ao parque tem a sua 

partida prevista, se sim ele deve ser parqueado de forma que fique o mais disponível possível sem que 

haja outro contentor a bloqueá-lo, exceto se o contentor que o bloquear tiver a sua partida prevista 

antes do referido contentor. 

A mesma regra se aplica nas realocações dos contentores que estão bloqueando a saída de 

um contentor que necessita partir em um determinado instante de tempo, deve-se realocá-lo para um 

slot que não impeça a saída de um contentor que partirá antes dele. Outra regra utilizada é a de 

agrupamento, que consiste em parquear em colunas próximas os contentores que não têm a sua 

partida prevista. 

I. Caso hipotético 4 

O caso hipotético 4 consiste em uma baia, cuja  configuração inicial apresenta-se desocupada e requer 

o planeamento do parqueamento de um lote de contentores, cujos eventos de chegada e partida são 

conhecidos previamente, conforme é apresentado no horizonte de planeamento da Figura 45. 
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Figura 45 – Horizonte de planeamento do caso hipotético 4 

De seguida são apresentadas as iterações necessárias para aplicar as regras utilizadas 

atualmente pela empresa, permitindo observar a ocorrência dos eventos listados no horizonte de 

planeamento, além de observar a ocorrência de possíveis realocações.  

O caso 4 é característico por ter uma configuração inicial desocupada como pode ser 

observado na Figura 46(a). Podemos observar que os primeiros 12 eventos do horizonte de 

planeamento indicam a chegada de 12 contentores, e se avançarmos para os próximos instantes pode-

se observar que 4 destes contentores irão partir no horizonte considerado, portanto deverão ser 

parqueados de forma que fiquem acessíveis para a suas respetivas partidas. Os contentores 1 e 2 tem 

as suas chegadas previstas, porém apenas a partida do contentor 2 é prevista, portanto o contentor 1 

é parqueado em um slot da base, conforme demostrado na Figura 46(b) e o contentor 2 é parqueado 

acima do contentor 1 conforme Figura 46(c), pois o contentor 1 não tem a sua partida prevista. 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 46 – Caso hipotético 4 (𝒏𝟎, 𝒏𝟏, 𝒏𝟐) 

Na Figura 47(a) podemos observar a chegada do contentor 3, que por sua vez não foi 

parqueado acima do contentor 2 devido a sua partida que está prevista em t = 14, o mesmo ocorre 

para a chegada do contentor 4 na Figura 47(b) e para a chegada do contentor 5 na Figura 47(c), pois 

os contentores 3 e 4 também tem suas partidas previstas no horizonte considerado. 

t contentor saída / entrada

1 1 1

2 2 1

3 3 1

4 4 1

5 5 1

6 6 1

7 7 1

8 8 1

9 9 1

10 10 1

11 11 1

12 12 1

13 7 0

14 2 0

15 3 0

16 4 0

17 13 1

18 14 1

19 15 1

20 16 1

1

2

1
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 47 – Caso hipotético 4 (𝒏𝟑, 𝒏𝟒, 𝒏𝟓) 

Na Figura 48(a) podemos observar a chegada do contentor 6 que é parqueado acima do 

contentor 5, pois a sua partida não é prevista no horizonte considerado. Utilizando a mesma lógica, o 

contentor 7 é parqueado acima do 6 conforme mostra a Figura 48(b). Na Figura 48(c) é possível 

observar a interrupção do empilhamento, devido a previsão de partida do contentor 7 em t = 13. 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 48 – Caso hipotético 4 (𝒏𝟔, 𝒏𝟕, 𝒏𝟖) 

Em sequência dos eventos do horizonte de planeamento, o contentor 9 chega e é parqueado 

acima do contentor 8 conforme ilustra a Figura 49(a), pois a partida do contentor 8 não é prevista no 

horizonte considerado. A mesma lógica é aplicada para o contentor 10 na Figura 49(b), para o 

contentor 11 na Figura 49(c) e para o contentor 12 na Figura 49(d). 

(a)

(b)

(c)

(d) 

Figura 49 – Caso hipotético 4 (𝒏𝟗, 𝒏𝟏𝟎, 𝒏𝟏𝟏, 𝒏𝟏𝟐) 
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O estado atual das iterações pode ser identificado como t =13, cujo evento previsto é a partida 

do contentor 7 como é ilustrado na Figura 50(a), sua partida ocorre sem a necessidade de realocar 

nenhum contentor, pois sabendo de sua partida seu respetivo acesso não foi bloqueado. A mesma 

lógica foi aplicada para a partida do contentor 2 na Figura 50(b), para o contentor 3 na Figura 50(c) e 

para o contentor 4 na Figura 50(d). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figura 50 – Caso hipotético 4 (𝒏𝟏𝟑𝒏𝟏𝟒𝒏𝟏𝟓𝒏𝟏𝟔) 

Após a partida dos contentores 7, 2, 3 e 4, está previsto a chegada do contentor 13 que é 

parqueado de forma agrupada com os demais contentores que não possuem sua partida definida 

conforme ilustra a Figura 51(a), o mesmo ocorre para o contentor 14 na Figura 51(b), para o contentor 

15 na Figura 51(c) e para o contentor 16 na Figura 51(d). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figura 51 – Caso hipotético 4 (𝒏𝟏𝟕, 𝒏𝟏𝟖, 𝒏𝟏𝟗, 𝒏𝟐𝟎) 

Ao cumprir todos os eventos previstos no horizonte de planeamento, podemos observar que 

não foi necessário realocar nenhum contentor. Portanto, podemos concluir que as regras aplicadas 

pela empresa no planeamento do parqueamento de contentores em baias, cuja configuração inicial 

seja vazia, é razoável em termos de qualidade da solução proposta, porém esta prática requer mais 
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tempo para o planeamento, é passível de falhas, requer um conhecimento específico da pessoa que 

está realizando o planeamento, além de apresentar diferentes soluções para diferentes planeadores. 

Após obter as iterações realizadas aplicando as regras utilizadas atualmente pela empresa, 

foram inseridos os mesmos inputs no protótipo e de seguida o algoritmo foi corrido com diferentes 

valores de N até que fosse possível encontrar o valor de UB igual a zero conforme é indicado na Tabela 

7. As corridas foram interrompidas após encontrar UB igual a zero, pois o valor zero implica que não 

haverá nenhuma realocação conforme a solução encontrada através das iterações realizadas e, 

portanto, é a melhor hipótese de solução a ser encontrada.  

Tabela 7 – Resultados obtidos através do protótipo para o caso hipotético 4. 

N UB Tempo 

5 2 3m 34s 

10 2 7m 20s 

25 0 14m 56s 

 

II. Caso hipotético 6 

Ao contrário do caso hipotético 4, o caso hipotético 6 consiste em uma baia, cuja a configuração inicial 

apresenta-se pré-ocupada com alguns contentores e requer o planeamento do parqueamento de um 

lote de contentores, cujos eventos de chegada e partida são conhecidos previamente, conforme é 

apresentado no horizonte de planeamento da Figura 52. 

 

Figura 52 – Horizonte de planeamento do caso hipotético 6 

De forma similar ao caso 4, de seguida são apresentadas as iterações necessárias para aplicar 

as regras utilizadas atualmente pela empresa, permitindo observar a ocorrência dos eventos previstos 

no horizonte de planeamento e inclusive observar que para baias pré-ocupadas é mais comum a 

necessidade de se realocar algum contentor, pois há a possibilidade de haver algum contentor mal 

colocado como no caso dos contentores 7 e 12 respetivamente. 

O caso 6 é característico pela pré-ocupação como pode ser observado na Figura 53(a). 

Aplicando a mesma lógica utilizada no caso 4, é possível observar que há slots vazios apenas a partir 

da terceira coluna, porém na terceira e quarta coluna há contentores tem as suas partidas previstas no 

horizonte considerado, portanto os contentores que chegarão antes das suas respetivas partidas não 

serão parqueados nas referidas colunas, pois implicariam em movimentos improdutivos (realocações). 

t contentor saída / entrada

1 20 1

2 21 1

3 22 1

4 23 1

5 24 1

6 12 0

7 13 0

8 18 0

9 6 0

10 5 0

11 2 0

12 1 0

13 7 0

14 19 0

15 16 0
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É possível observar a regra de agrupamento de contentores que não tem a sua partida prevista, 

como no caso do contentor 20 na Figura 53(b), do 21 na Figura 53(c), do 22 Figura 53(d), do 23 na 

Figura 53(e) e do 24 na Figura 53(f). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

Figura 53 – Caso hipotético 6 (𝒏𝟎, 𝒏𝟏, 𝒏𝟐, 𝒏𝟑, 𝒏𝟒, 𝒏𝟓) 

A partir do instante t = 6 todos os eventos previstos são de partida. É possível observar a 

realocação R(3,6) do contentor 13 na Figura 54(a), pois o contentor 13 estava a impedir a partida do 

contentor 12. Uma vez que o contentor 12 está acessível, sua partida ocorre como mostra a Figura 

54(b), logo o contentores 13 também parte como podem ser observado na Figura 54(c), seguido pelo 

contentor 18 representado na Figura 54(d). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figura 54 – Caso hipotético 6 (𝒏𝟔, 𝒏𝟕, 𝒏𝟖) 
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Na Figura 55 podemos observar a partida dos contentores parqueados na primeira coluna, 

sem que houvesse a necessidade de realocar nenhum dos contentores. Na Figura 55(a) podemos 

observar a partida do contentor 6, a partida do contentor 5 na Figura 55(b), a partida do contentor 2 na 

Figura 55(c) e a partida do contentor 1 na Figura 55(d). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figura 55 – Caso hipotético 6 (𝒏𝟏𝟎, 𝒏𝟏𝟏, 𝒏𝟏𝟐, 𝒏𝟏𝟑) 

No instante t =13 há a necessidade de realocar o contentor 8 para que o contentor 7 possa 

partir, pois este já estava previamente mal colocado. A realocação R(2,1) do contentor 8 mostrada na 

Figura 56(a) segue a mesma lógica utilizada para definir o slot onde um contentor que chega será 

parqueado, ele deve ser realocado para um slot onde não bloqueie outro contentor que tenha sua 

partida prevista no horizonte considerado. De seguida o contentor 7 tem sua partida liberada como é 

ilustrado na Figura 56(b), para então encerrar os eventos do horizonte considerado com as partidas do 

contentor 19 na Figura 56(c) e do contentor 16 na Figura 56(d). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figura 56 – Caso hipotético 6 (𝒏𝟏𝟒, 𝒏𝟏𝟓, 𝒏𝟏𝟔, 𝒏𝟏𝟕) 

Após o cumprimento de todos os eventos previstos no horizonte de planeamento considerado, 

podemos observar que foram realizadas duas realocações, e que estas eram inevitáveis pelo facto de 

os contentores a serem realocados já estarem mal colocados na configuração inicial. Portanto, 
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podemos concluir que ainda que seja necessário realizar realocações, as regras aplicadas atualmente 

pela empresa são razoáveis, porém possui as mesmas desvantagens já mencionadas no caso 4. 

Aplicando a mesma abordagem utilizada no caso 4, foram inseridos os mesmos inputs no 

protótipo e de seguida o algoritmo foi corrido com diferentes valores de N até que fosse possível 

encontrar o valor de UB igual a dois conforme é indicado na Tabela 8. As corridas foram interrompidas 

após encontrar UB = 2, pois este valor implica que serão necessárias duas realocações que, como foi 

possível concluir, são inevitáveis e, portanto, é a melhor hipótese de solução a ser encontrada.  

Tabela 8 – Resultados obtidos através do protótipo para o caso hipotético 6. 

N UB Tempo 

5 4 1m 28s 

10 4 2m 51s 

25 3 6m 5s 

35 3 8m 14s 

45 3 10m 27s 

55 3 12m 42s 

85 2 17m 11s 

5.5.3 Análise dos resultados encontrados para os casos hipotéticos 

Nesta secção analisam-se e comparam-se as soluções obtidas para os 10 casos hipotéticos com a 

aplicação das regras definidas pela SOTAGUS para o TCSA (doravante designadas como “soluções 

propostas”) com os resultados obtidos pelo protótipo informático (doravante designados como 

“resultados do protótipo”). 

A primeira ilação que podemos tirar, tanto das soluções propostas quanto dos resultados do 

protótipo, é que para os casos onde se tem uma configuração inicial da baia desocupada não existem 

realocações, devido ao facto de se conhecerem previamente todos os eventos dos contentores que 

serão parqueados no horizonte de planeamento definido. 

Quando há contentores parqueados na configuração inicial, pode ser que de acordo com o 

horizonte de planeamento considerado existam contentores mal colocados e consequentemente 

implicando em realocações inevitáveis. 

Tendo em consideração os dez casos hipotéticos é possível observar que as regras 

empregadas atualmente pela SOTAGUS produziram soluções ótimas, pois ao analisar cada caso 

individualmente é possível observar que só foram realocados os contentores que já estavam mal 

colocados e, portanto, suas respetivas realocações eram inevitáveis. Esta observação justifica os bons 

resultados obtidos pela empresa em 2018 (ver capítulo 2), mostrando que a empresa tem um bom 

conhecimento tácito acerca do planeamento das operações de parqueamento de contentores. 

Outra ilação que podemos extrair desta análise é que não existe um valor único pré-definido 

para a largura do feixe N, ou seja, pode-se optar por N = 1 e a geração de sub-nós avançará apenas 

com o melhor nó (menor número de realocações previstas) em cada instante de tempo, ou avançar 

com os 15 melhores para cada instante no caso de N = 15. Deve ponderar-se esse valor tendo em 

consideração o tempo disponível para procurar uma solução, visto que à medida que o aumentamos 
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o tempo de resolução também aumenta. No entanto, para os casos mais complexos onde há a 

necessidade de realocar algum contentor é possível concluir que valores elevados de N produzem 

melhores resultados, como se pode observar nos casos hipotéticos apresentados. 

Outro facto relevante que podemos observar nos referidos casos hipotéticos, é que a 

densidade de ocupação não impacta no tempo de resolução, pois como pode ser observado nos casos 

hipotéticos 9 e 10 (ver Anexo IV), cuja densidade de ocupação é alta, foi possível encontrar boas 

soluções com tempos de resolução razoáveis. Portanto, fica evidente que o tempo de resolução 

requerido está relacionado com a complexidade dos movimentos de realocação ou dos possíveis 

conflitos que os eventos de chegada ou partida podem gerar, como pode ser observado nos casos 

hipotéticos 3, 6, 7 e 8. 

Para concluir esta análise, é possível inferir que os resultados encontrados estão alinhados 

com os objetivos definidos para esta investigação e que o protótipo cumpre o seu propósito, 

possibilitando o tratamento automático dos dados relativos ao parqueamento de contentores. 

5.6 Conclusões do capítulo 

No presente capítulo foram definidas algumas estratégias de parqueamento consideradas relevantes 

para as operações de parqueamento do TCSA, acompanhadas pelas suas respetivas justificações. 

Foram apresentadas as fases de desenvolvimento do protótipo informático justificando os métodos 

escolhidos, sua utilização e os testes realizados. Apresentaram-se experimentos computacionais para 

diferentes configurações, com o objetivo de analisar o comportamento do protótipo e identificar boas 

práticas. Estudaram-se ainda dez casos hipotéticos apresentando as suas respetivas soluções 

propostas e os resultados do protótipo. 

A análise aos dez casos hipotéticos evidenciou que as regras utilizadas pela empresa podem 

ser consideradas uma boa prática, pois produzem números de realocações razoáveis. Também pode 

concluir-se que para o protótipo informático encontrar melhores soluções que estejam sujeitas a uma 

combinação de eventos mais complexa é necessário incrementar significativamente o valor de N. 
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6 Conclusões, limitações e trabalho futuro 

Conforme foi abordado no início deste trabalho, o comportamento da indústria portuária 

especificamente no setor de cargas contentorizadas, sofre uma grande pressão no sentido de 

constantemente aperfeiçoar suas operações, visando a entrega de um serviço mais rápido e eficiente. 

A referida pressão motivou o trabalho desenvolvido, possibilitando a entrega de um protótipo 

informático em conjunto com uma proposta de políticas de parqueamento relevantes que visam 

redefinir a forma como é realizada a gestão de planeamento do TCSA, especificamente no 

planeamento dos parqueamentos dos contentores que ingressam no parque. 

O referido trabalho foi organizado em capítulos, cuja estrutura contempla uma introdução ao 

que se pretende investigar, uma definição da metodologia de desenvolvimento da dissertação, a 

caracterização da empresa em conjunto com a definição do problema, uma revisão bibliográfica 

adequada para suportar o desenvolvimento da solução, e o processo de construção da solução. 

No capítulo 1 apresentou-se uma introdução que contextualizou o problema em relação à 

indústria portuária, definido os objetivos deste trabalho, a metodologia de desenvolvimento do trabalho 

e a organização desta dissertação. O capítulo 2 apresentou-se a empresa SOTAGUS, seguido da 

contextualização do Terminal de Contentores de Santa Apolónia no Porto de Lisboa. Neste mesmo 

capítulo, realizou-se também uma caracterização do terminal, além da apresentação das informações 

operacionais cedidas pela empresa e os detalhes relativos ao problema. No capítulo 3 realizou-se um 

enquadramento teórico, visando esclarecer os conceitos, definições, características e práticas 

operacionais comuns no ambiente dos terminais de contentores e dos seus respetivos parques. O 

capítulo 4 apresentou uma extensão da revisão da literatura, que se optou por mostrar separadamente 

pelo facto de o conteúdo pertencer à proposta de abordagem aplicada ao problema de parqueamento 

de contentores (CSP). Nesta extensão são cobertos os aspetos relacionados com as estratégias de 

parqueamento, a modelação do problema, as abordagens aplicadas para a resolução do CSP e a 

definição da metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho. No capítulo 5 apresentaram-se 

as diferentes etapas consideradas no desenvolvimento da solução para o problema apresentado, 

definindo as estratégias relevantes para as operações de parqueamento do TCSA, os métodos que 

foram incorporados no protótipo informático, os experimentos computacionais realizados e a respetiva 

análise de resultados. 

Levando em consideração os aspetos abordados neste trabalho e os resultados obtidos, pode 

concluir-se que os objetivos da dissertação foram alcançados. Com o auxílio do protótipo a empresa 

conseguirá executar um planeamento ágil e padronizado ganhando eficiência nesta etapa, visto que 

permite o tratamento automático dos dados relativos ao parqueamento de contentores no Terminal de 

Contentores de Santa Apolónia, bem como noutros terminais operados pela SOTAGUS. Além disso, é 

válido ressaltar que o desenvolvimento do protótipo também permitiu a transformação do 

conhecimento tácito que a empresa detém acerca das operações de parqueamento de contentores em 

conhecimento explícito, pois independente da pessoa que estiver executando o planeamento os 

resultados serão iguais a partir dos mesmos inputs. Sublinhe-se que na SOTAGUS o planeamento 

requer mais tempo do que aquele que é requerido pelo protótipo informático desenvolvido, que o 
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planeamento na empresa está sujeito a falhas humanas, e que o resultado obtido está dependente do 

conhecimento específico da pessoa que o está a efetuar. 

As limitações do trabalho realizado estão associadas à utilização de heurísticas para procurar 

soluções, que não se garantem ser ótimas. Ainda assim, a abordagem implementada é considerada 

adequada, pois produz resultados razoáveis em relação ao objetivo pretendido e segue uma lógica 

que permite a padronização da operação de parqueamento. 

O facto de não ter sido possível o acompanhamento das operações in loco, nem existirem 

registos de horizontes de planeamento, inviabilizou uma comparação de resultados com dados 

históricos reais. Porém, como alternativa foram desenvolvidos dez casos hipotéticos distintos, cujas 

soluções foram desenvolvidas em conjunto com a SOTAGUS aplicando as regras de parqueamento 

utilizadas atualmente no TCSA.  

Recomenda-se como sugestão para trabalho futuro os seguintes pontos identificados: realizar 

uma análise dos resultados produzidos em situações reais utilizando o protótipo desenvolvido; 

desenvolver uma interface gráfica para o protótipo de modo a restringir os campos de ação do 

utilizador; aperfeiçoar o código de forma a permitir que seja optativa a priorização de parqueamento 

com base no navio de partida, no porto de destino e no peso do contentor; e uma análise de viabilidade 

de implementação de um sistema de agendamentos em terminais de contentores. 

Adicionalmente, recomenda-se a integração do protótipo em análise com o desenvolvimento 

de outros sistemas de suporte a decisão, tais como o sistema que trata do problema de calendarização 

dos pórticos de cais, que também pode ser considerado um dos principais estrangulamentos das 

operações em terminais de contentores, e o sistema que trata dos agendamentos do terminal, pois 

está diretamente ligado aos eventos de partida e chegada de contentores. 
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Anexo I – Algoritmo da heurística beam search (BS) 

 

1. (Initialization): Set time period t = 0, 𝒩 = Ø. 

Create initial node 𝑛0 using 𝐶0, set 𝑍𝑅
𝑛0

= 0. 

𝑍𝐿𝐵
𝑛0

 = 0, 𝑍𝑈𝐵
𝑛0

 = +∞ and 𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡 = +∞. Update 

𝒩 = { 𝒩 ∪ 𝑛0}. 

2. (Partitioning): Set t = t + 1 and 𝒩′ = Ø. For each 

𝑛 ∈  𝒩, consider incoming or departing container j 

at time period t.  

i. If j departs from the yard-bay without reloca- 

tions. Set 𝐶𝑛′
= 𝐶𝑛, delete j from 𝐶𝑛′

, create 

node 𝑛′ and update 𝒩′ = { 𝒩′ ∪  𝑛′}. 

ii. Else if j is an incoming container, for each pos- 

sible slot k in 𝐶𝑛, set 𝐶𝑛′
= 𝐶𝑛, add j to 𝐶𝑛′

,  

create node 𝑛′ and update 𝒩′ = { 𝒩′ ∪  𝑛′}. 

iii. Else, create all subnodes 𝑛′ from the active node 

𝑛 and add them to 𝒩′ by setting 𝐶𝑛′
=  𝐶𝑛 such  

that all containers above j are relocated to their  

new slots for each possible 𝐶𝑛′
. Update each 𝑍𝑅

𝑛′
 

by the number of containers above of container 

j. 

Set 𝒩 = { 𝒩\𝑛} 

If t < T go to Step 3 else go to Step 4. 

3. (Bounding): For each node 𝑛′ ∈  𝒩′, calculate a lower 

bound 𝑍𝐿𝐵
𝑛′

 and an upper bound 𝑍𝑈𝐵
𝑛′

. Set 𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡=  

min {𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡, 𝑍𝑈𝐵

𝑛′
.}, if 𝑍�̂�(𝛼)  ≥ (1 −  𝜖)𝑍𝑈𝐵

𝑏𝑒𝑠𝑡 then set 

𝒩′ = { 𝒩′\𝑛′}. Go to Step 4. 

4. (Pruning): If t = T or 𝒩′ = Ø, then stop and report 

𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡. Else add the first N elements of 𝒩′ satisfying  

𝑍�̂�(𝛼) < (1 −  𝜖)𝑍𝑈𝐵
𝑏𝑒𝑠𝑡 to 𝒩 and go to Step 2. 

 

Anexo I – Algoritmo da heurística beam search (BS). Fonte: Akyüz & Lee (2014). 
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Anexo II – Soluções encontradas para o exemplo apresentado 

1º Solução: 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0 18

n0 16 17

11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 0 ZUB 1000

ZM 0 ZLB 0

ZF 0 ZUBbest 1000

C1 18

n1 16 17

11 13 14 15

n0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 6

ZM 2 ZLB 3

ZF 5 ZUBbest 6

C2 20 18

n3 16 17

11 13 14 15

n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 5

ZM 2 ZLB 3

ZF 4 ZUBbest 5

C3 20 18

n21 16 17

11 21 13 14 15

n3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 4

ZM 2 ZLB 3

ZF 3 ZUBbest 4

C4 20 18

n56 16 22 17

11 21 13 14 15

n21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C5 20 18

n96 16 22 17

11 21 13 14 15

n56 1 2 3 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C6 20 18

n101 16 22 17

11 21 13 14 15

n96 1 2 3 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C7 20 13 18

n106 16 22 17

11 21 14 15

n101 1 2 3 7 8 9 10

ZR 2 ZUB 3

ZM 1 ZLB 3

ZF 1 ZUBbest 3
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2º Solução: 

 

 

 

 

 

 

C8 20 13

n111 16 22

11 21 14 15

n106 1 2 3 18 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C9 20 13

n116 16 22

11 21 14 15

n111 2 3 18 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C10 20 13

n121 16 22

11 21 14

n116 2 3 18 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C0 18

n0 16 17

11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 0 ZUB 1000

ZM 0 ZLB 0

ZF 0 ZUBbest 1000

C1 18

n1 16 17

11 13 14 15

n0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 6

ZM 2 ZLB 3

ZF 5 ZUBbest 6

C2 20 18

n3 16 17

11 13 14 15

n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 5

ZM 2 ZLB 3

ZF 4 ZUBbest 5

C3 20 18

n21 16 17

11 21 13 14 15

n3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 4

ZM 2 ZLB 3

ZF 3 ZUBbest 4

C4 20 18

n60 16 17

11 21 13 22 14 15

n21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C5 20 18

n97 16 17

11 21 13 22 14 15

n60 1 2 3 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3



68 

 

 

 

 

 

3º Solução: 

 

 

 

C6 20 18

n102 16 17

11 21 13 22 14 15

n97 1 2 3 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C7 20 18

n107 16 13 17

11 21 22 14 15

n102 1 2 3 7 8 9 10

ZR 2 ZUB 3

ZM 1 ZLB 3

ZF 1 ZUBbest 3

C8 20 18

n112 16 13

11 21 22 14 15

n107 1 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C9 20 18

n117 16 13

11 21 22 14 15

n112 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C10 20 18

n122 16 13

11 21 22 14

n117 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C0 18

n0 16 17

11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 0 ZUB 1000

ZM 0 ZLB 0

ZF 0 ZUBbest 1000

C1 18

n1 16 17

11 13 14 15

n0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 6

ZM 2 ZLB 3

ZF 5 ZUBbest 6

C2 20 18

n3 16 17

11 13 14 15

n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 5

ZM 2 ZLB 3

ZF 4 ZUBbest 5
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C3 20 18

n21 16 17

11 21 13 14 15

n3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 4

ZM 2 ZLB 3

ZF 3 ZUBbest 4

C4 20 18

n61 16 17

11 21 13 14 22 15

n21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C5 20 18

n98 16 17

11 21 13 14 22 15

n61 1 2 3 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C6 20 18

n103 16 17

11 21 13 14 22 15

n98 1 2 3 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C7 20 18

n108 16 13 17

11 21 14 22 15

n103 1 2 3 7 8 9 10

ZR 2 ZUB 3

ZM 1 ZLB 3

ZF 1 ZUBbest 3

C8 20 18

n113 16 13

11 21 14 22 15

n108 1 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C9 20 18

n118 16 13

11 21 14 22 15

n113 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C10 20 18

n123 16 13

11 21 14 22

n118 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3
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4º Solução: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0 18

n0 16 17

11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 0 ZUB 1000

ZM 0 ZLB 0

ZF 0 ZUBbest 1000

C1 18

n1 16 17

11 13 14 15

n0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 6

ZM 2 ZLB 3

ZF 5 ZUBbest 6

C2 20 18

n3 16 17

11 13 14 15

n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 5

ZM 2 ZLB 3

ZF 4 ZUBbest 5

C3 20 18

n25 16 17

11 13 21 14 15

n3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 4

ZM 2 ZLB 3

ZF 3 ZUBbest 4

C4 20 18

n64 16 17

11 22 13 21 14 15

n25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C5 20 18

n99 16 17

11 22 13 21 14 15

n64 1 2 3 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C6 20 18

n104 16 17

11 22 13 21 14 15

n99 1 2 3 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C7 20 18

n109 16 13 17

11 22 21 14 15

n104 1 2 3 7 8 9 10

ZR 2 ZUB 3

ZM 1 ZLB 3

ZF 1 ZUBbest 3

C8 20 18

n114 16 13

11 22 21 14 15

n109 1 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3
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5º Solução: 

 

 

 

 

 

 

 

C9 20 18

n119 16 13

11 22 21 14 15

n114 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C10 20 18

n124 16 13

11 22 21 14

n119 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C0 18

n0 16 17

11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 0 ZUB 1000

ZM 0 ZLB 0

ZF 0 ZUBbest 1000

C1 18

n1 16 17

11 13 14 15

n0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 6

ZM 2 ZLB 3

ZF 5 ZUBbest 6

C2 20 18

n3 16 17

11 13 14 15

n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 5

ZM 2 ZLB 3

ZF 4 ZUBbest 5

C3 20 18

n25 16 17

11 13 21 14 15

n3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 4

ZM 2 ZLB 3

ZF 3 ZUBbest 4

C4 20 18

n68 16 22 17

11 13 21 14 15

n25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C5 20 18

n100 16 22 17

11 13 21 14 15

n68 1 2 3 5 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3

C6 20 18

n105 16 22 17

11 13 21 14 15

n100 1 2 3 6 7 8 9 10

ZR 1 ZUB 3

ZM 2 ZLB 3

ZF 2 ZUBbest 3
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C7 20 18

n110 16 22 17

11 13 21 14 15

n105 1 2 3 7 8 9 10

ZR 2 ZUB 3

ZM 1 ZLB 3

ZF 1 ZUBbest 3

C8 20

n115 16 18 22

11 13 21 14 15

n110 1 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C9 20

n120 16 18 22

11 13 21 14 15

n115 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3

C10 20

n125 16 18 22

11 13 21 14

n120 2 3 7 8 9 10

ZR 3 ZUB 3

ZM 0 ZLB 3

ZF 0 ZUBbest 3
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Anexo III – Horizontes de planeamento utilizados na produção dos resultados. 

a. Baia 5 x 4 (W x H) com densidade de ocupação média. Para 𝛾 = 0.5  𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 9 

 

b. Baia 6 x 4 (W x H) com densidade de ocupação média. Para 𝛾 = 0.5  𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 11 

 

c. Baia 10 x 4 (W x H) com densidade de ocupação média. Para 𝛾 = 0.5  𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 19 

 

d. Baia 12 x 4 (W x H) com densidade de ocupação média. Para 𝛾 = 0.5  𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 23 

 

  

t contentor saída / entrada

1 10 1

2 11 1

3 12 1

4 13 1

5 14 1

6 15 1

7 4 0

8 3 0

9 2 0

10 1 0

11 8 0

12 5 0

13 7 0

14 6 0

15 10 0

t contentor saída / entrada

1 12 1

2 13 1

3 14 1

4 15 1

5 16 1

6 17 1

7 18 1

8 19 1

9 11 0

10 2 0

11 3 0

12 4 0

13 7 0

14 6 0

15 10 0

t contentor saída / entrada

1 20 1

2 21 1

3 22 1

4 23 1

5 24 1

6 12 0

7 13 0

8 18 0

9 6 0

10 5 0

11 2 0

12 1 0

13 7 0

14 19 0

15 16 0

t contentor saída / entrada

1 24 1

2 25 1

3 26 1

4 13 1

5 11 1

6 8 0

7 2 0

8 12 0

9 6 0

10 7 0

11 1 0

12 10 0

13 4 0

14 20 0

15 15 0
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e. Baia 5 x 4 (W x H) com densidade de ocupação alta. Para 𝛾 = 0.8  𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 14 

 

f. Baia 6 x 4 (W x H) com densidade de ocupação alta. Para 𝛾 = 0.8  𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 17 

 

g. Baia 10 x 4 (W x H) com densidade de ocupação alta. Para 𝛾 = 0.8  𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) ≅ 30 

 

h. Baia 12 x 4 (W x H) com densidade de ocupação alta. Para 𝛾 = 0.8  𝛾(𝑊𝐻 − 𝐻 + 1) = 36 

 

t contentor saída / entrada

1 15 1

2 16 1

3 13 0

4 12 0

5 9 0

6 1 0

7 2 0

8 14 0

9 5 0

10 4 0

11 3 0

12 10 0

13 7 0

14 6 0

15 8 0

t contentor saída / entrada

1 18 1

2 19 1

3 20 1

4 1 0

5 2 0

6 13 0

7 5 0

8 4 0

9 3 0

10 17 0

11 16 0

12 14 0

13 15 0

14 21 1

15 22 1

t contentor saída / entrada

1 31 1

2 32 1

3 33 1

4 34 1

5 35 1

6 17 0

7 7 0

8 6 0

9 1 0

10 26 0

11 25 0

12 10 0

13 4 0

14 24 0

15 23 0

t contentor saída / entrada

1 37 1

2 35 0

3 34 0

4 30 0

5 22 0

6 36 0

7 27 0

8 24 0

9 26 0

10 25 0

11 38 1

12 39 1

13 40 1

14 41 1

15 42 1
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Anexo IV – Casos hipotéticos 

Caso hipotético 1 

Horizonte de planeamento: 

 

Iterações realizadas de acordo com as regras da SOTAGUS: 

 (𝒏𝟏)

 (𝒏𝟐)

 (𝒏𝟑)

 (𝒏𝟒)

 (𝒏𝟓)

 (𝒏𝟔)

 (𝒏𝟕)

 (𝒏𝟖)

 (𝒏𝟗)

 (𝒏𝟏𝟎)

t contentor saída / entrada

1 1 1

2 2 1

3 3 1

4 4 1

5 5 1

6 6 1

7 7 1

8 8 1

9 9 1

10 10 1

11 11 1

12 12 1

13 13 1

14 14 1

15 15 1

16 16 1

17 1 0

18 3 0

19 4 0

20 7 0

1

2 1

3

2 1

3

4 2 1

3

5 4 2 1

6 3

5 4 2 1

7

6 3

5 4 2 1

7

6 3

5 8 4 2 1

7

6 9 3

5 8 4 2 1

7 10

6 9 3

5 8 4 2 1
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 (𝒏𝟏𝟏)

 (𝒏𝟏𝟐)

 (𝒏𝟏𝟑)

 (𝒏𝟏𝟒)

 (𝒏𝟏𝟓)

 (𝒏𝟏𝟔)

 (𝒏𝟏𝟕)

 (𝒏𝟏𝟖)

 (𝒏𝟏𝟗)

 (𝒏𝟐𝟎) 

Número de realocações realizadas utilizando as regras definidas pela SOTAGUS: 0 (zero) 

Resultados obtidos através do protótipo: 

N UB Tempo 

5 2 1m 45s 

10 3 3m 17s 

25 0 6m 15s 

  

11

7 10

6 9 3

5 8 4 2 1

11

7 10

6 9 3

5 8 12 4 2 1

11

7 10

6 9 13 3

5 8 12 4 2 1

11

7 10 14

6 9 13 3

5 8 12 4 2 1

11 15

7 10 14

6 9 13 3

5 8 12 4 2 1

11 15

7 10 14

6 9 13 3

5 8 12 16 4 2 1

11 15

7 10 14

6 9 13 3

5 8 12 16 4 2

11 15

7 10 14

6 9 13

5 8 12 16 4 2

11 15

7 10 14

6 9 13

5 8 12 16 2

11 15

10 14

6 9 13

5 8 12 16 2
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Caso hipotético 2 

Horizonte de planeamento: 

 

Iterações realizadas de acordo com as regras da SOTAGUS: 

 (𝒏𝟏)

 (𝒏𝟐)

 (𝒏𝟑)

 (𝒏𝟒)

 (𝒏𝟓)

 (𝒏𝟔)

 (𝒏𝟕)

 (𝒏𝟖)

 (𝒏𝟗)

 (𝒏𝟏𝟎)

 (𝒏𝟏𝟏)

t contentor saída / entrada

1 1 1

2 2 1

3 3 1

4 4 1

5 5 1

6 6 1

7 7 1

8 8 1

9 9 1

10 8 0

11 7 0

12 9 0

13 6 0

14 5 0

15 4 0

16 3 0

17 10 1

18 2 0

19 1 0

20 11 1

1

2

1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1 5

4

3

2 6

1 5

4

3 7

2 6

1 5

4 8

3 7

2 6

1 5

4 8

3 7

2 6

1 5 9

4

3 7

2 6

1 5 9

4

3

2 6

1 5 9
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 (𝒏𝟏𝟐)

 (𝒏𝟏𝟑)

 (𝒏𝟏𝟒)

 (𝒏𝟏𝟓)

 (𝒏𝟏𝟔)

 (𝒏𝟏𝟕)

 (𝒏𝟏𝟖) 

Número de realocações realizadas utilizando as regras definidas pela SOTAGUS: 0 (zero) 

Resultados obtidos através do protótipo: 

N UB Tempo 

5 0 3m 6s 

 
  

4

3

2 6

1 5

4

3

2

1 5

3

2

1

2

1 10

1 10

10

11 10
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Caso hipotético 3 

Horizonte de planeamento: 

 

Iterações realizadas de acordo com as regras da SOTAGUS: 

 (𝒏𝟏)

 (𝒏𝟐)

 (𝒏𝟑)

 (𝒏𝟒)

 (𝒏𝟓)

 (𝒏𝟔)

 (𝒏𝟕)

 (𝒏𝟖)

 (𝒏𝟗)

 (𝒏𝟏𝟎)

 (𝒏𝟏𝟏)

t contentor saída / entrada

1 1 1

2 2 1

3 3 1

4 4 1

5 5 1

6 6 1

7 7 1

8 8 1

9 1 0

10 2 0

11 3 0

12 5 0

13 7 0

14 9 1

15 10 1

16 11 1

17 12 1

18 4 0

19 6 0

20 11 0

1

2 1

3 2 1

4 3 2 1

5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1

7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2

8 7 6 5 4 3

8 7 6 5 4
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 (𝒏𝟏𝟐)

 (𝒏𝟏𝟑)

 (𝒏𝟏𝟒)

 (𝒏𝟏𝟓)

 (𝒏𝟏𝟔)

 (𝒏𝟏𝟕)

 (𝒏𝟏𝟖)

 (𝒏𝟏𝟗)

 (𝒏𝟐𝟎) 

Número de realocações realizadas utilizando as regras definidas pela SOTAGUS: 0 (zero) 

Resultados obtidos através do protótipo: 

N UB Tempo 

5 3 3m 50s 

10 0 7m 40s 

 

  

8 7 6 4

8 6 4

9

8 6 4

10

9

8 6 4

11

10

9

8 6 4

11

10

9

8 12 6 4

11

10

9

8 12 6

11

10

9

8 12

10

9

8 12
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Caso hipotético 5 

Horizonte de planeamento: 

 

Iterações realizadas de acordo com as regras da SOTAGUS: 

 (𝒏𝟎) 

 (𝒏𝟏)

 (𝒏𝟐)

 (𝒏𝟑)

 (𝒏𝟒)

 (𝒏𝟓)

 (𝒏𝟔)

 (𝒏𝟕)

 (𝒏𝟖)

 (𝒏𝟗)

 (𝒏𝟏𝟎)

 (𝒏𝟏𝟏)

t contentor saída / entrada

1 31 1

2 32 1

3 33 1

4 34 1

5 35 1

6 17 0

7 7 0

8 6 0

9 1 0

10 26 0

11 25 0

12 10 0

13 4 0

14 24 0

15 23 0

17 19 24 26

7 18 23 25 27 28 29 30

6 8 9 10 16 12 15 22 31

1 2 3 4 5 11 13 14 20 21

17 19 24 26

7 18 23 25 27 28 29 30

6 8 9 10 16 12 15 22 31 32

1 2 3 4 5 11 13 14 20 21

17 19 24 26

7 18 23 25 27 28 29 30 33

6 8 9 10 16 12 15 22 31 32

1 2 3 4 5 11 13 14 20 21

17 19 24 26

7 18 23 25 27 28 29 30 33 34

6 8 9 10 16 12 15 22 31 32

1 2 3 4 5 11 13 14 20 21

17 19 24 26 35

7 18 23 25 27 28 29 30 33 34

6 8 9 10 16 12 15 22 31 32

1 2 3 4 5 11 13 14 20 21

19 24 26 35

7 18 23 25 27 28 29 30 33 34

6 8 9 10 16 12 15 22 31 32

1 2 3 4 5 11 13 14 20 21

19 24 26 35

18 23 25 27 28 29 30 33 34

6 8 9 10 16 12 15 22 31 32

1 2 3 4 5 11 13 14 20 21

19 24 26 35

18 23 25 27 28 29 30 33 34

8 9 10 16 12 15 22 31 32

1 2 3 4 5 11 13 14 20 21

19 24 26 35

18 23 25 27 28 29 30 33 34

8 9 10 16 12 15 22 31 32

2 3 4 5 11 13 14 20 21

19 24 35

18 23 25 27 28 29 30 33 34

8 9 10 16 12 15 22 31 32

2 3 4 5 11 13 14 20 21

19 24 35

18 23 27 28 29 30 33 34

8 9 10 16 12 15 22 31 32

2 3 4 5 11 13 14 20 21

19 24 35

18 23 27 28 29 30 33 34

8 9 16 12 15 22 31 32

2 3 4 5 11 13 14 20 21
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 (𝒏𝟏𝟐)

 (𝒏𝟏𝟑)

 (𝒏𝟏𝟒) 

Número de realocações realizadas utilizando as regras definidas pela SOTAGUS: 0 (zero) 

Resultados obtidos através do protótipo: 

N UB Tempo 

5 0 41s 

 

  

19 24 35

18 23 27 28 29 30 33 34

8 9 16 12 15 22 31 32

2 3 5 11 13 14 20 21

19 35

18 23 27 28 29 30 33 34

8 9 16 12 15 22 31 32

2 3 5 11 13 14 20 21

19 35

18 27 28 29 30 33 34

8 9 16 12 15 22 31 32

2 3 5 11 13 14 20 21
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Caso hipotético 7 

Horizonte de planeamento: 

 

Iterações realizadas de acordo com as regras da SOTAGUS: 

 (𝒏𝟎) 

 (𝒏𝟏)

 (𝒏𝟐)

 (𝒏𝟑)

 (𝒏𝟒)

 (𝒏𝟓)

 (𝒏𝟔)

 (𝒏𝟕)

 (𝒏𝟖)

 (𝒏𝟗)

 (𝒏𝟏𝟎)

 (𝒏𝟏𝟏)

t contentor saída / entrada

1 11 1

2 12 1

3 13 1

4 14 1

5 15 1

6 16 1

7 17 1

8 18 1

9 5 0

10 7 0

11 10 0

12 12 0

13 11 0

14 2 0

15 1 0

9

6 8

2 5 7

1 3 4 10

9

11 6 8

2 5 7

1 3 4 10

12 9

11 6 8

2 5 7

1 3 4 10

12 9

11 6 8

2 5 7

1 3 4 10 13

12 9

11 6 8

2 5 7

1 3 4 10 13 14

12 9

11 6 8

2 5 7 15

1 3 4 10 13 14

12 9

11 6 8

2 5 7 15 16

1 3 4 10 13 14

12 9

11 6 8 17

2 5 7 15 16

1 3 4 10 13 14

12 9

11 6 8 17 18

2 5 7 15 16

1 3 4 10 13 14

12 9

11 8 17 18

2 5 7 15 16

1 3 4 10 6 13 14

12 9

11 8 17 18

2 7 15 16

1 3 4 10 6 13 14

12

11 8 17 18

2 7 9 15 16

1 3 4 10 6 13 14
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 (𝒏𝟏𝟐)

 (𝒏𝟏𝟑)

 (𝒏𝟏𝟒)

 (𝒏𝟏𝟓)

 (𝒏𝟏𝟔)

 (𝒏𝟏𝟕)

 (𝒏𝟏𝟖) 

Número de realocações realizadas utilizando as regras definidas pela SOTAGUS: 3 

Resultados obtidos através do protótipo: 

N UB Tempo 

5 7 2m 42s 

10 4 5m 17s 

25 3 12m 4s 

  

12

11 8 17 18

2 7 9 15 16

1 3 4 10 6 13 14

12

11 8 17 18

2 9 15 16

1 3 4 10 6 13 14

12

11 8 17 18

2 9 15 16

1 3 4 6 13 14

11 8 17 18

2 9 15 16

1 3 4 6 13 14

8 17 18

2 9 15 16

1 3 4 6 13 14

8 17 18

9 15 16

1 3 4 6 13 14

8 17 18

9 15 16

3 4 6 13 14



85 

Caso hipotético 8 

Horizonte de planeamento: 

 

Iterações realizadas de acordo com as regras da SOTAGUS: 

 (𝒏𝟎) 

 (𝒏𝟏) 

 (𝒏𝟐) 

 (𝒏𝟑) 

 (𝒏𝟒) 

 (𝒏𝟓) 

 (𝒏𝟔) 

 (𝒏𝟕) 

 (𝒏𝟖) 

 (𝒏𝟗) 

 (𝒏𝟏𝟎)  

t contentor saída / entrada

1 21 1

2 22 1

3 23 1

4 24 1

5 25 1

6 26 1

7 27 1

8 28 1

9 18 0

10 13 0

11 10 0

12 9 0

13 8 0

14 16 0

15 14 0

9

8 6 10

7 5 2 15 19 20

4 3 1 11 12 13 14 16 17 18

9

8 6 10 21

7 5 2 15 19 20

4 3 1 11 12 13 14 16 17 18

9

8 6 10 21 22

7 5 2 15 19 20

4 3 1 11 12 13 14 16 17 18

9 23

8 6 10 21 22

7 5 2 15 19 20

4 3 1 11 12 13 14 16 17 18

9 23 24

8 6 10 21 22

7 5 2 15 19 20

4 3 1 11 12 13 14 16 17 18

9 23 24

8 6 10 21 22

7 5 2 15 19 20 25

4 3 1 11 12 13 14 16 17 18

9 23 24

8 6 10 21 22 26

7 5 2 15 19 20 25

4 3 1 11 12 13 14 16 17 18

9 23 24 27

8 6 10 21 22 26

7 5 2 15 19 20 25

4 3 1 11 12 13 14 16 17 18

9 28 23 24 27

8 6 10 21 22 26

7 5 2 15 19 20 25

4 3 1 11 12 13 14 16 17 18

9 28 23 24 27

8 6 10 21 22 26

7 5 2 15 19 20 25

4 3 1 11 12 13 14 16 17

9 28 23 24 27

8 6 10 21 22 26

7 5 2 15 19 20 25

4 3 1 11 12 14 16 17
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 (𝒏𝟏𝟏) 

 (𝒏𝟏𝟐) 

 (𝒏𝟏𝟑) 

 (𝒏𝟏𝟒) 

 (𝒏𝟏𝟓) 

 (𝒏𝟏𝟔) 

Número de realocações realizadas utilizando as regras definidas pela SOTAGUS: 1 

Resultados obtidos através do protótipo: 

N UB Tempo 

5 2 1m 24s 

10 2 2m 48s 

25 2 5m 47s 

35 1 8m 38s 

 

9 28 23 24 27

8 6 21 22 26

7 5 2 15 19 20 25

4 3 1 11 12 14 16 17

28 23 24 27

8 6 21 22 26

7 5 2 15 19 20 25

4 3 1 11 12 14 16 17

28 23 24 27

6 21 22 26

7 5 2 15 19 20 25

4 3 1 11 12 14 16 17

28 23 24 27

6 21 22 26

7 5 2 15 19 25

4 3 1 11 12 20 14 16 17

28 23 24 27

6 21 22 26

7 5 2 15 19 25

4 3 1 11 12 20 14 17

28 23 24 27

6 21 22 26

7 5 2 15 19 25

4 3 1 11 12 20 17
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Caso hipotético 9 

Horizonte de planeamento: 

 

Iterações realizadas de acordo com as regras da SOTAGUS: 

 (𝒏𝟎) 

 (𝒏𝟏)

 (𝒏𝟐)

 (𝒏𝟑)

 (𝒏𝟒)

 (𝒏𝟓)

 (𝒏𝟔)

 (𝒏𝟕)

 (𝒏𝟖)

 (𝒏𝟗)

 (𝒏𝟏𝟎) 

t contentor saída / entrada

1 2 0

2 1 0

3 6 0

4 5 0

5 4 0

6 3 0

7 26 0

8 27 0

9 28 1

10 29 1

11 30 1

12 31 1

13 32 1

14 33 1

15 34 1

6 13 27 25

5 12 11 16 26 24

2 4 10 9 15 23 22

1 3 7 8 14 17 18 19 20 21

6 13 27 25

5 12 11 16 26 24

4 10 9 15 23 22

1 3 7 8 14 17 18 19 20 21

6 13 27 25

5 12 11 16 26 24

4 10 9 15 23 22

3 7 8 14 17 18 19 20 21

13 27 25

5 12 11 16 26 24

4 10 9 15 23 22

3 7 8 14 17 18 19 20 21

13 27 25

5 12 11 16 26 24

4 10 9 15 23 22

3 7 8 14 17 18 19 20 21

13 27 25

12 11 16 26 24

4 10 9 15 23 22

3 7 8 14 17 18 19 20 21

13 27 25

12 11 16 26 24

10 9 15 23 22

3 7 8 14 17 18 19 20 21

13 27 25

12 11 16 26 24

10 9 15 23 22

7 8 14 17 18 19 20 21

13 25

12 11 16 26 24

10 9 15 23 22

27 7 8 14 17 18 19 20 21

13 25

12 11 16 24

10 9 15 23 22

27 7 8 14 17 18 19 20 21

13 25

12 11 16 24

10 9 15 23 22

7 8 14 17 18 19 20 21
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 (𝒏𝟏𝟏)

 (𝒏𝟏𝟐)

 (𝒏𝟏𝟑)

 (𝒏𝟏𝟒)

 (𝒏𝟏𝟓)

 (𝒏𝟏𝟔)

 (𝒏𝟏𝟕) 

Número de realocações realizadas utilizando as regras definidas pela SOTAGUS: 1 

Resultados obtidos através do protótipo: 

N UB Tempo 

5 1 8s 

 

  

13 25

12 11 16 24

10 9 15 23 22

28 7 8 14 17 18 19 20 21

13 25

12 11 16 24

10 9 15 23 22

28 29 7 8 14 17 18 19 20 21

13 25

12 11 16 24

30 10 9 15 23 22

28 29 7 8 14 17 18 19 20 21

13 25

12 11 16 24

30 31 10 9 15 23 22

28 29 7 8 14 17 18 19 20 21

13 25

32 12 11 16 24

30 31 10 9 15 23 22

28 29 7 8 14 17 18 19 20 21

13 25

32 33 12 11 16 24

30 31 10 9 15 23 22

28 29 7 8 14 17 18 19 20 21

34 13 25

32 33 12 11 16 24

30 31 10 9 15 23 22

28 29 7 8 14 17 18 19 20 21
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Caso hipotético 10 

Horizonte de planeamento: 

 

Iterações realizadas de acordo com as regras da SOTAGUS (4 realocações necessárias): 

 (𝒏𝟎) 

 (𝒏𝟏)

 (𝒏𝟐)

 (𝒏𝟑)

 (𝒏𝟒)

 (𝒏𝟓)

 (𝒏𝟔)

 (𝒏𝟕)

 (𝒏𝟖)

 (𝒏𝟗)

 (𝒏𝟏𝟎)

 (𝒏𝟏𝟏)

t contentor saída / entrada

1 32 1

2 33 1

3 34 1

4 35 1

5 5 0

6 3 0

7 1 0

8 20 0

9 16 0

10 23 0

11 12 0

12 7 0

13 6 0

14 28 0

15 26 0

23 22 14 9

31 21 19 12 13 10 5

30 28 27 24 20 18 11 7 4 3

29 26 25 17 16 15 8 6 2 1

32 23 22 14 9

31 21 19 12 13 10 5

30 28 27 24 20 18 11 7 4 3

29 26 25 17 16 15 8 6 2 1

32 23 22 14 9

31 21 19 12 13 10 5

30 28 27 24 20 18 11 7 4 3

29 26 25 17 16 15 8 6 2 1

32 23 22 14 9

31 33 21 19 12 13 10 5

30 28 27 24 20 18 11 7 4 3

29 26 25 17 16 15 8 6 2 1

32 34 23 22 14 9

31 33 21 19 12 13 10 5

30 28 27 24 20 18 11 7 4 3

29 26 25 17 16 15 8 6 2 1

32 34 35 23 22 14 9

31 33 21 19 12 13 10 5

30 28 27 24 20 18 11 7 4 3

29 26 25 17 16 15 8 6 2 1

32 34 35 23 22 14

31 33 9 21 19 12 13 10 5

30 28 27 24 20 18 11 7 4 3

29 26 25 17 16 15 8 6 2 1

32 34 35 23 22 14

31 33 9 21 19 12 13 10

30 28 27 24 20 18 11 7 4 3

29 26 25 17 16 15 8 6 2 1

32 34 35 23 22 14

31 33 9 21 19 12 13 10

30 28 27 24 20 18 11 7 4

29 26 25 17 16 15 8 6 2 1

32 34 35 23 22 14

31 33 9 21 19 12 13 10

30 28 27 24 20 18 11 7 4

29 26 25 17 16 15 8 6 2

32 34 35 23 22 14

31 33 9 19 12 13 10

30 28 27 24 20 18 11 7 4

29 26 25 17 16 15 8 6 2 21

32 34 35 23 22 14

31 33 9 19 12 13 10

30 28 27 24 18 11 7 4

29 26 25 17 16 15 8 6 2 21
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 (𝒏𝟏𝟐)

 (𝒏𝟏𝟑)

 (𝒏𝟏𝟒)

 (𝒏𝟏𝟓)

 (𝒏𝟏𝟔)

 (𝒏𝟏𝟕)

 (𝒏𝟏𝟖)

 (𝒏𝟏𝟗) 

Número de realocações realizadas utilizando as regras definidas pela SOTAGUS: 4 

Resultados obtidos através do protótipo: 

N UB Tempo 

5 4 53s 

 

32 34 35 23 22 14

31 33 9 19 12 13 10

30 28 27 24 18 11 7 4

29 26 25 17 15 8 6 2 21

32 34 35 22 14

31 33 9 19 12 13 10

30 28 27 24 18 11 7 4

29 26 25 17 15 8 6 2 21

32 34 35 14

31 33 9 19 13 10

30 28 27 24 18 11 7 4

29 26 25 17 22 15 8 6 2 21

32 34 35 14

31 33 9 19 10

30 28 27 24 13 18 11 7 4

29 26 25 17 22 15 8 6 2 21

32 34 35 14

31 33 9 19 10

30 28 27 24 13 18 11 4

29 26 25 17 22 15 8 6 2 21

32 34 35 14

31 33 9 19 10

30 28 27 24 13 18 11 4

29 26 25 17 22 15 8 2 21

32 34 35 14

31 33 9 19 10

30 27 24 13 18 11 4

29 26 25 17 22 15 8 2 21

32 34 35 14

31 33 9 19 10

30 27 24 13 18 11 4

29 25 17 22 15 8 2 21


