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Resumo 

 

Dado o aumento dos fluxos de mercadorias, novas tecnologias emergem no mercado como 

alternativas de transporte que permitem a integração dos modos ferroviário e rodoviário, em que o 

primeiro percorre a maioria do trajeto e o último serve para efetuar a ligação entre os terminais e as 

localizações de origem e destino. A presente Dissertação inclui a solução ferroviária Modalohr no 

transporte combinado e o seu objetivo de utilização é investigar quais os fatores que influenciam o 

processo de escolha, recorrendo à simulação baseada em agentes. 

A revisão bibliográfica dá a conhecer métodos de modelação da procura e paradigmas de simulação 

utilizáveis no estudo de sistemas de transporte. Desta pesquisa, é possível reconhecer que a análise 

de eventuais alterações deve incluir variações temporais, algo que é conseguido apenas com a 

simulação. 

Um modelo de simulação foi concebido para atingir o objetivo da Dissertação e pretende reproduzir 

uma cadeia de transporte com serviços desde o centro da Europa até à Península Ibérica, passando 

pela tomada de decisão e pela movimentação física das encomendas.  

Com a alteração das condições iniciais em vários cenários, simulações futuras devem prever o seu 

impacto no modelo. Aqui, a simulação é fundamental pois o mecanismo de aprendizagem dos 

agentes envolvidos na tomada de decisão é consolidado com a variação temporal e novas escolhas 

são tomadas com base em experiências passadas, sejam estas positivas ou não. A confiança é 

estabelecida nos decisores para que a modelação atinja os objetivos propostos e o modelo seja 

aplicável em ambientes similares. 

 

Palavras chave: Simulação; Modelação baseada em agentes; Modelação por eventos discretos; 

Transporte combinado; Tomada de decisão; Sistema Modalohr.   
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Abstract 

 

In respect to the growing freight flows, new technologies have emerged in the market as transport 

alternatives that allow the combination of both rail and road modes, in which the first travels great part 

of the total route distance and the last connects the rail terminals to the origin and destination loca-

tions. The present essay integrates the Modalohr rail solution in the combined transport and its goal is 

to investigate which factors can influence the modal choice process in freight transportation, using 

agent-based simulation. 

Bibliographic review shows demand modeling methods and simulation paradigms which can be ap-

plied in the study of transportation systems. According to this research, it is possible to acknowledge 

that the analysis of eventual modifications must include time variations, and that can only be accom-

plished with simulation. 

A simulation model was conceived to reach the goal of the essay and intends to reproduce a supply 

chain that offers services from the center of Europe to the Iberian Peninsula, in respect to decision 

making process and physical freight transport. 

Multiple scenarios are built to introduce changes and future simulation runs must predict its impact in 

the model. Here, simulation is key because the learning mechanism of all agents involved in the deci-

sion-making process is strengthened with time variations and new choices will be made based on past 

experiences, whether these may have been positive or not. Trust must be established so that the 

modeling process can achieve proposed goals and the model can be applied to similar environments.  

 

 

Keywords: Simulation; Agent-based modeling; Discrete event modeling; Combined transport; Deci-

sion making; Modalohr System.  
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento geral  

A importância do transporte de mercadorias é evidente, uma vez que com o crescimento económico 

advém a necessidade de se efetuar um maior número de trocas comerciais. Ora, na Europa este tipo 

de transporte ocorre para movimentar mercadorias entre países, sendo que o modo mais utilizado é o 

rodoviário.  

No entanto, para transportes de longa distância, o tipo rodoviário apresenta diversos prejuízos como 

o aumento do volume de tráfego nas estradas e o consequente risco de acidentes, entre outros. 

Assim, cada país é obrigado a recorrer a medidas que desencorajem o envio de encomendas via 

camião, quando o transporte não é de pequena distância. 

A alternativa para escoar o tráfego de mercadorias passa por transferir parte para o transporte 

ferroviário, com este modo a realizar a maior parte do percurso e o rodoviário a completar a viagem 

com a ligação dos terminais aos locais de produção/consumo. A utilização do transporte combinado 

entre camião e comboio representa um alívio dos constrangimentos causados pela circulação dos 

camiões nas rodovias europeias. Com a mudança para o transporte combinado, os operadores 

esperam que a qualidade do serviço prestada seja do mesmo nível que a viagem por camião 

assegura e que os custos sejam inferiores aos pagos para a solução exclusivamente rodoviária. 

No mercado do transporte combinado, existem diversas tecnologias que garantem transporte da 

carga em múltiplas situações. A Dissertação apresenta os sistemas Modalohr, Cargospeed, 

Flexiwaggon e Megaswing, sendo que todos partilham da mesma filosofia de apenas necessitarem de 

transferir a carga entre veículos de forma horizontal, sem necessidade de recorrer a equipamento 

para o transbordo vertical.  

Ora, a tecnologia Modalohr, que é a eleita para o tipo de transporte combinado aplicado no 

desenvolvimento do modelo de simulação da Dissertação, apresenta vagões que são dotados de 

capacidade rotativa e permitem que o condutor do camião execute as manobras de transferência da 

carga. Os vagões estão construídos de maneira que o veículo carregado possa circular em linhas 

com gabarit B1, ou seja, a altura do veículo é inferior a 4m. No caso de o operador escolher o 

transporte acompanhado, então o trator deve seguir num vagão adjacente, sendo que se deve 

proceder ao desacoplamento do veículo. O sistema Cargospeed permite o transporte de 

semirreboques que não são normalizados, sendo que os custos associados são inferiores quando 

comparados com um sistema que necessita de transbordo vertical. Com o transporte Flexiwaggon, os 

vagões permitem a carga de outros veículos rodoviários, para além dos camiões, e o carregamento é 

independente, pelo que é possível realizar paragens intermédias sem necessidade de descarregar 

completamente o veículo ferroviário. No último caso apresentado, o sistema Megaswing assegura a 

movimentação de semirreboques que não podem ser transferidos verticalmente, evitando o desgaste 

dos mesmos. 

Como forma de avaliar a capacidade de atração do transporte combinado Modalohr, devem ser 

identificadas as funcionalidades que permitem o crescimento da sua quota de mercado.  
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1.2. Objetivos 

A presente Dissertação foca-se na utilização da metodologia de simulação baseada em agentes para 

a construção de um modelo que permita averiguar as reações do mercado aos investimentos feitos 

no sistema de transporte ferroviário Modalohr, em termos do aumento da oferta de capacidade 

disponível para reserva e da expansão do serviço, que atualmente garante viagens entre 

Bettembourg (Luxemburgo) e Perpignan (França), para novas localizações de terminais.  

Então, como forma de avaliar a aplicabilidade da simulação baseada em agentes neste tipo de 

estudos, a Dissertação contempla a conceção e o desenvolvimento de um modelo capaz de 

comportar as caraterísticas do transporte Modalohr que são verificadas no sistema real, seguindo-se 

a conceção de experimentações que permitem integrar as novas medidas de expansão.  

 

1.3. Estrutura da dissertação 

A Dissertação é constituída por 5 capítulos cujo contexto é apresentado em seguida:  

 

• Capítulo 1: Introdução sobre a situação atual dos transportes de mercadorias e apresentação 

breve de soluções de transporte ferroviário combinado é descrita, seguindo-se a enunciação dos 

objetivos e a discriminação do conteúdo de cada capítulo constituinte da Dissertação. 

 

• Capítulo 2: O transporte de mercadorias é retratado em âmbito europeu e são apresentadas 

tecnologias ferroviárias passíveis de serem integradas em transporte combinado. 

 

• Capítulo 3: Revisão da literatura sobre paradigmas de modelação atualmente aplicados para a 

determinação da procura. Ênfase nos métodos de simulação que são introduzidos no 

desenvolvimento do caso de estudo.  

 

• Capítulo 4: Apresentação do caso de estudo para a modelação do transporte combinado 

Modalohr, com a descrição da conceção e da arquitetura do modelo e referência aos mecanismos 

adotados para cada ator de uma cadeia de transportes. Em seguida, são mostrados os cenários 

que permitem a análise do impacto de alterações nas condições do transporte combinado. Ainda 

se incluem reflexões críticas sobre a construção do modelo e raciocínios que podem ser alterados 

para aumentar o seu desempenho. 

 

• Capítulo 5: São apresentadas reflexões finais sobre o desenvolvimento da Dissertação bem como 

indicações sobre intervenções futuras neste trabalho. 
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2. O mercado do transporte de mercadorias 

2.1. Transporte de mercadorias no contexto europeu 

A separação entre os consumidores e os fornecedores provocada pela distribuição espacial denuncia 

a necessidade de se garantir o transporte de bens. Assim, como forma de dar resposta à procura 

deste serviço, as políticas focam-se na oferta das infraestruturas necessárias para que os fluxos de 

mercadorias atinjam o seu destino e, consequentemente, que se verifique o crescimento económico 

de cada país. É importante assegurar ainda que todas as partes envolvidas no processo de 

transporte consigam atingir lucro para que o mercado deste setor seja competitivo e tenha impacto na 

economia. 

O papel do transporte de mercadorias inclui uma série de fatores que afetam as movimentações de 

carga, conforme abaixo indicado: 

 

• Questões operacionais:  

Aqui, o condicionamento dos fluxos necessários para o transporte de mercadorias prende-se com o 

facto dos fornecedores pertencerem a empresas de grandes dimensões, o que leva a um aumento 

das necessidades de transporte quando comparado com a procura de fornecedores que gerem 

empresas mais pequenas. 

 

• Diversificação dos produtos expedidos:  

Com o mercado comercial em constante crescimento, também a diversidade de produtos e de 

matérias-primas obrigam à expansão da rede logística com a criação de novas localizações para 

produtores e consumidores, o que acaba por causar impacto no tipo de transporte a utilizar, na rede 

de infraestruturas que serve as ditas localizações e na quantidade de serviços de movimentação de 

mercadorias que devem ser realizados.  

 

• Localização:  

A concentração populacional influencia o transporte de mercadorias no sentido em que existe maior 

procura no lado do consumidor, obrigando assim os fornecedores a requisitar com certa frequência os 

serviços de movimentação dos produtos para que estes sejam entregues de maneira rápida e eficaz. 

 

Em contexto europeu, o transporte de mercadorias é dominado pelo setor rodoviário. Isto acontece 

porque que se trata de um modo de transporte flexível, com oferta de serviço porta-a-porta, e cuja 

utilização do veículo é feita de acordo com a procura e não com horários pré-definidos. Segundo 

Seidelman (2010), este tipo de transporte é ideal para os percursos de baixa distância, com cerca de 

150km. 

No entanto, devido ao aumento das trocas comerciais na Europa que se tem vindo a constatar, o 

fluxo de circulação de camiões na rede rodoviária é elevado, o que causa constrangimentos a vários 

níveis. Este tipo de transporte de mercadorias tem assim responsabilidade no crescimento do volume 

de tráfego rodoviário, no aumento das emissões de CO2, e na degradação da infraestrutura 

rodoviária.  
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No sentido de se reunirem esforços para mitigar o impacto deste meio de transporte, existem 

medidas que desencorajam a utilização do camião para longas distâncias, forçando assim os 

operadores a optarem por diferentes modos. As medidas, conforme o enunciado por Seidelman 

(2010), baseiam-se na aplicação de taxas de utilização da rodovia, na tarifação do preço dos 

combustíveis, na restrição do número de horas máximas diárias que um condutor pode realizar e na 

proibição da circulação de veículos durante a noite, entre outras. 

 

2.2. Utilização do transporte combinado de mercadorias 

Como forma de solucionar os incómodos causados pelo transporte rodoviário, surge a ideia de 

transferir uma parte da carga que é transportada diariamente para o setor ferroviário. Este conceito é 

designado por transporte combinado, cujo aparecimento na década de 1960 foi causado pela 

necessidade de enviar mercadorias pelo percurso mais pequeno possível, recorrendo assim a um 

comboio responsável pela realização da maior parte do transporte. 

Ora, o transporte rodo-ferroviário consiste na movimentação de determinada carga com utilização de 

um camião para a recolha na origem e entrega no destino, sendo que a maior parte do percurso é 

efetuada por um comboio que contem também outras encomendas que transitam nas mesmas 

regiões OD (Origem-Destino). Aquando da chegada do camião aos terminais ferroviários, uma 

operação de transferência de carga é efetuada, sendo que esta pode ser feita com recurso a 

equipamento especializado de transbordo que existe nas instalações ou então o próprio veículo 

rodoviário é utilizado para o carregamento/descarregamento. Existe ainda a opção de recolha do 

conjunto formado pelo semirreboque e trator, transportando assim o camião para o terminal de 

destino de onde depois segue para entregar a encomenda na localização pretendida, ou apenas a 

transferência da carga para o comboio. Estas opções incidem no facto do transporte combinado 

permitir que o condutor do camião possa viajar no comboio, de forma a que possa completar o 

transporte que iniciou, sendo este designado por transporte combinado acompanhado. No caso de o 

operador rodoviário não optar por tal solução, então o transporte combinado é não acompanhado, o 

que acaba por apresentar custos mais reduzidos, uma vez que apenas a carga segue via ferrovia. 

 

2.3. Vantagens e desvantagens associadas ao transporte combinado 

Em termos de vantagens do transporte combinado, o custo é reduzido em comparação com o 

transporte exclusivamente rodoviário, uma vez que o agrupamento de várias cargas no mesmo 

veículo ferroviário permite baixar o custo de operação, mantendo a capacidade de obter lucro, desde 

que este siga um percurso de pelo menos 450km (Seidelman, 2010). Como os transportes inicial e 

final devem ser efetuados por um camião e a distância a percorrer é reduzida, a poupança na 

componente rodoviária reside na diminuição do tempo de trabalho dos condutores, que leva a um 

menor custo. 

As emissões de gases poluentes são também reduzidas face ao produzido pelo transporte rodoviário, 

uma vez que grande parte da movimentação das encomendas acontece com um comboio que circula 

num sistema eletrificado, sendo que a produção da energia necessária acaba por não ter o mesmo 
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impacto no ambiente que a circulação de um camião para o trajeto entre o mesmo par OD. Ainda se 

acrescenta que a transferência do fluxo rodoviário para o ferroviário implica um alívio do 

congestionamento sentido na rodovia assim como a redução do impacto negativo que os veículos 

trazem à infraestrutura.  

Quanto às desvantagens, a parte ferroviária encontra mais obstáculos, nomeadamente em situação 

de transporte internacional, isto porque o sistema ferroviário europeu é irregular no sentido em que os 

sistemas convencionais construídos difere de país para país, observando-se assim bitolas e sistemas 

de sinalização diferentes, entre outros. As infraestruturas existentes não são adequadas à circulação 

de comboios de mercadorias, podendo contribuir para o desgaste das linhas e levar à impossibilidade 

de movimentação entre os troços cujo gabarit seja inferior ao do veículo a circular.  

O transporte combinado não compensa quando o trajeto solicitado é inferior a 300km, sendo que o 

seu lucro aumenta quando a distância a percorrer é maior. Se o transporte a efetuar for inferior a 

300km, então a solução ideal passa pela utilização exclusiva do camião. 

Para além de todas estas condicionantes, o fator confiança ainda é considerado no momento de 

decisão do planeador de transporte, pelo que o transporte ferroviário da atualidade não garante a 

fiabilidade que o camião assegura, acabando assim por não se optar por determinada solução 

combinada.  

 

2.4. Diversidade de soluções de transporte combinado 

Široký (2012) indica que os principais atributos do transporte combinado se refletem nas unidades de 

transporte, como o semirreboque ou contentor normalizado, nas opções modais utilizadas, sendo 

estas a rodoviária e a ferroviária, nos equipamentos utilizados para o transbordo e na infraestrutura 

onde circulam os veículos. Com a crescente quota de mercado para este transporte, foram 

introduzidos sistemas que permitem a sua adaptação às necessidades de movimentação das 

encomendas. No entanto, o período de mudança para este sistema encontra por vezes resistência 

por parte do planeador, sendo que a oferta do transporte combinado deve pelo menos manter a 

qualidade de serviço da opção exclusivamente rodoviária e garantir que pratica um preço inferior ao 

médio. Assim, cada opção de transporte combinado apresenta caraterísticas que as destacam das 

restantes soluções disponíveis como, por exemplo, os tempos de carga e descarga, o tipo de vagão 

utilizado que condiciona a seleção de contentores a transportar ou ainda as caraterísticas dos 

terminais ferroviários.  

2.4.1. O sistema Modalohr 

Uma das formas de movimentação disponíveis no mercado é a do sistema Modalohr. Esta variação 

de transporte combinado consiste na utilização de vagões dotados de capacidade giratória, conforme 

se pode observar pela figura 1, cujo objetivo é facilitar a operação de transferência das encomendas. 

O mecanismo dos vagões baseia-se nas estruturas convencionais, sendo que a integração de bogies 

padrão na sua construção reduz os custos de manutenção do veículo face a outras soluções 

combinadas.  
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O procedimento para o transbordo do camião para o comboio Modalohr conta com o auxílio de uma 

estrutura que permite simular um lugar de estacionamento em espinha, por forma a facilitar a 

manobra e a entrada ou saída do semirreboque no vagão. Para tal, o vagão gira até que a sua 

superfície coincida com o esquema oblíquo do terminal, sendo que de seguida o motorista rodoviário 

trata do semirreboque transportado. Após a realização da operação de transbordo, o trator é 

separado da estrutura do contentor e então o vagão é fixado para que seja acoplado novamente ao 

veículo. O tempo estimado para o carregamento do veículo não deve exceder os 30 minutos, sendo 

que o tempo de descarga é condicionado à presença dos tratores no terminal de recolha que tenham 

sido alocados para terminar o serviço de transporte. A figura 2 apresenta o decorrer da operação de 

transferência da carga para o comboio com o auxílio de uma rampa para facilitar a entrada no vagão. 

 

Com este transporte, o operador rodoviário tem a opção de escolha do transporte acompanhado, uma 

vez que a responsabilidade de carga/descarga do comboio é de cada condutor que transporta o 

camião até ao terminal. No entanto, o operador pode enviar apenas o semirreboque alocado ao 

serviço ferroviário. De notar que o transporte Modalohr necessita da separação da estrutura 

rodoviária, em situação de acompanhamento, porque este sistema implica que o trator deve seguir 

num vagão adjacente à carga que transportou. 

Uma vez que os vagões funcionam de forma independente, é possível efetuar a descarga de 

encomendas em paragens que não apenas a final. Os veículos ferroviários utlizados são movidos por 

tração elétrica, acabando por reduzir as emissões de gases poluentes, e devido à sua conceção, a 

altura dos semirreboques após inserção no vagão permitem a circulação em linhas com gabarit B1, 

de altura inferior a 4m. 

Em termos de desvantagens associadas a este tipo de transporte, conforme o enunciado por Chiara 

et al. (2008), um dos obstáculos passa pela obrigatoriedade de separar o veículo rodoviário de forma 

a que este possa realizar o último troço do percurso. Ora, esta medida tende a provocar desinteresse 

para os operadores rodoviários, sendo que aqui as alternativas possíveis passam pelo planeamento 

prévio do transporte, envolvendo uma organização conjunta do transporte com vários operadores, por 

forma a que as operações a realizar facilitem a movimentação da encomenda. Uma outra 

desvantagem incide na necessidade de efetuar a carga e a descarga num terminal especializado para 

esta solução combinada, o que acaba por representar um investimento considerável na 

Figura 1. Vagão Modalohr. 

[Fonte: researchgate.net, consultado a 10/2018] 

Figura 2. Operação de carga em terminal Modalohr.  

[Fonte: lohr.fr, consultado a 10/2018] 
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implementação de instalações dos terminais. Aqui, o sucesso do transporte é restringido pela 

operação de transbordo e devem ser garantidas todas as condições para que esta seja realizada sem 

problemas. 

2.4.2. Soluções de transporte semelhantes à tecnologia Modalohr 

Dentro das tecnologias existentes no mercado, são abaixo brevemente apresentados sistemas 

dotados de transbordo horizontal como Cargospeed, Flexiwaggon e Megaswing, que apresentam 

caraterísticas semelhantes ao transporte ferroviário Modalohr. 

 

• Sistema Cargospeed 

Este sistema utiliza um procedimento semelhante ao apresentado pelo método roll-on/roll-off, com a 

introdução de transferência de carga horizontal. Os comboios desta solução, movidos com tração 

elétrica, permitem a integração de semirreboques convencionais, sendo que este facto constitui uma 

vantagem para os operadores rodoviários, que não têm necessidade de adquirir novos equipamentos 

para poderem ser elegíveis para transporte, e para os operadores ferroviários, uma vez que o 

transporte implica poupança no investimento em material circulante e na infraestrutura. Ora, a figura 3 

mostra o vagão que é utilizado para esta solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando comparado com o sistema de transbordo vertical, tanto o preço como os tempos para as 

operações de carga e de descarga são reduzidos. Ora, segundo Široký (2012), a fase de transbordo 

para a capacidade total do veículo com este sistema ocorre em 20 minutos, tempo este inferior à 

duração da mesma operação quando realizada num comboio convencional de forma vertical, em 4 

horas. Sobre o custo, Široký (2012) refere que a solução Cargospeed dispõe de duas formas de 

reserva de capacidade, ou seja, caso se pretenda reservar o mesmo volume que seria movimentado 

por um sistema de transbordo tradicional, então o custo a aplicar é 20% inferior ao que se pratica na 

última solução. Já no caso de pagamento igual, então o sistema Cargospeed permite a reserva de 7 

vezes o mesmo volume de carga pretendido no veículo. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vagão Cargospeed. 

[Fonte: Široký (2012)] 
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• Sistema Flexiwaggon 

O sistema Flexiwaggon foi concebido de maneira a poder transportar todo o tipo de material 

rodoviário, sem se restringir apenas à adaptação dos vagões para semirreboques ou contentores. 

Aqui, a carga e descarga são realizadas pelo condutor que manobra o veículo rodoviário, resultando 

assim num tempo de operação entre 10 e 15 minutos. A construção do vagão garante capacidade 

giratória e permite que as proteções laterais possam ser abertas, de forma a facilitar a manobra para 

a entrada e saída do camião, conforme se pode observar na figura 4. 

O vagão utilizado nesta solução é ainda dividido em duas metades que podem ser operadas 

separadamente e de forma independente. A vantagem de utilização do sistema Flexiwaggon recai 

sobre o facto de não ser necessário construir instalações específicas para os terminais, sendo que o 

requisito para a realização das operações de carga e descarga passa por ser num local resistente o 

suficiente para suportar o peso do veículo ferroviário. Uma vez que é o condutor do camião a pessoa 

responsável pela entrega ou recolha da encomenda no comboio, o operador rodoviário tem a opção 

de selecionar o transporte acompanhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema Megaswing 

Com a tecnologia Megaswing, todos os tipos de contentores de carga são elegíveis para transporte, 

incluindo também os semirreboques que não podem ser transferidos verticalmente. Ora, para além de 

não ser necessário o investimento dos operadores rodoviários na aquisição de contentores que 

cumpram as condições para seguirem no transporte ferroviário, a solução Megaswing garante ainda 

que os semirreboques transportados sofrem menos desgaste, uma vez que não necessita do auxílio 

de equipamento de transbordo vertical para realizar a transferência. 

Os vagões utilizados nesta solução são articulados de maneira a que metade da secção possa ser 

rebaixada até ao nível do pavimento para facilitar a carga/descarga do camião, de acordo com o 

apresentado na figura 5. Após a transferência da carga, o vagão retorna à posição original. Quanto ao 

terminal onde decorrem as operações, o sistema Megaswing não necessita de instalações 

adaptadas, pelo que o camião pode entregar ou recolher a sua encomenda em qualquer sítio 

adjacente à linha ferroviária por onde o comboio circula, desde que se garantam condições para a 

realização do transbordo de forma correta, mantendo os níveis de segurança para ambos os veículos. 

Aqui, o tempo de carga estimado é de 30 minutos para o carregamento de um comboio, sendo que 

para cada camião, a operação deve ocorrer em aproximadamente 3 minutos. A carga total do 

Figura 4. Sistema Flexiwaggon em operação. 

[Fonte: zukunft-mobilitaet.net, consultado a 10/2018] 
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comboio pode ser carregada em simultâneo e de forma independente, garantindo assim a 

transferência das encomendas alocadas a determinadas paragens intermédias, mantendo as 

restantes nas suas posições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. A potenciação do transporte Modalohr 

O setor do transporte combinado tem que acompanhar ou até superar o serviço e os preços 

praticados pela movimentação de carga exclusivamente rodoviária. Para isso, análises de 

sensibilidade e estudos devem ser realizados para perceber a influência que determinados ajustes 

podem ter na quota de mercado com vista ao seu crescimento. 

Ora, tendo como referência os fluxos de mercadorias que transitam no circuito entre a península 

ibérica e o restante continente europeu, a presente Dissertação inclui a avaliação do impacto das 

medidas utilizadas no momento de decisão da entidade responsável pelo planeamento do transporte. 

Assim, o estudo compreende uma análise de comportamento do mercado do transporte de 

mercadorias face à alteração de fatores que permitem potenciar o sistema Modalohr de modo a 

aumentar a sua captação de tráfego. 

A análise do sistema, cujo objetivo passa por perceber qual a quota de mercado capaz de ser 

transferida para o modo combinado, pode ser realizada com recurso a modelos de simulação. Ora, os 

parâmetros a considerar na tomada de decisão são calibrados para que possam ser introduzidos no 

processo de simulação. As caraterísticas apresentadas pelo transporte Modalohr são utilizadas para 

gerar interesse junto dos operadores rodoviários que necessitem de realizar transportes de longa 

distância. Para além disso, o aumento da capacidade dos veículos e a garantia de múltiplos horários 

dos serviços ferroviários asseguram condições para que se crie uma tendência de transferência das 

mercadorias que circulam via camião. Com a execução do transporte combinado de acordo com as 

condições estabelecidas aquando da fase de planeamento instaura-se um aumento da confiança por 

parte do mercado na escolha da integração do modo ferroviário. São então dois pressupostos através 

dos quais a modelação da potenciação do transporte se deve guiar, ou seja, a oferta de serviços 

variados e a garantia de execução do transporte com sucesso.  

Figura 5. Vagão Megaswing. 

[Fonte: c1.staticflickr.com, consultado a 10/2018] 
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3. Potencialidade da modelação para o transporte de mercadorias 

 

Tendo em vista a modelação do potencial interesse de mercado do sistema de transporte Modalohr, o 

presente capítulo reúne as informações recolhidas durante o processo de revisão bibliográfica sobre 

os métodos utilizados na previsão da procura dos transportes de mercadorias e sobre a aplicabilidade 

do processo de simulação na modelação dos fatores que influenciam a tomada de decisão sobre o 

modo de transporte a empregar na movimentação de bens para um determinado trajeto. 

 

3.1. Modelos de procura  

Os serviços de transporte desempenham um importante papel na sociedade atual, uma vez que o 

simples ato de viajar requer a existência de infraestruturas, para que os viajantes ou as mercadorias 

sejam conduzidos desde a origem até ao destino. Assim, com a separação espacial das várias 

atividades, é possível constatar que o transporte é resultado de uma procura derivada. Ora, os 

esforços investidos na previsão desta procura levaram à criação de modelos que permitem 

compreender e averiguar os fluxos movimentados. Esta análise inclui ainda o estudo dos modos de 

transporte passíveis de serem utilizados assim como os percursos ou caminhos que podem ser 

empregues.  

A modelação implica que a previsão da tomada de decisão deve considerar o custo generalizado das 

alternativas de transporte propostas (Hensher e Button, 2000). Em todo o caso, o objetivo de 

aplicação dos modelos de procura consiste em analisar o comportamento de viagem, para antecipar 

os efeitos de uma eventual implementação de alterações ou criação de serviços de transporte (Van 

Wee et al., 2013).  

Os métodos associados à modelação da procura surgiram nos EUA, durante a década de 50 do 

século passado, numa fase de prosperidade económica, durante o período pós-guerra, com o 

aumento do uso de automóvel privado, o que provocou uma procura de infraestruturas de transporte 

rodoviário sem precedentes. Nesta época, os modelos desenvolvidos trataram da previsão da procura 

para a construção de novas infraestruturas ou para a expansão infraestruturas existentes.  

A formulação dos modelos de procura exige variáveis do tipo exógeno, ou independente, e do tipo 

endógeno, ou dependente. As variáveis exógenas estão ligadas aos aspetos externos da modelação 

em estudo e podem influenciar a explicação das variáveis endógenas. O impacto das variáveis 

exógenas sobre as variáveis endógenas é captado por equações matemáticas, utilizadas para a 

construção do modelo, através de coeficientes. O processo utilizado para obter os coeficientes afetos 

ao modelo é designado por calibração, que permite estabelecer uma relação equilibrada entre os 

resultados produzidos pelo modelo e a informação utilizada na sua construção. 

 

3.2. Reflexão sobre a modelação do transporte de mercadorias 

Convém referir que os modelos de procura são principalmente desenvolvidos para a previsão do 

transporte de passageiros. A adaptação destes modelos para as mercadorias tem vindo a ser feita, 

devido à crescente necessidade de alocação de bens entre zonas. O crescimento e a especialização 
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da indústria, resultantes do fenómeno da globalização, levaram a que os locais de produção de bens 

fossem cada vez mais distantes dos locais de consumo. Consequentemente, verificou-se o aumento 

da procura de transporte para as mercadorias. Tanto para a movimentação de passageiros como 

para a de mercadorias, o princípio é o mesmo, ou seja, o importante é entender como as condições 

propostas por cada alternativa disponível se podem revelar vantajosas em caso de seleção da 

mesma. Assim, seria de esperar que o trabalho de análise e pesquisa associado à modelação do 

transporte de passageiros e de mercadorias fosse equilibrado. Na realidade, verifica-se que a 

modelação de mercadorias é menos investigada do que a modelação de passageiros. A questão tem 

sido alvo de interesse por parte de vários autores, na tentativa de perceber o motivo desta 

discrepância. Segundo Van Wee et al. (2013), os obstáculos são os seguintes: 

 

• Disponibilidade da informação necessária para a modelação de mercadorias. 

Os dados agregados utilizados nos modelos representam uma estimativa distorcida daquilo que 

acaba por ser a realidade da informação transmitida pelos setores económicos. Com a supressão das 

fronteiras entre os países da União Europeia, para a criação de um espaço comum, a quantidade de 

informação disponível a nível internacional diminuiu, afetando os estudos de transportes de longa 

distância.  

Quanto aos dados desagregados, a tarefa de recolher a informação é complexa, pois esta depende 

da colaboração das entidades que lidam com as mercadorias, implicando o fornecimento de 

informação pela totalidade de agentes envolvidos no processo de transporte (Van Wee et al., 2013). 

Na realidade, impõe-se ainda a questão da confidencialidade, uma vez que é comum os 

intervenientes nas operações de transporte não divulgarem os dados relativos aos bens que tratam. 

 

Já Ortúzar e Willumsen (2011) explicam que a falta de crescimento da pesquisa relacionada com o 

transporte de mercadorias se deve à complexidade de modelação e ainda acrescentam a prioridade 

que os programas políticos dão ao transporte de passageiros: 

 

• A procura do transporte de mercadorias é de mais difícil modelação do que a procura do 

transporte de passageiros. 

Esta hipótese segue a opinião de Van Wee et al. (2013), pois a principal dificuldade centra-se na 

disponibilidade de dados para a construção do modelo. No caso do transporte de passageiros, a sua 

modelação beneficia da facilidade de acesso à informação necessária. Uma outra razão remete para 

o facto de o transporte de mercadorias ser heterogéneo, pois existem variados tipos de mercadorias 

e, para cada um, o transporte é planeado de forma diferente, afetando desta forma a modelação da 

procura. 
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• O congestionamento urbano é um dos assuntos mais abordados na política dos países 

desenvolvidos, sendo que o transporte de passageiros tem maior destaque do que o de 

mercadorias. 

O fenómeno de congestionamento dá-se com a rotura da capacidade das vias, que geralmente 

acontece durante os períodos de ponta. Ora, este problema é mais evidente no âmbito rodoviário e 

leva a impactos negativos como a poluição atmosférica, provocada pelo gasto de combustíveis 

fósseis, o agravamento dos níveis de serviço e o aumento do risco de acidente, entre outros. Assim, o 

transporte de passageiros é uma prioridade na discussão de medidas para diminuir estes impactos, 

pois cabe ao governo a garantia do bem-estar da sociedade, acabando por não conferir a mesma 

relevância ao transporte de mercadorias. 

 

• O número de agentes envolvidos no transporte de mercadorias é maior do que o do número 

registado para o transporte de passageiros. 

Novamente, esta ideia comprova a razão exposta pelos autores Van Wee et al. (2013), no sentido em 

que o número de empresas a participar e a quantidade de indivíduos a contribuir para o desenrolar 

das operações de transporte das mercadorias, nomeadamente em transporte multimodal, é mais 

elevado em comparação com o transporte de passageiros. 

 

Independentemente da área de aplicação dos modelos de procura, passageiros ou mercadorias, o 

seu desenvolvimento deve ter em conta que o processo de modelação se pode prolongar por um 

elevado período de tempo, o que implica que a recolha de dados e a análise de resultados devem ser 

atualizadas de forma contínua. 

 

3.3. Metodologias de modelação da procura 

A modelação da procura tem vindo a sofrer intervenções na tentativa de otimizar os primeiros 

métodos concebidos. Portanto, estas alterações produziram modelos que podem ser classificados em 

várias categorias, de acordo com os princípios e as hipóteses em que se baseiam. Apesar de os 

modelos terem caraterísticas distintas, a caraterística comum prende-se com o facto de que todos 

têm o propósito de dar resposta a situações hipotéticas ou a eventuais alterações às condições 

existentes em ambiente real. De seguida são apresentados métodos para a modelação da procura 

sugeridos por Van Wee et al. (2013): 

 

• Modelo descritivo e modelo exploratório – Ambos os modelos apresentam resultados 

produzidos através das correlações entre as variáveis utilizadas no estudo. O modelo descritivo 

não considera a relação causa-efeito no tratamento das correlações, ao passo que o modelo 

exploratório tem em conta esse fenómeno. A explicação das correlações é importante para as 

conclusões do modelo, pois os seus dados são de natureza estatística e o simples tratamento das 

variáveis não fornece informação suficiente para explicar a relação causa-efeito de um sistema. 

No entanto, o modelo descritivo permite determinar as ligações entre variáveis e a sua análise 

avalia o impacto que estas têm na explicação do modelo. O modelo descritivo pode ser ainda 



 

14 
 

utilizado para efetuar a análise descritiva de dados integrados no desenvolvimento de outro 

método.  

 

• Modelo espacial e modelo não espacial – A componente espacial é a principal caraterística 

destes modelos. A distribuição das atividades influencia as conclusões do modelo espacial, 

embora esta não seja relevante para o tratamento do modelo não espacial. No modelo espacial, o 

seu desenvolvimento compreende a divisão de uma área em zonas, sendo que cada parcela é 

identificada com um centroide que é utilizado para efetuar as ligações entre as redes de 

transporte. Este modelo permite a criação de uma matriz de viagens origem-destino (matriz OD), 

que apresenta a distribuição dos fluxos entre cada par de zonas, para todos os modos de 

transporte disponíveis na área de estudo. 

 

• Modelo dinâmico e modelo estático – Estes modelos lidam com o fator tempo. Enquanto que o 

modelo dinâmico incorpora o tempo na sua formulação, o modelo estático não considera este 

fator. Lidar com o tempo implica reconhecer que os comportamentos são alterados gradualmente 

e não são uma mudança instantânea. Quanto aos dados necessários para o desenvolvimento 

destes modelos, o dinâmico requer séries temporais e o estático trabalha com informação pontual 

extraída de um momento específico. 

 

• Modelo baseado em preferências reveladas e modelo baseado em preferências declaradas 

– Nesta categoria, os dados utilizados nos modelos são baseados no comportamento de escolha. 

Quanto à recolha de informação, as preferências reveladas apresentam hipóteses de situações já 

existentes, enquanto que as preferências declaradas utilizam situações hipotéticas. O modelo 

baseado em preferências declaradas é vantajoso no sentido em que se trata de um processo de 

recolha de informação mais barato do que o método de preferências reveladas e é útil na previsão 

da procura de situações que são passíveis de transitar para a realidade. No entanto, estes 

modelos devem ter capacidade de lidar com a ignorância do inquirido, ou seja, os modelos 

precisam de ajustar os resultados obtidos para que não tenham em consideração eventuais 

respostas infundadas.  

 

• Modelo baseado em viagens e modelo baseado em atividades – Os modelos são 

fundamentados com o comportamento de viagem ou o propósito de atividade. Assim, o modelo 

baseado em viagens apenas considera o comportamento da movimentação e exclui o seu 

propósito de realização, perdendo assim a ligação viagem-atividade. Já o modelo baseado em 

atividades reconhece a interação entre o propósito das viagens e das atividades. Tendo como 

base o conjunto viagem-atividade, é dada a preferência à utilização do modelo baseado em 

atividades, pois este garante uma melhor compreensão do comportamento de viagem. Contudo, o 

método não deixa de ser complexo, em termos de construção e desenvolvimento, e por esse 

motivo, é também dispendioso. 
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• Modelo agregado e modelo desagregado – A caraterística comum a estes modelos é a unidade 

de observação. No modelo agregado, a observação abrange toda a área de estudo, ao passo que 

no modelo desagregado, a observação incide apenas no viajante ou no conjunto de mercadorias. 

O método agregado foi um dos primeiros modelos de procura a ser criado, durante a década de 

50, e a sua abordagem propôs a análise do número de viagens realizadas numa área específica, 

baseando-se no princípio de que apenas deveriam ser fornecidos serviços e infraestruturas 

necessários para acomodar a procura transmitida pelo desenvolvimento do modelo. O 

processamento deste método incluiu a divisão da área de estudo em zonas, para simplificar o 

tratamento da quantidade de viagens efetuadas. Já na década de 70, surgiram regulamentações 

que se revelaram complexas de incluir nos modelos agregados. Aproveitando este obstáculo na 

utilização do modelo agregado, criou-se uma mudança do paradigma da modelação da procura. 

Ora, esta alteração foi provocada pelo facto de a resposta à procura ser garantida apenas quando 

esta se fazia sentir, o que levou ao conceito de modelar a procura com o intuito de prever várias 

situações passíveis de se tornarem realidade, incluindo ainda eventuais variações de uma viagem. 

Assim nasceu o princípio de base do modelo desagregado. A aplicação atual do modelo 

desagregado exclui a informação retirada da área de estudo, incorporando no seu 

desenvolvimento apenas o comportamento individual para a escolha de alternativas de realização 

da viagem. Ainda assim, a fase inicial desta abordagem necessita de um modelo agregado para a 

previsão da procura, pois o fator relevante é considerar os fluxos de viagem para a área de estudo 

e não para cada indivíduo. 

 

3.4. Calibração dos fatores de decisão na modelação – Casos de estudo  

Tendo em conta que os fatores de tempo e de fiabilidade influenciam a eficácia da realização do 

transporte de mercadorias, estes devem ser devidamente calibrados para que a modelação da 

procura seja construída da maneira mais realista possível. 

Os custos associados ao valor do tempo e da fiabilidade que se verificam neste setor estão na base 

dos três estudos apresentados abaixo, sendo o seu objetivo comum obter o melhor desempenho dos 

dados recolhidos através de inquéritos de modo a atualizar os fatores que influenciam os agentes 

decisores: 

 

• Um estudo elaborado com vista à atualização dos dados relativos ao valor do tempo para o 

transporte de mercadorias na Holanda, datados de 1992, consiste principalmente na realização de 

entrevistas a expedidores e a transportadores, utilizando tanto as preferências reveladas como as 

declaradas e combinando estas metodologias com uma análise do fator de custo. Aqui, a 

introdução do fator de custo permite a determinação dos custos unitários para o transporte. 

Portanto, os vários fatores de custo a considerar estão relacionados com os custos fixos, os 

custos variáveis, os custos de mão de obra e custos gerais da empresa (De Jong et al., 2004). A 

utilização deste tipo de inquéritos dá a entender a forma como os entrevistados percecionam o 

custo do tempo e da fiabilidade no transporte, para que seja possível obter um rácio de 

compensação entre estes atributos. 
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De acordo com De Jong et al. (2004), o inquérito foi realizado por fases, sendo que na primeira 

etapa apenas participaram utilizadores do transporte rodoviário, perfazendo um total de 194 

entrevistados, e na última etapa foram também incluídos os representantes dos modos ferroviário, 

marítimo e aéreo, contando assim com 241 entrevistas.  

O questionário de preferências reveladas e declaradas incluiu questões relacionadas com as 

caraterísticas da empresa representada pelo inquirido, sendo ainda solicitada a descrição de dois 

carregamentos de mercadorias típicos transportados pela companhia. Ora, ambos os 

carregamentos foram considerados na determinação das escolhas de preferências reveladas, 

estando os atributos de cada carregamento relacionados com os modos disponíveis indicados 

pelo inquirido para satisfazer as necessidades de transporte, embora não fossem utilizados. 

Para as escolhas apresentadas pelas duas experiências de preferências declaradas, apenas se 

considerou um carregamento típico. Assim, uma experiência evidenciou a escolha entre um par de 

alternativas referentes ao mesmo modo de transporte e a outra apresentou a possibilidade de 

seleção da opção considerada mais adequada pelo entrevistado, entre modos de transporte 

diferentes. Conforme o referido por De Jong et al. (2004), a conceção destas experiências incluiu 

atributos referentes ao custo, ao tempo e à frequência de transporte, à percentagem de 

carregamentos não entregues na janela horária previamente prevista e à probabilidade de 

danificação dos bens durante o seu transporte. 

Aquando do cálculo dos valores de tempo e de fiabilidade De Jong et al. (2004) constatou que os 

dados recolhidos pela experiência de preferências reveladas não forneceram coeficientes 

estatisticamente significativos, repetindo-se o mesmo com a experiência de preferências 

declaradas que incluiu opções de escolha entre modos de transporte diferentes. Os autores do 

estudo apontam que as razões para tal se devem ao facto de os representantes do transporte 

rodoviário apenas referirem que esta é a única opção modal para a movimentação dos 

carregamentos típicos e do número de entrevistas efetuadas para a experiência de preferências 

declaradas ser reduzido para produzir resultados fiáveis. Apesar destas limitações, a decisão 

sobre os dados a utilizar na estimativa do tempo e da fiabilidade recaiu sobre a experiência de 

preferências declaradas para a escolha entre alternativas de transporte diferentes, sendo que De 

Jong et al. (2004) indicou que esta opção surgiu com a falta de ligação entre a escolha modal e as 

trocas que os utilizadores dos transportes de mercadorias realizaram entre os atributos de tempo, 

de custo e de fiabilidade. 

Em termos das trocas assistidas entre os atributos, o estudo apresenta rácios entre o tempo de 

transporte e o seu custo. Para o modo rodoviário, os valores obtidos para a troca tempo – custo 

situaram-se entre 0.79 e 0.98, enquanto que o modo ferroviário apresentou um valor mais baixo, 

com 0.71. Quanto ao valor do tempo obtido para o transporte rodoviário, este foi igual a 38€/hora 

por transporte, sendo que De Jong et al. (2004) verificou que o resultado foi superior aos 

determinados no estudo de 1992. Ora, este aumento foi provocado pelo aumento dos volumes de 

mercadorias transportados. A fiabilidade foi medida pela quantidade de vezes que o transporte 

não chegou ao destino dentro da janela horária. Assim, conforme o exemplificado por De Jong et 

al. (2004), uma alteração em 10% no valor da fiabilidade é o equivalente a um aumento de cerca 
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de 1.01€ a 2.85€ do custo total de transporte rodoviário e ao aumento do custo total para o 

transporte ferroviário de 898.08€. 

 

• Com o intuito de melhorar os resultados obtidos pelo estudo anterior, De Jong et al. (2014) 

apresentou novas abordagens na determinação dos valores de tempo e de fiabilidade para os 

transportes de mercadorias holandeses, sendo que a estimativa destes componentes ainda 

considerou o custo de transporte e o tipo de mercadoria a movimentar. 

Para tal, o estudo consistiu na realização de um inquérito de preferências declaradas e contou 

com a participação de cerca de 800 participantes, nomeadamente expedidores com e sem 

transporte próprio e transportadores, para os modos rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. 

Estes intervenientes foram selecionados para que os expedidores pudessem prestar informações 

sobre os aspetos relativos à mercadoria e os transportadores pudessem fornecer os custos para o 

seu transporte. 

Ora, o inquérito apresentado incluiu questões acerca das caraterísticas das empresas 

representadas pelos entrevistados, seguindo-se da descrição de um típico carregamento efetuado 

por estes e de perguntas acerca dos seus atributos, como o tempo de transporte e o custo. Após a 

identificação do carregamento, então cada entrevistado foi questionado acerca da existência de 

outros modos para realizarem o transporte e, em caso afirmativo, quais os atributos a ter conta 

nessa operação. O questionário incluiu ainda três tipos de experiências, SP 1, SP 2a e SP 2b.  

Assim, a experiência SP 1 consistiu na seleção de uma opção dentro de um conjunto de duas 

alternativas para o mesmo modo descritos pelo seu custo e tempo de transporte, sendo que os 

seus resultados permitiram a calibração do valor do tempo. A experiência SP 2a ofereceu um 

conjunto de duas opções para o mesmo modo que apresentaram quatro atributos cada uma, 

sendo estes o tempo, o custo e a fiabilidade do transporte, assim como o seu horário de chegada 

ao destino. A última experiência, SP 2b, distinguiu-se da anterior devido à introdução de 

alterações no tempo de chegada ao destino. Ambas as experiências do tipo SP 2 garantiram 

dados para a determinação dos valores de tempo e da fiabilidade. 

Quanto à análise dos dados recolhidos pelos inquéritos, De Jong et al. (2014) testou várias 

abordagens da função utilidade, por forma a conseguir o melhor desempenho para o estudo. 

Assim, para os transportadores rodoviários, a utilidade, U, mais adequada foi obtida a partir de um 

modelo Logit Multinomial e, conforme se observa na expressão (1), os atributos utilizados na sua 

determinação incluíram o custo, C, e o tempo, T, assim como o desvio padrão do tempo de 

transporte, ou seja, a fiabilidade, 𝜎. O cálculo envolveu também os valores do tempo e da 

fiabilidade, VOT e VOR, respetivamente, considerando ainda um parâmetro de escala, 𝜆, e o erro, 

e. 

𝑈 =  𝜆 × log(𝐶 + 𝑉𝑂𝑇 × 𝑇 + 𝑉𝑂𝑅 × 𝜎) + 𝑒 

 

Para os restantes entrevistados, foi utilizado um modelo relativo que mediu os valores dos 

atributos atuais com os valores base já conhecidos, de acordo com a expressão (2). De Jong et al. 

(2014) apontou que este facto se deveu à heterogeneidade de mercadorias que os restantes 

(1) 
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modos de transporte movimentaram face aos produtos tipicamente transportados pelo meio 

rodoviário. 

 

O cálculo da utilidade segundo este modelo apelou à utilização dos coeficientes relativos de custo, 

𝛽𝐶
𝑟𝑒𝑙, de tempo, 𝛽𝑇

𝑟𝑒𝑙, e de fiabilidade de transporte,  𝛽𝑅
𝑟𝑒𝑙. Para além dos valores atuais dos 

atributos, os valores base foram incluídos, como o de custo, C0, o de tempo, T0, e o de fiabilidade, 

𝜎0. 

As trocas realizadas neste estudo incluíram rácios entre os parâmetros de tempo e de fiabilidade 

com o custo de transporte. Assim, os valores de tempo e de fiabilidade para um determinado 

modo foram obtidos a partir da multiplicação dos respetivos rácios com o fator de custo, ou seja, o 

custo horário de transporte. O estudo apresentou valores de tempo que variaram desde 

18.49€/hora até 45.94€/hora para os transportadores rodoviários, dependendo do peso da 

mercadoria a transportar. 

Em termos de fiabilidade, o custo obtido foi de 26.62€ para a alteração da fiabilidade por hora, 

sendo que esta troca apenas se revelou significativa no caso do modo rodoviário. Para o 

transporte ferroviário, o rácio entre o tempo e o custo de transporte foi de 0.324, que se interpreta 

como sendo um custo de 0.324€ que o utilizador está disposto a suportar para reduzir uma hora 

do tempo de viagem. 

O estudo permitiu retirar conclusões alusivas à importância dos parâmetros incluídos na 

determinação do valor do tempo, sendo que De Jong et al. (2014) referiu que o custo do transporte 

é o atributo mais considerado, quando comparado com a componente relativa à mercadoria 

transportada. Quanto ao valor da fiabilidade, este apenas se mostrou significativo para os 

transportadores e expedidores com transporte próprio, no caso do modo rodoviário. Os restantes 

participantes no estudo, aquando da escolha modal, não demonstraram a consideração das 

variações dos tempos de viagem, sendo que estes apenas necessitaram do tempo total de 

realização do transporte, de acordo com De Jong et al. (2014). 

 

• O último caso apresenta um estudo realizado em 2016 com o objetivo de compreender a influência 

da fiabilidade nas escolhas dos intervenientes do transporte de mercadorias, nomeadamente os 

transportadores, os expedidores com e sem transporte próprio e os transitários, no Estado da 

Flórida, EUA. O inquérito utilizado baseou-se na metodologia de preferências declaradas, de modo 

a que fosse possível captar a variedade de decisões e de atitudes dos entrevistados. Assim, um 

total de 159 participantes no estudo originou 1226 respostas, sendo que a sua maioria, conforme 

indicado por Jin e Shams (2016), apenas apresentou dados suficientes para tratar o modo 

rodoviário, apesar do estudo ter incluído também os meios de transporte ferroviário, marítimo e 

aéreo.  

O estudo apresentou seis atributos, sendo estes o tempo de transporte, o custo de transporte, a 

fiabilidade, o tempo de partida do transporte, a flexibilidade no serviço e a probabilidade de dano 

dos bens (Jin e Shams, 2016). Assim, o tempo de transporte tratou do período de tempo 

(2) 
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necessário para realizar a movimentação das mercadorias desde a origem até ao destino, sendo 

que o custo de transporte permitiu incluir o valor monetário associado à operação. Quanto à 

fiabilidade, esta caraterística foi medida como o desvio padrão do tempo de transporte, para uma 

posterior utilização em análises de custo-benefício. O tempo de partida analisou as perturbações 

de um transporte agendado causadas pela movimentação de bens em horários dentro ou fora do 

período de ponta. A flexibilidade do serviço visou estudar a capacidade de o transporte ser 

requisitado consoante a procura e não se cingir apenas a horários previamente estabelecidos, 

sendo que este atributo é valorizado aquando da consideração da mudança do modo de 

transporte habitualmente utilizado. O último atributo tratou da probabilidade do carregamento ser 

danificado durante o seu transporte, facto este que condiciona a escolha de um determinado modo 

por parte dos seus utilizadores. 

Ora, o inquérito em causa permitiu testar quatro cenários, sendo que os participantes apenas 

responderam a experiências de acordo com as suas preferências em relação à sua disponibilidade 

para alterarem o modo utilizado num transporte típico ou o horário de partida preferencial do 

mesmo. Jin e Shams (2016) apontou as diferenças entre as tarefas desempenhadas pelos 

transportadores e pelos expedidores como oportunidade para extrair diferentes informações, uma 

vez que os primeiros valorizam principalmente o tempo e a fiabilidade em termos de custos 

inerentes ao transporte, enquanto que os últimos consideram estes dois componentes através dos 

custos associados às mercadorias que se transportam. No caso de os participantes utilizarem o 

meio rodoviário ou ferroviário, estes seriam atribuídos à experiência C1 se não fosse possível 

alterar o modo de transporte nem o tempo de partida, sendo que este cenário considerou atributos 

como o custo, o tempo e a fiabilidade. Já a possibilidade de mudança de uma destas condições 

permitiu o acesso aos questionários C2 ou C3. A experiência C2 incluiu ainda o atributo do tempo 

de partida, para além dos indicados no primeiro cenário, e a experiência C3 apresentou escolhas 

entre os modos rodoviário e ferroviário, considerando os atributos da experiência C1. Uma 

mudança nos dois requisitos levou os participantes a responder ao inquérito do cenário C4. Este 

último cenário envolveu os seis atributos, sendo que cada questão ofereceu três opções de 

escolha, com uma referente ao meio rodoviário, outra ao meio ferroviário e uma última aleatória 

que abrangeu apenas um destes modos. 

Os dados resultantes dos inquéritos foram tratados com recurso a duas variações do modelo Logit 

Multinomial, sendo estas do tipo multiplicativo e aditivo, de acordo com as expressões (1) e (3), 

respetivamente.  

𝑈 =  𝛽𝐶 × 𝐶 + 𝛽𝑇 × 𝑇 + 𝛽𝜎 × 𝜎 + 𝑒 

 

O desenvolvimento dos modelos Logit foi realizado para cada tipo de utilizador considerado no 

estudo. No caso dos transitários, o valor de tempo não foi obtido, uma vez que peso do tempo de 

transporte obtido foi estatisticamente insignificativo. Para os restantes grupos de entrevistados, os 

expedidores sem transporte apresentaram os pesos mais elevado para os atributos do custo, do 

tempo e da fiabilidade, enquanto que os transportadores mostraram o pior desempenho na 

obtenção dos mesmos coeficientes. A determinação do valor do tempo originou valores desde $12 

(3) 
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por carregamento-hora, correspondente aos transportadores, até $277 por carregamento-hora, 

pertencendo estes aos expedidores sem transporte. Já os valores de fiabilidade obtidos registaram 

um mínimo de $29 por carregamento-hora, pertencente aos transportadores, e um máximo de 

$177 por carregamento-hora que foi gerado para os expedidores com transporte. Os valores 

relativos aos transportadores foram os mais baixos do modelo e Jin e Shams (2016) indicou que 

estes utilizadores não estariam dispostos a suportar aumentos dos custos para garantir uma 

redução do tempo de viagem e melhoria da fiabilidade, uma vez que estes dispõem dos serviços 

necessários para ultrapassar eventuais custos extra do transporte. Já os expedidores foram os 

que mais valorizam a fiabilidade do modo de transporte e o tempo de viagem, uma vez que estes 

agentes lidam com os carregamentos de mercadorias a movimentar. Quanto ao rácio entre a 

fiabilidade e o tempo de transporte, constatou-se que os entrevistados que mais valorizaram a 

fiabilidade face à redução do tempo foram os expedidores com transporte, com um quociente de 

8.0. No entanto, os expedidores sem transporte foram aqueles que atribuíram maior importância 

ao tempo em detrimento da fiabilidade, com um rácio de 0.3.  

 

3.5. Modelos de simulação 

A simulação é uma metodologia baseada em métodos matemáticos e consiste na reprodução de um 

sistema ao longo de uma variação temporal, com a introdução dos seus atributos e parâmetros num 

modelo. Em causa está o estudo do seu comportamento, ponderando os efeitos que podem provocá-

los ao longo do tempo. O modelo representa um sistema, seja este já existente ou ainda hipotético, e 

tem o objetivo de o substituir, por forma a facilitar a sua simulação. Ora, o modelo deve incluir as 

caraterísticas que descrevem o sistema, de maneira simplificada, tendo em conta o nível de 

abstração necessário para a análise do estudo. Deste modo, o modelo é simulado com um conjunto 

de várias corridas, sendo que a duração deste processo depende da quantidade de alterações 

propostas para análise. 

A partir da observação de fenómenos que potenciam alterações no modelo, o processo de simulação 

prevê o modo como estes afetam o desempenho do sistema, caso haja implementação efetiva destas 

mudanças. No caso da simulação de um sistema de transporte de mercadorias, as conclusões 

obtidas podem ser aplicadas ao nível operacional ou servirem de apoio à tomada de decisão para 

incorporar na realidade.  

De acordo com Banks et al. (2005), a simulação é a abordagem mais utilizada para o estudo e 

análise de sistemas, devendo-se principalmente aos avanços efetuados na área de computação. Esta 

comodidade tornou os softwares mais acessíveis na utilização e na construção de modelos, o que 

acabou por diminuir os custos financeiros de cada operação efetuada. 

A literatura oferece vastos propósitos adequados ao desenvolvimento de um processo de simulação. 

Banks et al. (2005) propõe os seguintes aspetos que justificam a utilização desta metodologia: 
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• As interações internas de um sistema complexo podem ser alvo de estudo. 

As interações desenvolvidas num sistema estão ligadas à introdução das mudanças a analisar. Ora, 

vários aspetos associados ao sistema podem ser alterados, como o tipo de informações fornecidas 

durante a construção do modelo, o tipo de ambiente sobre o qual todo o processo se desenrola ou 

até o tipo de organização implementada no sistema. Para o transporte de mercadorias, a sua procura 

é influenciada pelas políticas introduzidas no modelo, sendo que a sua influência se reflete nas 

interações entre os intervenientes do sistema. Deste modo, a produção de resultados fiáveis e 

capazes de suportar a transposição das alterações para a realidade dependem principalmente da 

análise de todas as interações internas do sistema. 

Sokolowski e Banks (2010) acrescentam ainda várias situações em que é viável a utilização do 

processo de simulação, sendo que algumas são apresentadas abaixo: 

 

• A simulação é uma forma segura, fiável e de baixo custo para testar hipóteses. 

A implementação de um cenário no mundo real e a análise das alternativas a incluir nesse sistema 

implicam um aumento considerável do custo das operações. Por vezes, o ensaio a testar é 

impossível de ser realizado no sistema real, por eventualmente o colocar em perigo ou de não ser 

possível de o aceder. Nos casos em que o sistema pode ainda não existir na realidade, o seu estudo 

é apenas possível com a simulação de um modelo concetual. Portanto, a simulação de um sistema 

de transportes permite observar o desempenho desse sistema de forma mais aproximada da 

realidade, fornecendo os ditos conhecimentos também referidos acima por Banks et al. (2005). Por se 

verificar que a aplicação da simulação é vantajosa, Sokolowski e Banks (2010) alertam que, por 

vezes, ela é aplicada em casos em que é mais simples a implementação de outro método de 

modelação ou até de teste direto no sistema real.  

 

• É necessária a avaliação da eficiência do sistema que justifique os custos da sua aquisição 

para implementar na realidade. 

Para o caso da conceção de sistemas que impliquem a construção de infraestruturas adequadas à 

movimentação dos fluxos de mercadorias, torna-se necessário averiguar se o cenário em estudo é 

viável ao longo do seu ciclo de vida. Caso se avance com a execução desse sistema, deve-se iniciar 

um processo de aquisição, segundo Sokolowski e Banks (2010). O objetivo deste método é captar o 

trajeto que a construção do sistema deve percorrer, desde o passo inicial, relativo à ideia, até à etapa 

final, ou seja, a implementação na realidade. Assim, é possível estabelecer uma ligação com o 

propósito de utilização apresentado por Banks et al. (2005), no sentido em que as interações internas 

devem ser alvo de análise, para que os resultados sejam de confiança e que estes possam 

fundamentar a implementação do sistema concetual. 

 

De acordo com o objetivo a atingir pela análise do sistema, a simulação tem a capacidade de ser 

aplicada a variadas áreas para além da transportação, como os serviços militares, a medicina e a 

segurança interna, conforme sugerido por Sokolowski e Banks (2010). No entanto, a utilização desta 

abordagem não pode ser considerada como homogénea, pois em cada caso a simulação é colocada 
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em prática de forma diferente, até mesmo para situações que se enquadram na mesma área de 

aplicação (Robinson, 2004). Para além desta questão, o autor refere ainda que a simulação deve ser 

efetuada de acordo com as preferências e necessidades exigidas pelo estudo, como a escala a 

adotar para o modelo e o paradigma de simulação mais adequado para a sua análise. 

3.5.1. Vantagens  

Quando comparada com o estudo de um sistema em ambiente real, o recurso à simulação para a 

análise de um modelo revela ser uma opção que abrange diversas áreas de estudo e garante a 

flexibilidade de adaptação das alterações ao sistema. Como é indicado por Banks et al. (2005), a 

simulação tem a capacidade de mostrar o progresso de um sistema, ainda que este se encontre na 

fase inicial de conceção. Esta constatação reforça a ideia de que os resultados obtidos a partir da 

simulação são interpretados como sendo retirados de uma experiência real. 

Com a simulação, torna-se possível realizar o teste repetido de hipóteses a considerar na introdução 

em âmbito real do sistema. Aproveitando a versatilidade desta abordagem, torna-se simples efetuar 

alterações, em termos do tipo de informação fornecida ao sistema, que conduzem a diferentes efeitos 

no modelo. Sokolowski e Banks (2010) reconhecem que os diferentes resultados que surgem a partir 

de ligeiras mudanças no sistema fazem a diferença no momento da tomada de decisão, pois o teste 

das hipóteses é essencial para uma seleção correta da alternativa a implementar, diminuindo assim o 

risco de escolha de uma solução que não seja ideal para dar resposta às questões colocadas pelo 

problema.  

A simulação possibilita o estudo de sistemas com diferentes níveis de complexidade, desde os 

modelos mais simples até aos mais sofisticados, devido à sua capacidade de precisão. Assim, torna-

se possível a representação correta do sistema a estudar, partindo do nível de abstração exigido pelo 

propósito da análise. Pidd (1996) alerta que, independentemente do detalhe que deve ser 

considerado, é essencial construir um modelo simples e, à medida que este evolui, se deve 

acrescentar os aspetos necessários para a representação do sistema. Para entender a variedade de 

elementos que um modelo pode apresentar, o autor refere que o sucesso do estudo de um sistema 

está ligado ao conceito da simplicidade. Ora, este princípio dá a entender que o procedimento de 

modelação e simulação é uma fonte de aprendizagem sobre o funcionamento do sistema e, quanto 

mais simples o seu modelo for, mais facilmente se retira conhecimento que pode ser aplicado em 

fases mais avançadas do processo. 

Uma outra vantagem recai sobre o facto de ser possível manipular o tempo ao longo das várias 

corridas de simulação. Para que um determinado comportamento seja analisado em maior detalhe, é 

permitida a compressão ou a expansão do tempo (Banks, 1998). Esta caraterística revela-se 

importante, uma vez que o controlo do fator temporal é essencial tanto para uma produção rápida de 

resultados ou para um estudo pormenorizado. Na prática, esta vantagem implica que a compressão 

do tempo apresenta as conclusões produzidas por simulação em apenas alguns minutos, ao passo 

que o mesmo ensaio em ambiente real poderia demorar meses ou anos a transmitir os mesmos 

resultados. Já na expansão do tempo, os fenómenos retratados pelo modelo têm a opção de serem 

analisados com maior profundidade, por forma a gerar informação útil ao apoio do processo de 
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tomada de decisão, sendo que se deve ter sempre em conta o nível de detalhe pretendido para o 

estudo. 

A visualização do modelo é conseguida graças às capacidades gráficas de softwares de simulação, o 

que facilita a compreensão do ambiente a analisar (Sokolowski e Banks, 2010). Ora, de acordo com 

Banks (1998), o sistema pode ser estudado de acordo com várias perspetivas visuais, partindo das 

caraterísticas de animação que podem ser incorporadas no modelo, de modo a captar os fatores que 

melhor explicam o desempenho do sistema. Este aspeto é importante nos casos em que os 

intervenientes envolvidos no desenvolvimento do estudo de simulação não são responsáveis pela 

tomada de decisão, cabendo esta responsabilidade ao utilizador final dos resultados obtidos. Assim, a 

melhor maneira de estabelecer a comunicação entre o utilizador e o modelador consiste na 

apresentação das conclusões retiradas do modelo sob a forma de animação. O utilizador tende a 

ganhar um conhecimento mais detalhado sobre o sistema e, consequentemente, a formar opiniões 

sobre a adequabilidade daquilo que é representado para implementar em ambiente real. 

A vantagem final deve-se ao facto de a simulação ser uma solução menos dispendiosa quando 

comparada com o processo de implementação efetiva do sistema em ambiente real e os 

consequentes ensaios. De acordo com a perspetiva de Banks (1998), a utilização desta abordagem é 

um investimento “sensato”, no sentido em que o custo de um processo de simulação corresponde a 

cerca de 1% do custo total do procedimento que envolve a introdução do sistema e a condução das 

experiências em ambiente real. Como é possível analisar cada mudança passível de ser integrada na 

realidade apenas com recurso a softwares de simulação, evitam-se gastos de aquisição dos 

elementos necessários à execução do sistema em estudo assim como eventuais alterações. 

3.5.2. Desvantagens 

O processo de simulação revela-se inadequado para o tratamento de determinadas situações, sendo 

que para estes casos a solução ideal requer a utilização de outras abordagens de modelação. Em 

todo o caso, devem ser ponderados os problemas que a simulação pode induzir no sistema, 

verificando-se assim se esta é a técnica que melhor se ajusta à análise do caso de estudo. 

Quando comparada com a implementação do modelo em ambiente físico, a solução de simular o 

sistema em estudo é vantajosa. No entanto, o desenvolvimento deste processo até à fase de 

produção de resultados implica custos significativos, não só em termos monetários como também em 

termos de tempo, como referido por Banks et al. (2005). 

Os custos monetários referem-se aos recursos a alocar para a execução de um estudo de simulação, 

como os dados necessários para a modelação do sistema ou a equipa responsável pela construção 

do modelo e tratamento dos dados provenientes da sua simulação. Banks (1998) alerta para o perigo 

de reduzir destes componentes, com vista à diminuição do preço total do estudo, pois os resultados 

produzidos podem ficar aquém daquilo que é esperado e, deste modo, não garantem o apoio 

aquando do processo de tomada de decisão. 

Quanto aos custos associados ao tempo, entende-se que a formulação de um modelo e a respetiva 

compreensão implica um consumo elevado de tempo, retardando-se assim os aproveitamentos dos 

benefícios de utilização da simulação. Ora, é de salientar que o tempo dedicado ao desenvolvimento 

do estudo é também influenciado pela complexidade do sistema, sendo que este aspeto tem maior 
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impacto no custo da simulação quando a quantidade de resultados a produzir é elevada. Por estas 

razões, Robinson (2004) aconselha a que a simulação seja apenas considerada em casos onde já 

não seja possível o recurso a outras metodologias de modelação.  

Na reprodução de um sistema sujeito a análise por simulação, assume-se que devem ser utilizadas 

informações relativas a todos os aspetos que devem ser incluídos no seu modelo. Como a 

quantidade de dados a utilizar é geralmente significativa, torna-se necessário verificar a 

disponibilidade dos atributos necessários para a construção do modelo. Robinson (2004) avisa, no 

entanto, que o facto de existir informação suficiente não implica que a sua introdução no modelo deva 

ser direta, mas que esta deve antes ser alvo de uma análise intensiva por modo a averiguar a sua 

adequação ao sistema a estudar, com vista a uma posterior introdução no modelo. Ainda assim, Pidd 

(1996) apresenta a ideia de que o desenvolvimento do modelo deve conduzir à recolha da informação 

e não o contrário. Esta perspetiva denota que a disponibilidade de informação é também prejudicial 

no sentido em que o modelo só tem condições para avançar na simulação caso todos os dados 

sejam introduzidos no sistema, uma vez que é considerado que só assim se ganha a compreensão 

de todo o procedimento. Por forma a evitar estas situações, o autor recomenda a criação de um 

modelo simples e a introdução da informação necessária apenas quando se verifica que efetivamente 

este precisa de ser trabalhado para se progredir no processo de simulação.  

A interpretação dos resultados produzidos é uma tarefa complexa, como indicado por Banks et al. 

(2005), sendo que este aspeto influencia a obtenção de conclusões que são utilizadas para apoiar 

determinadas decisões acerca da implementação do sistema. Para a produção de resultados fiáveis, 

o processo de simulação é repetido variadas vezes, quer seja para testar novas alterações no 

sistema ou para reforçar a precisão dos resultados obtidos em corridas anteriores. De todas estas 

experiências, são geradas informações aleatórias, sendo que apenas uma parte deste conjunto 

garante a explicação sobre os efeitos experienciados pelo sistema. Assim, a interpretação de 

resultados deve garantir a distinção da informação útil para aplicação na realidade, de modo a que as 

conclusões sejam suficientemente precisas para dar resposta à situação estudada. 

Em relação à capacidade de visualização do modelo garantida pelos softwares de simulação, existe a 

tendência para validar uma solução como sendo aquela que melhor aspeto confere ao sistema em 

análise. No entanto, deve-se ter em conta que a simulação deve ser interpretada para além das suas 

animações digitais, como refere Robinson (2004), pois estas são apenas componentes auxiliares 

utilizadas para estabelecer a ligação entre quem trata da modelação e da simulação do problema e 

quem é responsável por tomar as decisões acerca do futuro do sistema.  

3.5.3. Fases do processo de simulação 

O procedimento que envolve a modelação e a simulação de um sistema é constituído por várias 

etapas. Como a aplicação da simulação varia de acordo com a situação a analisar, o objetivo deste 

faseamento passa por uniformizar o processo para que o seu desenvolvimento seja generalizado, 

independentemente do objetivo final do estudo, da área de aplicação ou até do tipo de ferramenta de 

simulação a utilizar. A figura 6 apresenta um esquema com as várias fases que devem ser 

contempladas num estudo de simulação, sendo seguida da descrição de cada uma das etapas. 

Atendendo à esquematização apresentada na figura, o processo de simulação não tem caráter 
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estritamente sequencial, pois é possível o ajuste de fases anteriores no caso de se observarem 

incorreções durante o desenvolvimento da fase em que o procedimento se encontra. 

• Exposição do problema – Esta primeira fase define o problema a ser tratado, por forma a 

garantir uma compreensão mais profunda sobre as caraterísticas do sistema. Banks et al. (2005) 

considera esta ideia como sendo o fundamento da exposição do problema, pois a descrição 

pormenorizada dos atributos a incluir na modelação do sistema não só é importante para a 

produção de resultados de confiança, como também diminui o risco de surgirem problemas 

durante o progresso do estudo. Adicionalmente, nesta etapa devem ainda ser estabelecidos os 

objetivos a atingir bem como a definição de questões concretas a tratar pelo estudo. 

 

• Modelo concetual – A etapa baseia-se nas caraterísticas recolhidas na fase de exposição do 

problema para criar o modelo. Ora, este elemento representa uma versão simplificada do sistema, 

incluindo apenas os aspetos essenciais para a análise do caso a tratar. A quantidade de 

caraterísticas a considerar depende do nível de abstração e do âmbito de aplicação do estudo. 

Para facilitar o desenvolvimento do processo de simulação, o modelo não deve incluir à partida a 

totalidade dos aspetos necessários para a realização do estudo, mas a sua formulação deve ser 

inicializada com a introdução dos pontos mais básicos e, à medida que o estudo necessita de ser 

refinado, os restantes serão acrescentados. 

 

• Modelo executável – Tendo por base as instruções do modelo concetual, esta etapa introduz os 

componentes que integram o sistema a estudar em ferramentas informáticas com capacidade de 

simular tais caraterísticas. Assim, a informação recolhida durante o desenvolvimento do modelo 

concetual é incluída num ambiente virtual por meio de uma linguagem de programação, sendo que 

esta depende do tipo de software a utilizar.  

 

• Verificação e validação – Após a implementação de um modelo executável no software de 

simulação, deve-se entender se este efetivamente reproduz o que é pretendido estudar no 

sistema. Portanto, esta fase tem o objetivo de determinar a precisão do modelo, para que seja 

possível a deteção de eventuais falhas que constem na sua formulação. À partida, estes conceitos 

aparentam ter definições semelhantes. No entanto, Sokolowski e Banks (2010) indicam que a 

verificação serve para perceber se as orientações introduzidas no modelo conduzem o estudo ao 

objetivo final pretendido, enquanto que a validação é utilizada para averiguar a representação do 

modelo, isto é, se este garante uma imitação aproximada da realidade do sistema. Para o caso da 

verificação, Banks (1998) aconselha que esta componente seja aplicada de forma contínua para 

todas as fases do estudo. Em termos de validação, a sua utilização varia consoante o modelo trate 

Figura 6. Fases de um processo de simulação. 

[Adaptado de: van der Aalst e Voorhoeve, 2000] 
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de um sistema existente ou hipotético. Caso o alvo de estudo seja um sistema já existente, então 

a validação do modelo é realizada através da comparação com o que é observado na realidade. 

Se o sistema a estudar for hipotético, a validação é obtida com a comparação dos seus resultados 

e os dos sistemas existentes semelhantes. De notar que a validação deve ser empregue no 

modelo de forma iterativa até se atingir um nível de precisão considerado aceitável (Banks et al., 

2005). 

 

• Experimentação – Com a verificação e a validação do modelo, o estudo avança para a 

experimentação, que trata da introdução de fenómenos no estudo para que seja possível observar 

o seu efeito no sistema. A experimentação implica a determinação do conjunto de alternativas a 

testar, através da criação de múltiplos cenários suscetíveis de serem adotados na implementação 

na realidade. Ora, segundo Banks (1998), é necessário ter em conta que estas mudanças 

influenciam os aspetos relacionados com o processo de simulação, como a quantidade de corridas 

a efetuar e a duração que estas devem apresentar. 

 

• Simulação – Considerando todos os cenários a incluir no estudo, o recurso à simulação permite a 

geração de corridas que produzem informações relativas ao impacto do cenário em análise. De 

acordo com os dados que resultam do processo de simulação, é possível analisar a aptidão de 

cada alternativa para integrar o sistema real, através da comparação dos resultados produzidos 

pelos vários cenários. Caso seja necessário explorar uma determinada alteração com maior 

detalhe, Banks et al. (2005) refere que o número de corridas acordado na fase de experimentação 

bem como a sua duração podem ser ajustados, para que os resultados finais produzidos sejam 

mais precisos.  

 

• Implementação de resultados – As informações obtidas com a simulação do modelo devem ser 

interpretadas para a sua implementação no sistema. Portanto, esta fase deve explorar o modo 

como os resultados garantem a capacidade de resposta aos objetivos e às questões propostas na 

etapa de exposição do problema. O sucesso de implementação é influenciado pelo rigor com que 

cada uma das etapas do procedimento são tratadas, pois a produção de resultados tem a função 

de auxiliar o processo de tomada de decisão acerca das medidas a integrar no sistema. Assim 

sendo, Banks et al. (2005) considera que a componente da validação do modelo é a caraterística 

que mais afeta a implementação dos resultados, pois se uma representação incorreta do sistema 

no estudo de simulação é assumida como válida, então a introdução do cenário adotado para a 

realidade tem consequências negativas a nível de custos e de ajustamento à situação estudada.  

3.5.4. Paradigmas da simulação  

Os paradigmas de simulação estabelecem um padrão que seja aplicável a situações representadas 

por um modelo. De acordo com Behdani (2012), um paradigma integra conjuntos de hipóteses bem 

como de juízos que são necessários para captar uma visão específica daquilo que é experienciado na 

realidade pelo sistema.  
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Com o desenvolvimento do estudo de simulação, é possível captar os limites e as restrições impostas 

pelo sistema a modelar, sendo que estes aspetos fundamentam a escolha do paradigma de 

simulação a utilizar. Ora, a escolha do paradigma a utilizar para a investigação de um sistema é 

influenciada pelas decisões que são tomadas acerca daquilo que deve ser incluído no modelo 

aquando da fase de concetualização. Portanto, a dificuldade de seleção do paradigma centra-se na 

sua adequação ao sistema incorporado pelo modelo e na capacidade de produção de resultados 

apropriados para dar resposta aos desafios colocados no início do estudo, como adiantado por 

Sokolowski e Banks (2010). 

Quando a investigação de um sistema implica a consideração de um elevado nível de complexidade, 

os paradigmas de simulação mais populares para a análise do modelo incluem a modelação baseada 

em agentes, a simulação por eventos discretos e a dinâmica de sistemas (Behdani, 2012). 

 

 

• Modelação baseada em agentes – Este paradigma analisa os comportamentos de caráter social 

e humano com elevado nível de detalhe (Brailsford, 2014), através da observação das relações de 

interdependência entre os elementos que constituem o modelo, nomeadamente os indivíduos, 

denominados de agentes, e o seu ambiente. A simulação de um modelo baseado em agentes 

consiste essencialmente na iteração dos comportamentos individuais apresentados pelos 

intervenientes ao longo do progresso da simulação. 

O princípio de modelação é baseado no funcionamento de um sistema descentralizado (Macal e 

North, 2010), pois o comportamento dos agentes é impossível de controlar pelo modelador e a 

informação a disponibilizar a cada elemento do sistema tem caráter individualista. Seguindo ainda 

a perspetiva destes autores, tanto os agentes como o ambiente onde estes se movimentam e as 

interações que resultam da convivência no sistema constituem a estrutura usual da modelação 

baseada em agentes. A figura 7 evidencia um esquema do paradigma alusivo ao seu método de 

funcionamento. 

 

 

 

 

 

Os agentes são entidades ativas que possuem um comportamento dinâmico e autónomo, através 

da informação conferida pelos seus atributos. Estes parâmetros disponibilizam a informação ao 

agente para que este possa tomar decisões acerca das ações a desempenhar com vista a alcançar 

um propósito ou uma tarefa relacionada com o estudo. No entanto, é necessário ter em conta que 

as regras que definem o comportamento de um agente são influenciadas pelo grau de 

complexidade que se pretende transmitir e ainda pela quantidade de dados necessária para a 

Figura 7. Esquema geral do modelo baseado em agentes. 

[Fonte: Adaptado de www.anylogic.com, consultado a 05/2017] 

Interação entre agentes 
Comportamento do agente 
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criação de determinadas ações a desempenhar (Macal e North, 2008). O número de agentes a 

introduzir no modelo serve para representar a heterogeneidade experienciada em ambiente real e, 

desta forma, cria a oportunidade de observar o comportamento global resultante das interações 

ocorridas no sistema. 

Assim, Behdani (2012) expõe um conjunto de propriedades que devem ser conferidas ao agente no 

âmbito de aplicação deste paradigma:  

 

• Autonomia: O agente é autónomo na medida em que lhe é permitido tomar decisões 

independentes acerca das ações a desempenhar e de eventuais interações com os restantes 

elementos do modelo. Portanto, esta caraterística é conferida ao agente através da introdução de 

um conjunto de regras na sua formulação que produzam instruções sobre o tipo de 

comportamento ou de interações que este possa seguir, para que seja atingido o objetivo final do 

estudo. Apesar do agente ser independente daquilo que é apresentado pelo ambiente ou pelos 

restantes indivíduos do sistema, Macal e North (2010) referem que este elemento mostra a 

capacidade de perceção do funcionamento do sistema onde se integra e assim é capaz de utilizar 

a informação recolhida para influenciar o seu processo de tomada de decisão. 

 

• Proatividade: Este aspeto implica que o agente não deve aguardar apenas por alterações no 

sistema para poder interagir com os restantes intervenientes ou para executar as ações previstas 

no seu comportamento, mas pode tomar iniciativa de o fazer antecipadamente. No entanto, como 

o fio condutor de um agente implica alcançar os objetivos propostos pelo estudo, a sua atuação 

não se pode traduzir em comportamentos gerados por intervenção exclusiva no sistema. Logo, as 

mudanças provocadas no modelo permitem a observação da reação dos intervenientes do 

sistema, através dos seus comportamentos, sendo que estes acabam por servir de medida de 

ajuste do comportamento do agente para atuações futuras. Por outro lado, Sokolowski e Banks 

(2010) acrescentam que a possibilidade de interação do agente com os restantes indivíduos pode 

levar a que este lhes solicite o cumprimento de uma determinada ação ou a resposta a um pedido, 

para que continue a progredir dentro do sistema.  

 

• Capacidade social: A necessidade de interagir com os elementos do sistema exige que o agente 

seja uma entidade dotada de competências sociais. A comunicação do agente é processada de 

maneira a que este transmita mensagens ao ambiente ou aos restantes agentes e consiga 

interpretar a resposta enviada por esses elementos (Brailsford, 2014). Normalmente, verifica-se 

que as interações produzidas pelo agente não envolvem todo os elementos do sistema 

representado no modelo, mas apenas uma porção de indivíduos, sendo estes designados por 

vizinhos, como referido por Macal e North (2010). Assim, o agente retira informações que são úteis 

para o seu comportamento em atividades que possam ocorrer numa fase mais avançada da 

simulação. O conjunto de indivíduos que formam a vizinhança de um agente não se mantém 

estático ao longo do processo de simulação, ou seja, o progresso do agente no sistema leva a 

criar novas interações e, consequentemente, novos vizinhos. 
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• Adaptabilidade: O comportamento de um agente é visto como sendo uma caraterística que deve 

ser adaptada àquilo que é experimentado pelo sistema. Para isso, Macal e North (2008) revelam a 

necessidade de o agente ser dotado de memória, pois desta forma é possível mudar o 

comportamento com o intuito de melhorar o seu desempenho. A capacidade de memória implica 

que o conhecimento adquirido pelo agente é guardado, sendo que este utiliza as informações que 

resultam de comportamentos anteriores para alterar o comportamento futuro. Ora, a memória 

influencia a interação do agente com os vários elementos do sistema e também ajusta a forma 

como este age dentro do sistema, de modo a que atinja o objetivo proposto do caso em estudo. 

 

Em relação ao ambiente apresentado pelo sistema a simular, a sua função consiste em fornecer a 

localização relativa de um agente (Macal e North, 2010). A posição espacial deste elemento é 

detetada através das interações que este mantém com os seus vizinhos, como mencionado por 

Macal e North (2008), sendo que estas variam de acordo com o progresso da simulação. 

A modelação baseada em agentes é utilizada para compreender o funcionamento do processo de 

tomada de decisão humano e o impacto que este causa no sistema. Para além disso, Behdani (2012) 

refere que a utilização deste paradigma pode ser estendida a um estudo em que não é conhecido o 

nível de complexidade exigido para o sistema ou a um caso em que se verifique que o modelo 

necessita de ser refinado, para delimitar os detalhes que devem ser tratados no estudo. 

 

• Simulação por eventos discretos – Este método consiste na observação das consequências 

produzidas no sistema por processos aplicados de forma contínua, sendo estes desencadeados 

por eventos não contínuos. Assim, a simulação por eventos discretos é baseada no princípio da 

centralização, pois os processos do sistema são incorporados no modelo de acordo com uma 

sequência que representa a ordem dos acontecimentos na realidade.   

De acordo com Behdani (2012), as alterações ocorrem num ponto específico do tempo, quando se 

verifica que a introdução de um determinado evento modifica o estado atual do modelo. Ora, este 

fenómeno valida a opinião de Banks (1998), com o autor a indicar que os modelos simulados 

através deste método têm caráter dinâmico, uma vez que o fator tempo é importante para a 

introdução dos eventos em cadeia.  

A simulação por eventos discretos implica o processamento de uma cadeia, como referido por 

Behdani (2012). Portanto, após a introdução de um evento, é criado um ciclo com duração 

indeterminada que termina com o início da execução do evento seguinte que se encontra no topo 

da cadeia. O procedimento termina quando os eventos alocados à cadeia se esgotam. O esquema 

representado pela figura 8 é relativo ao funcionamento de um processo de simulação por eventos 

discretos, com a apresentação de uma cadeia de eventos. 
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Este paradigma inclui entidades passivas, ou seja, o comportamento de cada elemento é criado 

pelo modelador. Adicionalmente, os intervenientes que atuam no sistema podem ser dinâmicos, 

caso os seus atributos permitam a movimentação pelo ambiente, ou estáticos, se a sua função 

estiver limitada a fornecer informações aos restantes elementos, como indica Banks (1998). Quanto 

às interações, as entidades não comunicam entre si, embora exista interação recíproca entre estas 

e o ambiente, de acordo com Brailsford (2014). As informações que as entidades estáticas fornecem 

são designadas por recursos, cujo objetivo passa por servir as entidades dinâmicas. 

O evento é um parâmetro que afeta o progresso da sequência dos processos introduzidos no 

modelo, ou seja, a sua incorporação no estudo implica a mudança de estado do sistema. O 

progresso do estudo alterna entre duas situações: durante os períodos consecutivos entre eventos, 

o modelo não sofre alterações; quando se dá início a um evento, com o avanço do tempo na 

simulação, o sistema assiste a mudanças (Sokolowski e Banks, 2010). 

O tratamento da cadeia consiste na ligação destes elementos, através do conjunto de operações 

que resultam da atribuição dos recursos a entidades dinâmicas. O tempo de duração das operações 

influencia o aparecimento de um evento, cuja finalidade é libertar os recursos associados ao estado 

atual das entidades dinâmicas, para que seja possível o progresso da simulação (Banks, 1998).    

A utilização apropriada da simulação por eventos discretos inclui um sistema cuja descrição seja 

possível através de um conjunto de operações ou atividades devidamente organizadas por ordem 

de acontecimento no tempo.  

 

• Dinâmica de sistemas – A principal caraterística deste paradigma consiste na agregação das 

informações que são tratadas a nível individual, como o que acontece com a modelação baseada 

em agentes e a simulação por eventos discretos. Uma vez que o nível de abstração necessário 

para a análise do sistema é elevado, este método não capta com precisão os comportamentos a 

estudar (Borshchev, 2013). A dinâmica de sistemas é baseada na centralização do processo, onde 

os atributos que definem os comportamentos dos elementos do sistema são controlados pelo 

modelador, sendo este o interveniente responsável pelo processo de tomada de decisão (Behdani, 

2012). A figura 9 apresenta um esquema alusivo ao funcionamento do método de dinâmica de 

sistemas. 

 

 

Figura 8. Esquema geral da simulação por eventos discretos. 

[Fonte: Adaptado de www.anylogic.com, consultado a 05/2017] 

Cadeia de eventos 
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O processo associado a este paradigma implica a utilização de comentários cíclicos, ou seja, o 

comportamento complexo do sistema é garantido pela junção deste conceito com a construção 

simples do seu modelo. Ora, um comentário cíclico apresenta o conjunto de informações 

recolhidas durante o ciclo de desenvolvimento da simulação, onde os dados regressam ao ponto 

inicial de recolha. Ao introduzir a informação fornecida pelo progresso do estudo nesse ponto, o 

modelo é influenciado para alterar os comportamentos futuros dos seus elementos. Segundo 

Behdani (2012), a observação dos comentários cíclicos que ocorrem no sistema, com vista à 

determinação do fenómeno que mais influencia o comportamento do modelo, recorre 

frequentemente a diagramas de fluxo. 

A dinâmica de sistemas é apropriada para estudar casos que não necessitem de um nível de 

detalhe elevado, ou seja, que a informação disponível para a construção do modelo seja 

agregada. 

 

Apesar de cada paradigma da simulação ser mais adequado para lidar com uma determinada 

caraterística do sistema, Borshchev (2013) salienta que, com o crescimento da popularidade de 

utilização da simulação, os sistemas que são estudados apresentam caraterísticas com elevada 

complexidade. Assim, a análise pode recorrer à modelação multi-método, que consiste na 

combinação da modelação baseada em agentes, da simulação por eventos discretos e da dinâmica 

de sistemas. Para a modelação da procura em sistemas de transportes de mercadorias, esta é uma 

solução que permite captar os comportamentos do modelo com elevada precisão e, 

consequentemente, a produzir resultados que sejam próximos daquilo que é possível experienciar na 

realidade.   

3.5.5. Ferramenta de simulação – Anylogic 

O programa Anylogic, criado por XJ Technologies, permite a utilização dos três paradigmas da 

simulação em simultâneo na construção de um modelo, sendo que o modelador não necessita de 

especificar o método mais adequado para o tratamento do sistema. Em qualquer ponto do 

desenvolvimento do estudo é possível ajustar o paradigma a utilizar, para que se possa reproduzir o 

comportamento do sistema de forma fiável. 

Para a construção do modelo, o programa fornece variadas classes de objetos, que podem ser 

encontrados na biblioteca de recursos. A disponibilidade de uma larga variedade de objetos permite 

abranger os diferentes propósitos de aplicação do estudo de simulação. Com a introdução de um 

Figura 9. Esquema geral da dinâmica de sistemas. 

[Fonte: Adaptado de www.anylogic.com, consultado a 05/2017] 
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objeto no modelo, o modelador tem a possibilidade de programar determinadas ações ou relações de 

interação nos elementos do sistema, através da codificação em linguagem java.  

Quanto à representação do modelo, Anylogic permite assistir em tempo real ao progresso da 

simulação, com recurso a animações digitais que facilitam a compreensão do caso que é tratado. O 

software inclui ainda um procedimento de deteção de erros que alerta o modelador quando se verifica 

a existência de incoerências nas informações introduzidas no modelo ou durante a simulação. 

Os objetivos de aplicação deste programa incidem principalmente no planeamento de um sistema 

hipotético ou na análise de desempenho de um sistema existente, que são conciliados com o apoio 

fornecido ao processo de tomada de decisão. A utilização do programa Anylogic é adequada para 

tratar de problemas tanto a nível estratégico como operacional, como é o caso do estudo do interesse 

de mercado numa solução para a movimentação de bens. 

3.5.6. Casos de aplicação – Simulação da escolha modal do transporte de mercadorias 

A utilização da simulação na modelação de sistemas de transportes visa analisar o comportamento 

de escolha dos agentes envolvidos, por forma a avaliar a forma como se processa a procura do 

transporte de mercadorias.   

Ora, a simulação permite a conceção de inúmeros cenários que incluem as medidas ou as políticas a 

implementar no sistema real, por modo a mostrar as alterações que influenciam a distribuição dos 

fluxos de mercadorias por vários modos de transporte. Tendo por base a comparação dos resultados 

gerados pelos vários cenários, é possível observar as tendências associadas à evolução da procura 

de um tipo específico de transporte.  

Os três casos de estudo que se seguem, realizados no âmbito europeu, ilustram situações que são 

tratadas de acordo com os vários paradigmas da simulação já enunciados: 

 

• Estudo HM – A linha ferroviária que assegura a ligação entre Hallsberg e Mjölby (HM), na Suécia, 

constitui o sistema representado pelo modelo do estudo HM. Esta análise recorre à modelação 

baseada em agentes e tem como objetivo a investigação de um eventual aumento da capacidade 

da infraestrutura (Holmgren et al., 2014). 

A avaliação da capacidade do troço ferroviário HM é motivada pelo facto da ligação não garantir a 

circulação da totalidade do tráfego que utiliza esta rota para o transporte de mercadorias. Assim, 

cerca de quatro a oito comboios de mercadorias diários são desviados para uma linha que efetua 

a ligação entre as cidades suecas de Katrineholm e de Norrköping, o que implica o aumento da 

distância de transporte em 100Km. 

O estudo inclui a análise de dois possíveis cenários para o ano 2030. O primeiro, designado por 

CA, representa a alternativa de comparação e tem como hipóteses o ajuste dos custos associados 

aos modos de transporte para esse ano e a introdução de determinadas condições na situação 

corrente. Ora, estas medidas mostram que a capacidade da ferrovia HM não é modificada, embora 

exista a alteração do volume de tráfego que circula na linha Katrineholm – Norrköping, ou seja, 

assiste-se a um aumento do número de comboios a utilizar esta secção, o que acaba por impedir 

o redirecionamento do tráfego. O último cenário, IA, trata da alternativa a analisar e inclui, para 
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além do que foi pressuposto no cenário CA, o aumento da capacidade da linha HM, permitindo 

assim a circulação da totalidade do tráfego ferroviário de mercadorias. 

O desenvolvimento do modelo é baseado nos princípios da abordagem TAPAS, que permite a 

observação dos comportamentos de agentes que tomam as decisões associadas às atividades da 

cadeia de transporte, de modo a estudar o impacto que estas provocam no sistema, como referido 

por Holmgren et al. (2012). Portanto, com a utilização do modelo TAPAS, são ainda introduzidos 

percursos rodoviários para analisar da distribuição dos fluxos de mercadorias para os dois modos 

de transporte, por o cenário CA mostrar que, sem a modificação da capacidade da linha férrea 

HM, o volume de mercadorias a circular na rede rodoviária tende a aumentar. 

Através da simulação, Holmgren et al. (2014) conclui que a escolha do modo de transporte é 

influenciada pelo custo dos bens a transportar. Para as mercadorias com valores elevados, 

observa-se a tendência para a escolha do modo rodoviário e, para os bens relativamente mais 

baratos, o transporte ferroviário é preferencial. Logo, o aumento da capacidade da secção 

ferroviária Hallsberg – Mjölby revela ser urgente para o transporte de mercadorias de baixo valor 

face às de valor elevado. 

 

• Estudo EWTC – O estudo deste caso consiste na análise do corredor de transporte Este-Oeste 

(EWTC), localizado na região do mar Báltico, sendo que a secção a analisar se refere ao 

transporte de mercadorias realizado entre Kaunas (Lituânia) e Esbjerg (Dinamarca), como indica 

Holmgren et al. (2012). O estudo EWTC tem como objetivo determinar a distribuição da 

quantidade de mercadorias que utilizam a secção Kaunas – Esbjerg para o seu percurso de 

transporte, através de vários modos, nomeadamente o rodoviário, o ferroviário e o marítimo. 

Quanto ao enquadramento temporal do estudo, a análise é efetuada para um período de vinte 

anos, desde 2010 até 2030.  

Ora, o desenvolvimento do estudo mostra a conceção de cinco cenários, incluindo várias 

condições para testar o comportamento da tomada de decisão dos agentes envolvidos no 

transporte de mercadorias. O primeiro cenário, designado por CS, diz respeito à situação 

experienciada no sistema aquando da realização do estudo, ou seja, em 2010. O segundo cenário, 

BL, representa a situação a atingir pelo sistema no ano de 2030. O terceiro cenário a tratar, BLG, 

refere-se às condições impostas pelo cenário BL e à criação de uma taxa relacionada com a 

distância percorrida pelo transporte rodoviário na região EWTC. O quarto cenário, BLHH, combina 

o cenário BL com a introdução de uma ligação adicional ferroviária/rodoviária entre Helsingborg 

(Suécia) e Helsingør (Dinamarca), para além da conetividade marítima existente. O quinto e último 

cenário, BLSE, junta o cenário BL com uma nova ligação ferroviária entre os terminais de 

transporte de duas cidades suecas, Karlshamn e Älmhult. 

A simulação do estudo EWTC é baseada no modelo TAPAS-Z (Holmgren et al., 2013), que inclui 

variações do conceito originalmente apresentado pela metodologia TAPAS, como a capacidade de 

captar as relações entre os fornecedores e os clientes finais, assumindo-se que estes 

intervenientes são os responsáveis pela decisão acerca do modo adequado para o transporte das 

mercadorias.  
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Considerando os resultados produzidos pela simulação para cada um dos cenários, é possível 

observar a distribuição das mercadorias a transportar pelos vários modos disponíveis, através das 

decisões apresentadas pelos agentes que intervêm no sistema. Assim, assumindo o cenário BL 

como termo de comparação para as restantes experiências, Holmgren et al. (2012) verifica que 

para o ano de 2030 o transporte de mercadorias na região EWTC tende a ser realizado por 

comboio. Assim, o estudo revela que é expectável um aumento da quota de mercado ferroviário, 

devido à subida dos custos associados aos transportes rodoviário e marítimo. 

 

• Estudo CCFT – O caso de estudo, realizado para o território alemão, tem como propósito a 

análise dos fatores e das políticas que influenciam a escolha entre dois modos: o transporte 

rodoviário e o transporte combinado a nível continental (CCFT). O estudo da escolha modal é 

fundamentado pela introdução de tecnologias que permitem a transferência horizontal de 

semirreboques no transporte combinado, facilitando assim a operação do processo de transbordo 

das mercadorias entre o camião e o comboio. 

Ora, considerando um período temporal de vinte anos, desde 2010 até 2030, Truschkin e Elbert 

(2013) propõem uma análise de sensibilidade da escolha modal para aferir os impactos 

provocados pela introdução de determinados parâmetros, recorrendo assim à combinação de 

abordagens como a simulação por eventos discretos e a dinâmica de sistemas. Os autores 

assumem ainda que a escolha do CCFT é influenciada pelo conhecimento que os expedidores 

têm acerca desta solução, ou seja, quanto maior for a consciencialização sobre as caraterísticas e 

as vantagens que este modo de transporte oferece, maior será o aumento da sua quota de 

mercado. 

Assim, a promoção do CCFT é estudada com a conceção de três cenários e estes são 

comparados com a situação corrente no sistema, ou seja, o cenário de referência. O primeiro 

cenário incentiva a mudança de transporte para o CCFT e compreende a implementação de 

medidas que aumentem a sua atratividade face ao transporte rodoviário. Já o segundo cenário é 

criado com objetivo de introduzir políticas e taxas que reduzam a popularidade de utilização do 

transporte rodoviário, tornando assim o CCFT mais apelativo para os agentes responsáveis pela 

tomada de decisão. O terceiro e último cenário consiste na combinação dos dois cenários 

anteriores, por forma a maximizar a potencialidade de escolha do modo de transporte combinado. 

Com os dados obtidos pela simulação do modelo para os vários cenários, Truschkin e Elbert 

(2013) identificam as taxas, as medidas e as políticas de transporte analisadas que têm maior 

impacto no desempenho do CCFT face ao transporte rodoviário e, consequentemente, no 

aumento da sua quota de mercado. Portanto, o primeiro e o terceiro cenários apresentam 

mudanças significativas na escolha modal em favor do CCFT, enquanto que o segundo cenário 

apresenta os valores mais baixos do estudo para a quota de mercado do transporte combinado. A 

análise de sensibilidade explica ainda que o crescimento da escolha modal do CCFT apenas 

evolui significativamente até um determinado ponto, devido à diminuição do impacto dos efeitos 

gerados pelas medidas que incentivam a preferência por este modo. Em suma, os resultados do 

estudo pretendem demonstrar que a inclusão de medidas que estimulam a utilização do CCFT é 
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uma estratégia mais apelativa para os agentes decisores, quando comparadas com a introdução 

de taxas ou políticas de transporte que diminuem a atratividade do transporte rodoviário. 

 

3.6. Síntese 

Com a apresentação dos métodos mais populares para a previsão da procura do transporte de 

mercadorias, é possível averiguar que a procura do transporte Modalohr é uma questão apropriada 

para a utilização de métodos desagregados, nomeadamente a simulação. Ora, esta metodologia é 

preferencial pois o desempenho do transporte Modalohr deve ser avaliado de forma intensiva e que 

seja capaz de justificar a sua escolha por parte de um mercado dominado pelo transporte rodoviário. 

A modelação com recurso à simulação permite ainda captar o nível de resistência do mercado face à 

introdução de uma nova alternativa de movimentação das mercadorias. Assim, a modelação do 

transporte Modalohr deve incluir cenários com medidas de incentivo à sua utilização que consigam 

implementar a confiança por entre os intervenientes responsáveis pela tomada de decisão. Quanto 

aos modelos agregados, a previsão da procura é limitada no sentido em que o transporte Modalohr 

não é modelado a partir de decisões individuais, mas sim de um conjunto de comportamentos de 

escolha global, acabando por não produzir conclusões sólidas. 
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4. Simulação - Análise da escolha modal em cadeia de transporte 

 

O modelo de simulação criado para o caso de estudo tem como objetivo investigar os fatores que 

influenciam a escolha modal no transporte de mercadorias, em contexto europeu. A sua conceção 

baseia-se no relacionamento do processo de decisão com as consequências provocadas no sistema. 

Os paradigmas de simulação utilizados no desenvolvimento do modelo consistem na modelação por 

eventos discretos e na modelação baseada em agentes. Com a modelação discreta, assume-se que 

a encomenda e os veículos que efetuam o transporte são as entidades que percorrem uma cadeia de 

eventos, sendo que esta representa a movimentação física das mercadorias, de acordo com uma 

variação temporal. Já com a metodologia relativa aos agentes, a sua implementação deve-se à 

necessidade de análise do comportamento individual de cada interveniente presente no modelo. 

Segundo este último paradigma, os agentes modelados são o coordenador da cadeia de transportes 

e os operadores de transporte, ambos com processos internos que reproduzem atitudes assistidas na 

realidade. 

 

 

4.1. Arquitetura do modelo 

O presente modelo simula uma cadeia de transportes tendo por base a heterogeneidade de 

comportamentos e de processos inerentes. O modelo é então constituído por duas etapas, com a 

primeira a ser responsável pelo mecanismo de tomada de decisão e a última a tratar do processo 

físico de transporte de encomendas.  

A primeira etapa, o simulador lógico, inclui uma série de ações que, ao serem desencadeadas, 

permitem a eleição da solução de transporte mais adequada às necessidades da encomenda, tendo 

em conta variadas opções apresentadas pelos transportadores. Este simulador é de complexo 

funcionamento, já que os agentes decisores mostram condutas diversificadas e podem agir de forma 

independente e proativa.  

No último nível do modelo encontra-se o simulador físico, cujo desenvolvimento passa pela definição 

de instruções que os veículos devem seguir para que o transporte da encomenda seja concluído com 

sucesso. Este nível é assim caraterizado pelo grau de detalhe conferido aos seus processos 

subjacentes para que a movimentação se aproxime daquilo que é verificado em situação real.  



 

38 
 

 

Os dois simuladores são organizados hierarquicamente, uma vez que o processo físico não é iniciado 

sem que exista uma decisão proveniente do processo lógico, conforme se verifica nas trocas de 

informação que acontecem nas cadeias de transporte existentes. A figura 10 apresenta um esquema 

representativo da arquitetura do funcionamento do modelo. 

4.1.1. Simulador lógico 

O processo de caráter intelectual inclui todas as interações entre os agentes que contribuem para a 

criação de soluções de transporte. O modelo conta com três agentes que participam no processo 

lógico, sendo estes o coordenador da cadeia de transporte (TCC), a encomenda e os operadores de 

transporte. As trocas de informação entre estes agentes são organizadas por fases e seguem o 

diagrama de interação apresentado na figura 11. 

Portanto, a primeira fase começa com a geração de uma nota por parte do agente Encomenda e a 

consequente elaboração de um pedido de transporte que é entregue ao TCC. De seguida, este 

agente transmite o pedido apenas aos operadores de transporte rodoviário, de modo a que estes 

devolvam propostas que contemplem serviços completos ou parciais. 

A receção de propostas rodoviárias pelo coordenador inicia a segunda fase. O TCC prepara as 

propostas exclusivamente rodoviárias para originar soluções de transporte completas, assim como 

solicita propostas ferroviárias para completar eventuais propostas rodoviárias parciais, com vista à 

determinação de soluções de transporte combinado Modalohr. O operador de transporte ferroviário 

desenvolve então propostas de transporte que sejam compatíveis com as solicitações enviadas pelo 

TCC. 

A terceira fase entra em funcionamento quando o TCC compila as soluções de transporte combinado. 

Através da análise de todas as soluções rodoviárias e de transporte combinado, o TCC deteta a 

solução que melhor serve a encomenda em causa. 

Figura 10. Arquitetura do funcionamento do modelo. 
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Na quarta e última etapa, o TCC reserva o meio de transporte escolhido para transportar a 

encomenda. Aqui, os operadores de transporte verificam se, por questões relacionadas com reservas 

anteriores, podem confirmar ou não o serviço. Caso haja confirmação do transporte, o TCC comunica 

ao agente Encomenda as instruções para se iniciar a sua movimentação física. Na impossibilidade de 

reserva, o TCC repete a análise das alternativas de transporte já criadas para a encomenda e 

encontra uma outra solução que também seja adequada. 

O raciocínio lógico deve garantir que há cumprimento das ações incutidas aos agentes para que o 

processo de interação seja fluido e garanta a entrega da encomenda no destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Simulador físico 

O transporte é realizado com recurso a frotas de veículos, sendo que cada uma delas está associada 

um modo de transporte, podendo este ser rodoviário ou ferroviário. A movimentação das mercadorias 

pode ser assegurada por uma ligação exclusivamente rodoviária ou através da combinação de dois 

meios de transporte. No primeiro caso, um camião é alocado para movimentar a encomenda entre a 

sua origem e o seu destino. No último caso, os camiões recolhem a encomenda na sua origem ou a 

entregam no seu destino, enquanto que o comboio apenas circula entre os terminais ferroviários 

Modalohr. 

A rede de transporte que suporta a movimentação dos veículos encontra-se implementada em mapa 

SIG, estendendo-se desde o Centro da Europa até à Península Ibérica, conforme se observa na 

figura 12. 

Figura 11. Diagrama de interação entre agentes. 
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Esta rede é constituída por 17 pontos possíveis de representação da origem ou do destino e ainda 

dois pontos que representam os terminais ferroviários, sendo que estes se encontram discriminados 

no quadro 1. A determinação de tais localizações teve por base os fluxos de mercadorias verificados, 

para o ano de 2015, entre regiões NUTS 3 europeias, sendo estes dados fornecidos pelo software 

HIGH-TOOL. Ora, a seleção das regiões foi realizada de acordo com a sua proximidade aos terminais 

ferroviários, com uma distância limite de 500km, sendo que a definição deste parâmetro foi 

influenciada pela necessidade de inclusão de regiões que apresentaram fluxos para as categorias de 

mercadorias consideradas. As posições dos pontos integrados no mapa representam o centro 

geográfico resultante da agregação das regiões que constituem um núcleo.  

 

Figura 12. Rede logística integrada no modelo. 

Uma vez que o transporte das encomendas deve ser realizado em contentores TEU, as mercadorias 

introduzidas no modelo consistem em produtos não perecíveis e que cuja tendência para estes se 

danificarem seja reduzida, especialmente em situação de transbordo no transporte combinado. 

Portanto, considera-se que a carga a movimentar entre os pares OD existentes no modelo é de 

origem fabril, nomeadamente artigos têxteis e equipamentos de maquinaria.  

Entre os pontos da rede podem ser consideradas várias ligações, assumindo que, para um 

determinado par origem-destino, estas são servidas por transporte rodoviário ou por transporte 

combinado Modalohr, como é mostrado pelo quadro 1. Os trajetos a utilizar para cada rota rodoviária 

são determinados de forma automática através de um conjunto de percursos oferecidos pelo software 

de simulação Anylogic. Para o transporte ferroviário, a ligação entre os terminais é construída 

manualmente, para que seja possível retratar o itinerário real percorrido pelos comboios Modalohr. 
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Quadro 1. Localização dos possíveis pontos de origem e de destino para o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização Agregação de regiões NUTS2 

1 Benelux: Holanda, Bélgica e Luxemburgo 

2 Alemanha: Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen, Oberpfalz, Unterfranken 

3 

Alemanha: Schwaben, Darmstadt, Gießen, Kassel, Hannover, Weser-Ems, 

Oberfranken, Mittelfranken Düsseldorf, Köln, Münster, Detmold, Arnsberg, Koblenz, 

Trier, Rheinhessen-Pfalz, Saarland, Thüringen 

4 Espanha: Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra 

5 Espanha: Castela e leão, La Rioja 

6 Espanha: Extremadura, Andalucia, Murcia 

7 Espanha: Castela - La mancha, Madrid 

8 Espanha: Comunidade valenciana, Aragão 

9 Espanha: Catalunha 

10 Portugal: Norte 

11 Portugal: Centro 

12 Portugal: Lisboa 

13 Portugal: Alentejo 

14 Portugal: Algarve 

15 França: Aquitaine 

16 França: Midi-Pyrénées 

17 França: Languedoc-Roussillon 

18 Terminal ferroviário: Bettembourg, Luxemburgo 

19 Terminal ferroviário: Perpignan, França 
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O processo físico de movimentação da encomenda é apresentado pela figura 13 e corresponde a um 

conjunto de eventos que pretendem reproduzir o funcionamento de uma cadeia de transportes. 

 

 

 

• receiveOrder: O processo é iniciado com a confirmação do transporte, sendo que a encomenda é 

recebida neste bloco para começar a movimentação física. 

 

• whatTransport: Este bloco define o caminho que a encomenda deve tomar, de acordo com o 

meio de transporte alocado para a servir. Caso a carga siga para a fila roadWait, então o meio de 

transporte atribuído é o rodoviário, enquanto que se esta seguir para o bloco modalohrWait, o 

transporte selecionado é do tipo combinado. 

 

Figura 13. Processo de movimentação física da encomenda. 
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• roadWait/ modalohrWait/ orderWaitTruck: A encomenda é colocada em fila para aguardar a 

chegada do veículo que a deve transportar, sendo que após a sua entrada no bloco, o veículo 

rodoviário é imediatamente solicitado. 

 

• orderWaitTrain: O conjunto de encomendas é concentrado na fila até se reunirem todos os 

contentores necessários para carregar o comboio responsável pelo seu transporte. 

 

• rTruck/ iTruck/ fTruck: Os blocos em causa injetam os veículos rodoviários solicitados pelas 

encomendas que aguardam transporte. 

 

• rTruckWaitEntry/ iTruckWaitEntry/ fTruckWaitEntry/ tWaitOT: A introdução dos veículos no 

processo implica a sua colocação em filas para aguardarem a conclusão de transportes que ainda 

estejam a ser processados. Aqui, o agendamento do início de transporte pode sofrer alterações, 

uma vez que se aplica o método de introdução de atrasos. Portanto, dentro dos veículos alocados 

a cada tipo de transporte, considera-se que 10% dos comboios contraem um atraso que segue 

uma distribuição triangular de 0 a 7 minutos, com o valor mais provável de 14 minutos, a cada 100 

km de distância. Já no caso dos tipos de transporte rodoviário, 10% dos camiões atingem um 

atraso que varia de 0 a 3 segundos por quilómetro. 

  

• rPickup/ iPickup/ tLoadOrder/ fPickup: Estes elementos agrupam uma só encomenda ou um 

conjunto ao veículo de transporte, sendo que é criada uma entidade capaz de se movimentar ao 

longo do percurso que lhe é atribuído. 

 

• rTransport/ iTransport/ tTransport/ fTransport: O bloco trata do ato de transporte, sendo que 

para o camião, esta operação é detalhada pelo processo interno que o meio de transporte em 

causa apresenta. O período de permanência neste evento é indicado pelo tempo que o veículo 

demora a percorrer determinado itinerário até atingir o seu destino. De modo a poder analisar a 

fiabilidade do transporte combinado Modalohr e exclusivamente rodoviário, os blocos fTransport e 

rTransport garantem a recolha do desvio padrão resultante das viagens que aqui terminam. 

  

• rDelivery/ iTruckUnloading/ tUnloadOrders/ fDelivery: O transporte termina e a entidade 

anteriormente formada é desconstruída, de modo a que a encomenda prossiga no processo de 

movimentação. 

 

• rOrderExit/ fOrderExit: Uma vez que o transporte está concluído e a encomenda já está no 

destino pretendido, este último agente é extinguido do processo. 

 

• rTruckExit/ iTruckExit/ tExit/ fTruckExit: Os veículos já efetuaram o transporte da encomenda e 

são então eliminados do fluxo da movimentação. 
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• canITruckGo: Com capacidade restrita ao número de camiões que trazem a mercadoria até ao 

terminal de origem para esta ser transportada pelo comboio, apenas podem avançar para esta 

área os veículos que movimentam as encomendas alocadas a um determinado serviço ferroviário. 

 

• allOrdersInTrain: A condição de bloqueio apenas permite a saída do camião da área restrita caso 

a encomenda que este transporta já se encontre carregada no comboio em que esta deve seguir. 

Enquanto esta condição não for verificada, o camião deve permanecer no terminal. 

 

• neededROrders/ neededIOrders/ neededFOrders: Os veículos prosseguem para a operação de 

transporte quando se apura que o conjunto de encomendas em espera contêm a encomenda que 

deve ser enviada para a movimentação.  

 

4.2. Agentes, funções e métodos internos 

Como forma de se poderem captar as caraterísticas chave e as funções a desempenhar, a introdução 

de um agente no modelo implica a associação de parâmetros e de métodos internos. 

4.2.1. Encomenda  

O agente representativo da encomenda permite a geração de um pedido de transporte, sendo este o 

ponto de partida da escolha do tipo de transporte para a sua movimentação.  

 

Processos: 

A criação de encomendas é realizada através da cadeia de eventos representada pela figura 14.  

 

 

 

• orderSource: Tendo em conta a quantidade total de encomendas verificadas nos fluxos diários 

para o conjunto de pares OD representados no modelo, o bloco procede à geração de agentes, 

dentro do horário de receção de novos pedidos de transporte por parte do TCC, entre as 8h e as 

20h. Após a primeira ocorrência de criação de agentes, o modelo passa a introduzi-los no sistema 

com uma frequência de 12 a 24h. 

 

• orderExit: Após a criação de um novo agente deve ser elaborado o respetivo pedido de 

transporte, de acordo com as instruções apresentadas pelo diagrama da figura 15. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Geração de encomendas. 
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• ready: O processo aguarda a entrada do agente no sistema para dar início ao preenchimento do 

respetivo pedido de transporte. 

 

• waitOrder: A encomenda é recebida e uma lista do pedido de transporte é elaborada, incluindo a 

quantidade de contentores TEU a transportar, a origem e o destino, a data de recolha do contentor 

na origem, assim como da sua entrega no destino, e a identificação deste agente. 

 

• sendTR: O pedido de transporte é transmitido ao TCC para que este possa iniciar o processo de 

decisão. 

 

• deliverTR: Após a transmissão do pedido, o estado inicial do diagrama volta a ser acionado para 

o agente possa criar os pedidos de transporte de novas encomendas que, entretanto, surjam. 

Coordenador da cadeia de transportes, TCC 

O TCC representa o interveniente responsável pelo processo de escolha modal e pela gestão dos 

pedidos de transporte e respetivas propostas, sendo que a sua construção apenas contempla 

funções compatíveis com o simulador lógico. Após a receção de todas as informações necessárias 

para a tomada de decisão, o TCC formula alternativas possíveis para a movimentação da 

encomenda, escolhendo então a mais viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Criação de pedidos de transporte. 
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Processos: 

O método utilizado pelo TCC para o envio de solicitações de transporte aos operadores rodoviários 

segue as etapas identificadas na figura 16. 

 

Figura 16. Raciocínio lógico do agente TCC. 

• waitTR: O TCC aguarda pedidos de transporte para iniciar o processo de escolha modal. 

 

• availableTR: A transição serve como entrada no fluxo sempre que se verifiquem novos pedidos 

de transporte, que haja entrada de novas propostas rodoviárias e ferroviárias, que devam ser 

organizados os veículos selecionados para o transporte ou que se deva proceder à manutenção 

de eventuais cancelamentos de transporte.  

 

• checkROP/ sendROC: Uma destas etapas é escolhida em função da existência ou não de novos 

pedidos de transporte para tratamento. Quando há entrada de novos agentes Encomenda, então o 
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TCC opta pela etapa sendROC, onde todos os transportadores rodoviários são notificados para 

apresentarem soluções que satisfaçam os requisitos impostos no pedido de transporte. Se no 

momento da escolha não houver introdução de novas solicitações, então o TCC atinge a fase 

checkROP em que se averigua a existência de novas propostas rodoviárias para tratar. 

 

• checkRAP/ availableROP: A condição imposta para a seleção de uma destas opções baseia-se 

na introdução de novas propostas de transporte rodoviário. Caso este facto se verifique, então o 

TCC avança para a etapa availableROP, onde recolhe todas as propostas não processadas para 

que, na fase seguinte, o agente as possa tratar. Em caso de inexistência de novas propostas 

rodoviárias, então o coordenador inicia a verificação das propostas de transporte ferroviário.  

 

• elaborateROS: Com o aparecimento de novas propostas rodoviárias, o TCC planeia um horário 

para cada operação a realizar durante o transporte, nomeadamente para a carga, a descarga, a 

partida e a chegada do veículo. Ora, o agente inicia a tarefa com a verificação da origem e do 

destino contemplados na proposta e elabora o horário de forma diferente, consoante o transporte 

seja completo, se o par OD apresentado é igual ao pedido na criação da encomenda, ou parcial, 

caso o operador rodoviário apenas sirva uma das localizações indicadas no pedido.  

Para a situação em que o transporte é completo, o TCC utiliza o horário de recolha na origem 

indicado pelo agente encomenda como referência e agenda a sua carga, a sua partida, a sua 

chegada e a sua entrega, utilizando as expressões (4), (5), (6) e (7): 

 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 + 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 =  𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 =  𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 =  𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

Assim, a carga na origem depende do tempo que o operador deve esperar para garantir que o 

veículo está disponível para iniciar o transporte. A partida é verificada após o término da operação 

de carga, sendo que a chegada ao destino acontece após o tempo de transporte estimado para o 

par OD a seguir. A entrega da encomenda e consequente final da sua movimentação acontece 

após decorrer a operação de descarga.   

Quando a proposta apresentada é do tipo parcial, então o TCC averigua se esta serve a origem do 

percurso e tem como destino um terminal ferroviário ou se o transportador apenas efetua o 

transporte na parte final, ou seja, serve o destino pedido pela encomenda e estabelece a ligação a 

um terminal ferroviário. Enquanto que a determinação do horário para a parte inicial do percurso 

segue os mesmos moldes do horário para o transporte completo, a organização das operações 

inerentes ao transporte parcial final tem por base o tempo definido no pedido de encomenda para 

a sua entrega no destino, seguindo assim as expressões (8), (9), (10) e (11): 

 

 

(4) 

(5)

) 

 (4) 
(6)

) 

 (4) (7)

) 

 (4) 
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𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 = 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖ã𝑜 

 

Nesta situação, o horário de descarga é determinado com a subtração do tempo indicado na 

proposta para a descarga do veículo, sendo que o início da partida na origem é conhecido após a 

retirada do tempo estimado para o transporte. Quanto à última operação a planear, a recolha da 

encomenda na origem, esta depende do período de disponibilidade do veículo. 

Após a elaboração dos horários, o coordenador determina, para cada encomenda, todas as 

possíveis combinações de um par de propostas parciais recebidas, sendo que uma deve ter a 

ligação da origem ao terminal ferroviário inicial e outra apresenta a ligação do terminal ferroviário 

final ao destino, de forma a que seja incluído o transporte ferroviário para formar uma solução 

combinada. Então, a lista resultante deste agrupamento contem informações sobre a encomenda, 

a origem e o destino dos transportes inicial e final, assim como os horários de recolha e de entrega 

da encomenda nos terminais ferroviários. 

 

• sendRAC: As listas de soluções de transporte combinado tratadas na fase elaborateROS são 

enviadas ao transportador ferroviário para que este retorne propostas que se ajustem à 

movimentação da encomenda. 

 

• checkConfRAC/ availableRAP: Após o envio de pedidos ferroviários para completar o transporte 

combinado, o TCC trata as novas propostas através da etapa availableRAP ou, no caso de não 

existirem dados para tratar, o agente segue para a verificação da entrada de novos veículos, 

através da transição checkConfRAC. 

 

• findBestSolution: Nesta fase, o agente reúne todas as condições para iniciar o processo de 

decisão sobre a solução a adotar para o transporte da encomenda.  

Assim, a primeira etapa consiste em integrar as propostas ferroviárias com as rodoviárias parciais, 

formando assim uma solução de transporte combinado. Ora, esta solução implica a alteração dos 

horários estabelecidos para os camiões, uma vez que estes devem ser otimizados em torno do 

agendamento de operações apresentado pelo comboio para que sejam evitados tempos de 

espera aquando da transferência da encomenda entre veículos. A solução de transporte 

combinado Modalohr inclui então a identificação da encomenda assim como a sua origem e o seu 

destino, os horários para cada operação em cada uma das três fases do transporte, o custo total 

correspondente e a identificação dos transportadores responsáveis pela realização da 

movimentação. 

Com a determinação das soluções do tipo combinado, o TCC recolhe as propostas de transporte 

exclusivamente rodoviário e inicia um conjunto de validações que permitem filtrar as soluções que 

melhor se adaptam às necessidades de transporte da encomenda. Então, a primeira verificação é 

(8)

) 

 (4) 
(9)

) 

 (4) (10)

) 
 (4) 
(11)

) 
 (4) 
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relativa ao cumprimento dos tempos de transporte, sendo que as soluções cuja recolha prevista na 

origem seja inferior àquela que consta no pedido de transporte ou seja superior ao tempo de 

entrega no destino inicialmente estipulado são excluídas. O mesmo acontece para as soluções 

com tempos de entrega no destino inferiores e superiores ao tempo de recolha e de entrega da 

encomenda, respetivamente. No caso das soluções apresentarem um horário que cumpra os 

limites estabelecidos no pedido de transporte, então estas seguem para o cálculo da função 

utilidade, 𝑈, que é parametrizada pelos fatores de custo, 𝛽𝐶, tempo, 𝛽𝑇, e fiabilidade, 𝛽𝜎, 

estabelecendo-se assim o modelo Logit, como é possível verificar pela expressão (12): 

 

𝑈 =  𝛽𝐶 × 𝐶 +  𝛽𝑇 × 𝑇 +  𝛽𝜎 × 𝜎 ↔  𝑈 =  −10,19 × 𝐶 − 2,043 × 𝑇 − 0,629 × 𝜎  

 

A adequabilidade dos coeficientes no modelo reside na semelhança das condições apresentadas 

no caso de estudo realizado por De Jong et al. (2014), onde expõe que é exposto no ponto 3.4, 

onde são calibrados os atributos de tempo, custo e fiabilidade do transporte de carga 

contentorizada para o cenário do transporte rodoviário holandês, sendo estes então adotados para 

determinação da utilidade dos transportes exclusivamente rodoviário e do tipo combinado 

Modalohr. O custo, 𝐶, refere-se ao preço total da movimentação da encomenda, sendo que no 

caso do transporte combinado, este parâmetro resulta da soma dos custos da parte ferroviária e 

das fases rodoviárias inicial e final. A variável 𝑇 trata do tempo de transporte estimado para que a 

encomenda seja entregue no destino, enquanto que a fiabilidade, 𝜎, é determinada pelo desvio 

padrão dos tempos reais verificados em viagens, sendo que na prática este é o fator que retém os 

atrasos de viagens anteriores, para um tipo de transporte e par OD específicos. 

Com base nos valores de utilidade calculados, o TCC avança para a determinação da 

probabilidade de escolha de cada solução em análise, de acordo com o seu tipo de transporte. 

Para uma encomenda, no caso de existirem tanto soluções rodoviárias como combinadas que 

possam ser selecionadas, então o agente elege as que apresentam maior probabilidade de 

escolha, uma para cada tipo de transporte. Nesta situação, tendo por base os valores calculados 

previamente, são testados os limites de confiança do TCC sobre determinado modo de transporte, 

ou seja, caso a probabilidade de escolha seja menor ou igual a 0.39, então o decisor revela pouca 

confiança nesta solução, sendo que esta não é a ideal para realizar o transporte. No caso da dita 

probabilidade se encontrar dentro do intervalo entre 0.40 e 0.79, o nível de confiança vai ser 

neutro e, entre a melhor solução rodoviária e a combinada, vai ser escolhida uma opção de forma 

aleatória. Para a probabilidade que é superior ou igual a 0.79, mas inferior a 1, então o TCC revela 

um elevado nível de confiança na proposta em causa e o transporte é assim atribuído. 

A etapa findBestSolution trata também de solucionar possíveis pedidos de reserva ferroviários que 

são rejeitados pelo transportador. Caso existam, o procedimento a seguir começa pela recolha das 

soluções exclusivamente rodoviárias correspondentes à encomenda em questão. Entretanto, os 

horários destas opções são verificados e o TCC exclui todas aquelas cujos tempos de recolha e 

de entrega não se enquadrem no intervalo inicialmente estipulado no pedido de transporte. Dentro 

(12)

) 
 (4) 
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das opções que cumprem os limites de tempo, é então selecionada para substituir o transporte 

combinado aquela que apresenta probabilidade de escolha mais elevada. 

 

• reserveRACROC: A solução adequada ao transporte da encomenda já é conhecida e, nesta 

etapa, o coordenador procede ao envio do respetivo pedido de reserva. Se a opção escolhida 

incluir apenas o transporte rodoviário, então é gerada uma lista com a informação sobre a carga a 

transportar assim como o par origem-destino pretendido que é enviada para o transportador 

responsável. Já no caso da solução contemplar o transporte combinado, então o pedido de 

reserva, onde constam a identificação da encomenda e o horário de partida do comboio, é apenas 

enviado para o operador ferroviário Modalohr, sendo que o retorno da sua decisão dita o envio dos 

pedidos de reserva aos transportadores rodoviários, se esta for positiva, ou o cancelamento da 

solução combinada e repetição do processo de tomada de decisão, desta vez apenas focado no 

transporte exclusivo rodoviário, se esta for negativa. 

 

• checkVehicles/ availableRAR: O processo afeto a estas duas etapas está relacionado com a 

introdução de novas confirmações de reserva ferroviária. Quando existem novos elementos para 

tratar, o TCC inicia o procedimento de availableRAR. Em caso contrário, o agente avança para a 

verificação da existência de veículos que não tenham ainda sido organizados, via checkVehicles. 

Assim, em availableRAR, o TCC recolhe todas as novas confirmações provenientes do 

transportador ferroviário, sendo que estas devolvem a decisão de realização ou não do serviço. No 

caso de a decisão ser positiva, ou seja, o operador reservou a capacidade necessária para o 

transporte da encomenda no horário indicado aquando da reserva, então a solução combinada 

não vai ser alterada e o TCC avança para a fase seguinte, para poder enviar os pedidos de 

reserva para o transporte rodoviário.  

Se a decisão devolvida for negativa, o operador ferroviário já não tem veículos com capacidade 

disponível para o transporte, nem para o serviço solicitado nem para serviços seguintes, pelo que 

o pedido é rejeitado e o TCC deve prosseguir para a reorganização do transporte da encomenda 

afetada, de forma a que a solução combinada inicialmente estabelecida seja substituída por uma 

solução exclusiva de transporte rodoviário. 

Quando a confirmação da reserva pertence a um transporte rodoviário, quer seja parcial ou 

completo, não há necessidade de verificar a decisão do operador, uma vez que o método seguido 

por este agente no planeamento do transporte é baseado na procura do TCC sempre que existem 

novos pedidos a acomodar e não na capacidade disponível dos veículos, como é o caso do 

transportador ferroviário. 

 

• organiseRAR/ reserveModalohrROC: Na etapa organiseRAR, os pedidos de reserva do 

transporte rodoviário parcial são elaborados, de forma a incluir as mesmas informações utilizadas 

aquando da fase de reserva do transporte completo, como a identificação da encomenda e os 

pontos inicial e final pretendidos para a realização do transporte. No caso do horário apresentado 

ser diferente do valor presente no pedido de reserva, o agente verifica se o novo serviço não 
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provoca atrasos nas operações seguintes que possam comprometer o tempo estipulado no pedido 

de transporte para a entrega da encomenda no destino. Se esta situação se verificar, então a 

confirmação de reserva é devolvida ao transportador ferroviário, para que este proceda ao seu 

cancelamento. Após a elaboração dos pedidos, o TCC entra na fase reserveModalohrROC, para 

que possa solicitar a reserva dos veículos para os transportes inicial e final do transporte 

combinado, enviando assim o pedido aos operadores responsáveis. 

  

• wait1/ availableVehicles: Na verificação da existência de novos veículos por organizar, o TCC 

inicia o processo inerente à fase availableVehicles, cujo objetivo passa por organizar o transporte 

confirmado e autorizar o início do raciocínio físico, para que se verifique a realização da 

movimentação da carga entre determinada origem e destino. Se todos os veículos se encontram 

tratados, então assume-se que o fluxo de tarefas do TCC está concluído e este retorna ao estado 

inicial de espera, através da transição wait1. 

 

• organiseVehicles: O primeiro passo desta tarefa passa pela recolha dos veículos cujo transporte 

está confirmado, mas estes ainda não foram transferidos para o fluxo físico de movimentação das 

encomendas. O tratamento dos veículos é efetuado de acordo com o horário estabelecido para o 

começo das operações de transporte, ou seja, aquele que deve iniciar o processo físico mais cedo 

tem prioridade aquando da organização.  

De seguida, os veículos são processados de acordo com o tipo de transporte atribuído. Se o 

veículo em causa for um camião, então o TCC cria uma lista com a identificação do camião e da 

encomenda, o par OD a percorrer e os horários estabelecidos para as operações de carga, 

partida, descarga e entrega. No caso de tratamento de um comboio, então as informações a incluir 

na lista são inerentes à identificação do comboio e do conjunto de encomendas alocadas, 

incluindo ainda os horários ferroviários para a entrada do veículo no terminal de origem, a carga, a 

partida, a descarga e a saída no terminal de destino. O agrupamento das informações permite 

assim uma transmissão fluida de informação para a fase física do modelo. Com a elaboração das 

listas de informações, o TCC envia os veículos rodoviários e ferroviários para as respetivas 

entradas no fluxo físico e as encomendas correspondentes.  

 

• checkRejTransport/ recalcRejTransport/ wait2: A verificação da existência de reservas de 

transporte ferroviárias rejeitadas é efetuada na etapa checkRejTransport. Quando são introduzidos 

novos elementos deste tipo, o TCC avança pela fase recalcRejTransport para substituir a solução 

combinada pela opção rodoviária cuja probabilidade de escolha seja a mais elevada. Na ausência 

de pedidos de reserva recusados, o coordenador termina as tarefas do processo lógico e atinge 

novamente o seu estado inicial. 

4.2.2. Operadores de transporte 

Estes agentes, para além de tratarem do planeamento dos modos de transporte em que operam, 

também elaboram propostas para responder às solicitações do coordenador da cadeia de 



 

52 
 

transportes. Assim, o modelo de simulação conta com dois tipos de operadores, os rodoviários e os 

ferroviários. 

 

Operador de transporte rodoviário: 

O modelo apresenta três transportadores que operam com este modo, sendo que a sua introdução 

tem o objetivo de aumentar a diversidade de soluções para o transporte da encomenda. Cada um dos 

operadores oferece serviços que cobrem ligações distintas, existindo sempre pelo menos um 

transportador que efetua um serviço completo ou parcial, para uma determinada ligação. 

 

Parâmetros:  

• Ligações: Cada operador oferece um conjunto de rotas que permitem a conexão de uma origem a 

um determinado destino.  

• Identificação do operador: Uma identificação única é atribuída a cada operador de transporte, de 

modo a que seja possível gerir as propostas entregues ao TCC. 

• Percentagem adicional de custo: Ao preço total do transporte rodoviário assume-se uma 

variação extra do custo de 0 a 30%, sendo que tal acontece para considerar o planeamento 

envolvido na determinação de propostas pedidas pelo coordenador da cadeia. 

 

Processos:  

A figura 17 apresenta o processo lógico que o transportador rodoviário segue na elaboração de 

propostas e organização e reservas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Planeamento do transporte rodoviário. 
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• waitTR: Enquanto não se verifica a entrada de novos pedidos, o operador deve aguardar iniciar o 

desenvolvimento de propostas. 

 

• availableTR: O início do raciocínio lógico do operador coincide com a receção de um novo pedido 

de transporte ou de reserva de veículos.  

 

• availableRR/ availableRoutes: Na fase de processamento de pedidos de transporte, o agente 

verifica se existe algum que não tenha sido tratado. Se a situação for verdadeira, então o 

transportador inicia a tarefa availableRoutes, para que possa recolher todas as ligações que 

sirvam os pedidos em causa. Assim, as rotas válidas para o percurso pedido podem servir tanto a 

origem como o destino ou apenas servir uma das localizações solicitadas estabelecendo, no 

entanto, a ligação a terminais ferroviários. Com a determinação de todas as rotas que satisfazem 

os requisitos do pedido, então o transportador elabora uma lista para armazenar a informação 

recolhida, incluindo assim a origem e o destino, a identificação da encomenda e os parâmetros 

que devem ser atribuídos ao veículo que será alocado à proposta, em caso de reserva, como os 

tempos de carga, de descarga, o período de disponibilidade, a velocidade, o período máximo de 

condução, o tempo de pausa entre conduções, o período de condução total diária e preço base do 

camião por quilómetro. Ora, os valores atribuídos no preenchimento dos parâmetros do veículo 

são baseados nos valores dos tempos e custos que se verificam na realidade. Assim, assume-se 

que os períodos de carga e de descarga do camião são de 15 minutos e a disponibilidade do 

veículo varia de 30 minutos a 1 hora. Este último atributo indica o tempo de espera, a partir da 

solicitação de reserva por parte do TCC, de modo a que exista um camião no sistema pronto para 

ser alocado a uma nova movimentação. A velocidade segue uma distribuição triangular, sendo 

que o valor máximo é de 80km/h e o mínimo é de 50km/h, com uma média de 70km/h. Com a 

variação da velocidade, tem-se em conta possíveis perturbações de tráfego no percurso 

rodoviário, que acabam por afetar o tempo de transporte estimado. Quanto aos períodos de 

condução e de descanso, o modelo age de acordo com as regras estabelecidas pela União 

Europeia que indicam que, com tempos de condução de 4h30, o condutor deve cumprir pausas de 

45 minutos e descanso diário de 11h. O preço base incutido ao transporte rodoviário é baseado 

nas indicações preconizadas pelo anuário ANTRAM de 2012, sendo que este atinge o valor de 

1.030€/km. 

Caso todas as solicitações tenham sido processadas, então a fase availableRR é iniciada, de 

modo a que se prossiga para a verificação de novos pedidos de reserva rodoviária. 

 

• elaborateROP: As rotas necessárias para servir a encomenda em causa já são conhecidas e 

assim o transportador avança com a elaboração da proposta correspondente, que é constituída 

pela identificação da encomenda, pela origem e destino servidos, pelo tempo total estimado para o 

transporte, pelos tempos de carga, descarga e de disponibilidade, pelo preço total e pela 

identificação do agente responsável pelo processamento do pedido. Aqui, a determinação do 

tempo de transporte é baseada na distância a percorrer e na velocidade estimada para o veículo. 
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O operador considera que num período de 24 horas, o máximo tempo de condução a realizar deve 

ser um total de dois períodos máximos de condução sem pausas, ou seja, 9h. Então, se o tempo 

estimado for superior ao total de condução diário, são determinados os tempos de descanso diário 

a acrescentar ao transporte, assim como todos períodos de pausa entre os tempos de conduções. 

No caso de não ser necessário a introdução do descanso diário, mas o transporte ultrapassa o 

período de condução de 4h30, calcula-se o número de pausas que devem ser acrescentadas ao 

tempo inicial. Se o transporte a realizar for conseguido em menos de 4h30, então o tempo de 

transporte a incluir na proposta é o original. O custo total de transporte tem em conta o preço base 

do veículo e a percentagem adicional cobrada pelo transportador, em função da distância a 

percorrer. 

 

• sendROP: As propostas a elaborar estão terminadas e o operador transmite-as ao TCC, 

concluindo-se assim a fase de tratamento das novas solicitações de transporte. 

 

• availableROR/ wait1: A fase de confirmação dos pedidos de reserva rodoviários é iniciada com a 

verificação da existência de novos pedidos a atender. Se não existirem tais elementos, então o 

operador fecha o processo lógico e segue por wait1, para que o agente ative novamente o estado 

inicial de espera do fluxo. Com a fase availableROR, o operador recolhe os pedidos de reserva 

que ainda não foram tratados, de modo a poder avançar para a sua análise e organização. 

 

• organiseROR: Considerando todos os pedidos aos quais o operador deve dar resposta, este 

inicia o seu tratamento com a verificação da existência de veículos já introduzidos no sistema que 

não tenham sido reservados e que estejam disponíveis para iniciar a movimentação da carga. Em 

caso positivo, então o transportador requisita os veículos e, se a quantidade necessária a alocar 

seja inferior ao número de pedidos a responder, o agente procede ao requisito de novos agentes 

camião no sistema. No caso de ainda não existirem camiões no sistema, o transportador 

rodoviário solicita um número de veículos igual à quantidade de reservas a tratar. 

 

• availableVehicles/ checkROR/ wait2: Os camiões necessários para servir as reservas enviadas 

pelo TCC são conhecidos e a fase availableVehicles valida a existência ou não de camiões que 

podem ser efetivamente reservados. Aos veículos disponíveis no sistema são associados os 

pedidos de reserva, sendo que as caraterísticas do camião são preenchidas com os parâmetros 

inicialmente estabelecidos na elaboração da respetiva proposta rodoviária, nomeadamente os 

tempos de carga, descarga e disponibilidade, a velocidade e os períodos de condução e de 

pausas. Em seguida, uma lista de confirmação do transporte é elaborada, sendo que esta é 

constituída pela identificação da encomenda e do operador rodoviário, origem e destino do 

percurso, e identificação do camião alocado ao transporte. O conjunto de informações é 

transmitido ao TCC como forma de confirmação de realização do transporte.  

A fase checkROR verifica se todos os pedidos de reserva em tratamento já têm um veículo 

associado. Em caso positivo, o agente percorre o fluxo lógico até atingir a etapa wait2, de modo a 
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que possa concluir a fase de confirmação de reservas e atingir o estado inicial. Em caso negativo, 

o transportador verifica novamente o número de camiões disponíveis para as reservas por tratar, 

através da etapa organiseROR.  

 

Operador de transporte ferroviário: 

O presente modelo apenas contempla um operador que lida com o planeamento do transporte 

ferroviário. Este transportador garante diversos horários para a ligação entre os terminais Modalohr e 

gere a reserva de capacidade de cada veículo responsável pela realização de determinado serviço.  

 

Parâmetros: 

• Ligações: O conjunto de rotas oferecido pelo transportador é constituído por ligações 

exclusivamente ferroviárias aos terminais Modalohr.  

• Identificação do operador: Para que seja possível a identificação dos elementos de âmbito 

ferroviário por outros agentes, o transportador assume uma identificação única.  

• Tempo extra no terminal: Este parâmetro representa o acréscimo de tempo às operações de 

transbordo da mercadoria entre veículos, assumindo-se assim que podem existir eventuais 

contratempos que impossibilitem o cumprimento dos horários já estabelecidos. 

 

Processos:  

A figura 18 retrata a metodologia seguida pelo transportador ferroviário aquando da elaboração de 

propostas, da gestão da capacidade reservada dos veículos e organização de eventuais 

confirmações de transporte que tenham sido rejeitadas pelo TCC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Planeamento do transporte ferroviário. 
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• waitRTR: O operador aguarda a receção de alguma solicitação por parte do TCC, seja esta um 

pedido para uma proposta ferroviária ou um pedido para a reserva efetiva de capacidade de um 

determinado serviço de transporte. 

 

• availableRTR: O processo está pronto a ser iniciado, uma vez que o operador é notificado da 

introdução de um novo pedido proveniente do coordenador da cadeia de transportes. 

 

• associateTS/ availableRR: Na etapa de elaboração de novas propostas de transporte ferroviário, 

o operador atinge o estado associateTS, quando existem pedidos ainda não tratados, ou o 

availableRR, na ausência de solicitações com necessidade de resposta, sendo que este último 

estado permite o avanço no processo lógico até à verificação de novos pedidos de reserva.  

Portanto, a etapa associateTS tem a função de identificar o horário ferroviário adequado em 

função do horário de chegada do camião que estabelece a ligação até ao terminal de origem. 

Tendo em conta o tempo entrada do transporte rodoviário no terminal, o operador acrescenta 

ainda o tempo extra no terminal e, partindo do horário resultante dessa adição, inicia-se uma série 

de validações para integrar a encomenda no serviço ferroviário. A primeira verificação a efetuar 

depara-se com a identificação dos horários que estabelecem a ligação entre o mesmo par OD que 

os terminais utilizados para a origem e o destino especificados no pedido. Os comboios que 

cumprem tal condição são, de seguida, testados em relação ao horário. Aqui, o horário 

determinado anteriormente para o camião sofre um aumento de tempo correspondente à operação 

de carga do comboio e este novo valor é comparado com o horário de partida ferroviária. No caso 

do primeiro ser inferior ao segundo, o operador procede com uma pré-reserva para o veículo 

selecionado. Quando esta situação não se verificar, então os horários ferroviários agendados 

posteriormente para o mesmo dia são analisados. Se, no mesmo dia de chegada do camião ao 

terminal de origem não existirem serviços compatíveis, então a capacidade para a encomenda em 

questão é pré-reservada nos dias seguintes, logo que surja um comboio cujo horário e rota 

cumpram as necessidades do pedido. Assim, um conjunto de informações é reunido numa lista 

onde constam a data de partida do serviço ferroviário, a identificação da encomenda pré-

reservada, assim como a quantidade de contentores pretendida para efetuar a reserva, e a 

identificação dos operadores responsáveis pelas ligações rodoviárias aos terminais. Esta lista é 

armazenada então no veículo escolhido para o transporte da encomenda. 

 

• elaborateRAP: O serviço ferroviário para os pedidos em tratamento está definido e o 

transportador define uma proposta para enviar ao TCC. Ora, esta proposta é constituída pela 

identificação do comboio, da encomenda e de todos os operadores que intervêm na realização do 

transporte combinado, pelos horários agendados para as operações de entrada no terminal de 

origem, de carga e descarga, partida e saída do veículo do terminal de destino, pela data em que 

o serviço é realizado e pelo preço total do transporte. O agendamento das operações é 

determinado em função do horário de partida do comboio, conforme as expressões (14), (15), (16) 

e (17): 
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𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚.  𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 = 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚. 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚. 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 = 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

O horário em que se verifica o começo da carga do veículo ferroviário implica a subtração do 

tempo estimado para a operação, tendo como referência o início da partida. De seguida, estima-se 

que o comboio esteja presente no terminal de origem com a devida antecedência da operação de 

carga, sendo que o seu horário de entrada deve ter em conta o período preconizado no parâmetro 

relativo ao tempo extra de terminal. O horário previsto para o início da descarga acontece após a 

realização do transporte e a saída do veículo do terminal de destino é marcada após o tempo de 

descarga. 

Quanto ao preço do transporte, o seu cálculo consiste na multiplicação do preço apresentado pelo 

veículo por quilómetro com a quantidade de capacidade requisitada e a distância a percorrer. 

 

• sendRAP: A determinação das propostas ferroviárias é concluída e nesta fase o operador envia-

as ao TCC, sendo que a fase de tratamento dos pedidos de transporte é, portanto, encerrada. 

 

• availableRAR/ availableCan: Com o início da fase de gestão dos pedidos de reserva, o operador 

ferroviário segue pela etapa availableRAR quando existem elementos que ainda não foram 

sujeitos a análise, onde efetua a recolha dos mesmos para poder iniciar o procedimento de 

reserva da capacidade. Este método identifica o comboio associado ao horário pretendido e 

verifica a disponibilidade restante do veículo para a data pedida. No caso de a quantidade do 

pedido de transporte ser inferior à capacidade disponível, então o operador efetua a reserva 

definitiva, criando uma lista que contem a data de partida do comboio, a quantidade a reservar e a 

identificação da encomenda e dos operadores rodoviários que integram a solução de tipo 

combinado. No caso de a capacidade reservada ser inferior à pretendida, então o operador 

encontra um veículo, dentro dos horários seguintes do mesmo dia, que apresente serviço para o 

mesmo par OD que aquele pedido e que tenha capacidade disponível para receber a encomenda. 

Se, na data pretendida, nenhum serviço tiver disponibilidade para alocar a carga, então o operador 

aplica a mesma análise até 3 dias depois da data inicial, até que encontre um serviço que seja 

adequado para o transporte da encomenda. Em todo o caso, se a encomenda não conseguir lugar 

em nenhum veículo, o operador considera que o pedido é rejeitado. 

Na ausência de pedidos de reserva, o transportador opta pela etapa availableCan, por forma a 

verificar se existem informações relativas a cancelamento da reserva por parte do coordenador da 

cadeia de transportes. 

 

• organiseRAR: Cada um dos pedidos é avaliado de acordo com etapa de reserva de capacidade. 

Portanto, em caso de indisponibilidade de veículos para transportar a encomenda, o operador 

cancela o pedido e notifica o TCC 3 dias antes do horário previsto para a partida do comboio. No 

(14)

) 
 (4) (15)

) 
 (4) 

(16)

) 
 (4) (17)

) 
 (4) 
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caso de a encomenda ter a reserva efetuada, o transportador avalia a quantidade já ocupada no 

veículo atribuído, sendo que se este apresentar a capacidade esgotada, a confirmação de reserva 

é enviada ao TCC também 3 dias antes da chegada do camião. Se o veículo não apresentar pelo 

menos o preenchimento da capacidade mínima de realização do transporte, o operador aguarda 

até 1 dia antes da partida do veículo ferroviário para notificar a confirmação ou não ao 

coordenador. A razão de espera por parte do operador está relacionada com o facto do dito 

serviço ferroviário não poder ser realizado se não for atingido o fator de carga, o que leva a custos 

mais elevados de transporte, acabando eventualmente por gerar prejuízo. 

  

• sendConfTCC: Nesta etapa, a data de notificação é alcançada e o operador ferroviário envia ao 

TCC a decisão sobre a reserva efetiva ou não do transporte. 

 

• handleCan/ wait1: A verificação de novas rejeições de transporte por parte do TCC culminam 

nestas duas etapas, sendo que a primeira é ativada quando o operador valida que existem dados 

deste tipos e procede à sua recolha, enquanto que a última é atingida se não se verificarem 

rejeições por tratar e o agente conclui todas as tarefas do processo para aguardar a entrada de 

novas informações no estado inicial. 

 

• organiseCan/ wait2: A rejeição do transporte ferroviário implica a remoção da reserva efetuada 

anteriormente no veículo afetado. No entanto, esta ação em nada vai implicar nas restantes 

encomendas alocadas ao serviço, uma vez que a fase da confirmação já está concluída. Com a 

conclusão do tratamento das reservas rejeitadas, o operador termina o processo, ativa a transição 

wait2 e aguarda por novas instruções no início do diagrama de estados. 

4.2.3. Veículos 

Os veículos utilizados no modelo têm como principal função efetuar o transporte físico entre dois 

pontos, para que se realize a movimentação dos bens. O planeamento e gestão dos veículos é da 

responsabilidade dos respetivos operadores de transporte. Existem, portanto, dois tipos de veículos, 

sendo que o rodoviário é disponibilizado de acordo com as necessidades decorrentes da procura e o 

ferroviário é gerido através de um conjunto de horários previamente determinados. 

 

Transporte ferroviário: 

Este meio de transporte apresenta horários disponíveis diariamente para efetuar a movimentação de 

mercadorias entre os terminais ferroviários. Em termos de circulação, a movimentação física destes 

veículos apenas ocorre ao longo da rota ferroviária apresentada na rede logística do modelo. 
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Parâmetros: 

• Carga: Estima-se que o carregamento completo do veículo tenha uma duração de 20 minutos. 

• Descarga: Após a chegada ao terminal de destino, a descarga é realizada durante, 

aproximadamente, 20 minutos. 

• Tempo de viagem: O transporte ferroviário é regulado por horários e, por isso, assume-se que a 

movimentação entre os terminais é controlada pelo tempo de viagem e não pela velocidade.  

• Partida: Em termos de frequência, assume-se que são realizados diversos serviços ferroviários 

diários, para cada sentido.  

• Chegada: De acordo com as partidas dos veículos, os horários de chegada previstos são 

determinados a partir do tempo de viagem estimado.  

• Capacidade total: A capacidade dá a conhecer o número máximo de contentores que cada 

veículo pode transportar. 

• Custo total: Este preço refere-se ao valor total da movimentação de um veículo com capacidade 

máxima reservada, por quilómetro.  

• Custo por TEU: Este custo, inicialmente formulado para a capacidade máxima que o veículo pode 

transportar por quilómetro, é distribuído por cada contentor para o qual se efetua a reserva de 

capacidade do comboio. 

• Fator de carga: Este indicador está relacionado com a eficiência do transporte, ou seja, quanto 

maior for a percentagem, maior uso da capacidade do veículo se deve verificar. Assim, o fator de 

carga arbitra a quantidade mínima a movimentar para que o transporte ferroviário seja rentável. 

Para o comboio Modalohr, assume-se um fator de carga de 96%. 

• Capacidade mínima: Tendo em conta o fator de carga, a capacidade mínima corresponde ao 

número de TEU’s que o comboio deve transportar de modo a que os seus custos não sejam 

superiores ao total cobrado pela quantidade de encomendas alocadas ao serviço.  

• Terminal ferroviário de origem/ terminal ferroviário de destino: Como cada veículo é 

responsável por apenas um sentido de uma rota, estes parâmetros são preenchidos de acordo 

com essa informação.  

 

Processos:  

Como a movimentação do comboio é executada no processo de transporte físico, o agente apenas 

necessita de seguir o procedimento indicado na figura 19 para controlar a entrada do veículo, tendo 

em conta o acréscimo de eventuais atrasos:  
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Figura 19. Operações inerentes à movimentação do veículo ferroviário. 

• trainIsReady: O veículo encontra-se no terminal de origem e espera a chegada de instruções 

para iniciar a movimentação. 

 

• checkStartTime/ waitStartTime: O horário de partida já é conhecido através da transição 

checkStartTime e o veículo aguarda até que este coincida com o tempo atual do modelo. 

 

• checkDelay/ delay/ noDelay: Quando, através da etapa checkDelay, se verifica que o tempo 

agendado para a partida é alcançado, o veículo opta por uma das duas últimas fases se existirem 

atrasos ou não que devem ser acrescentados ao tempo de partida. No caso de existirem, então o 

comboio segue para a fase delay, onde deve aguardar um período extra até que possa dar início à 

movimentação. No caso de não existirem atrasos, então o agente ativa a fase noDelay, onde 

retorna ao estado inicial do diagrama e inicia a partida do terminal de origem no processo físico. 

 

• waitDelayTime/ startMovement: Com a introdução do atraso, então o agente aguarda 

novamente até que o novo tempo de partida seja alcançado, durante a fase waitDelayTime. 

Atingindo esse horário, o comboio inicia a movimentação das encomendas alocadas e este 

processo é dado por terminado.  

 

Transporte rodoviário: 

Os veículos utilizados neste meio de transporte apresentam caraterísticas semelhantes, pelo que os 

parâmetros e os processos inerentes à movimentação da encomenda são os mesmos para cada 

exemplar gerado aquando da atribuição de um serviço de transporte. 
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Parâmetros: 

Os parâmetros atribuídos a cada veículo são da responsabilidade do operador rodoviário que o 

requisita para a confirmação do transporte. Portanto, os atributos de carga, de descarga, de 

disponibilidade, de velocidade, dos períodos de condução e de descanso, assim como do preço base 

estão especificados em 4.3.3., em concreto na fase do raciocínio lógico do transportador que tem o 

objetivo de recolher todas as ligações que podem servir determinado pedido de encomenda, 

availableRoutes. 

 

Processos: 

A geração de camiões é realizada através da cadeia de eventos representada pela figura 20. 

 

  

 

Figura 20. Geração de veículos rodoviários. 

• truckSource: A requisição de veículos é da responsabilidade do operador rodoviário, sempre que 

existam reservas para tratar e não hajam camiões suficientes para cumprir o transporte solicitado. 

 

• truckExit: Com a criação de um novo agente, este é associado a um pedido de reserva de 

transporte, garantindo assim que os seus parâmetros recebem as caraterísticas necessárias para 

o funcionamento do veículo durante o processo de movimentação.  

 

O movimento de um camião atribuído ao transporte de determinada encomenda segue o conjunto de 

operações preconizadas pelo processo que se encontra na figura 21. 
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Figura 21. Operações inerentes à movimentação do veículo rodoviário. 

• waitOrder: O camião está pronto para dar início às operações de movimentação da encomenda. 

 

• waitLoad: A encomenda já está disponível para levantamento no seu local de origem e o veículo 

avança para a fase de verificação da distância do transporte. 

 

• calcDistance: Para a encomenda em causa, o camião determina as localizações referentes à 

origem e ao destino e determina a distância para o percurso que deve seguir. Ora, o cálculo deste 

valor permite dar ao agente o conhecimento do tempo de viagem necessário para a 

movimentação.  

 

• truckIsLoading: A carga é efetivamente realizada, sendo que a transferência da encomenda 

decorre durante o tempo estimado para a operação. 

 

• truckDrive1/ truckDrive2: O veículo inicia um período de condução que vai depender do tempo 

total de transporte necessário para entregar a encomenda no destino. 

 

• drivingTime1/ noBreak/ smallBreak: O período de condução previamente definido termina com a 

fase drivingTime1 e o camião segue para a verificação da necessidade de introduzir um tempo de 
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pausa entre conduções de 45 minutos. No caso de o transporte ainda não ter atingido o destino da 

encomenda, então o camião deve iniciar a pausa para que possa retomar a movimentação, 

seguindo pela fase smallBreak. Quando a localização do camião coincide com o local de entrega 

da encomenda, não há necessidade de introduzir pausas, pelo que o processo é reencaminhado 

pela fase noBreak. 

 

• drivingTime2/ noDailyRest/ dailyBreak: A condução termina quando a fase drivingTime2 é 

iniciada e segue-se a verificação do tempo de transporte para que se averigue a necessidade de 

incorrer um período de descanso diário, com a duração de 11h. Se a localização do veículo sugere 

que este terminou o transporte, então a etapa noDailyRest é ativada. Já no caso do tempo gasto 

no percurso efetuado até à localização atual do camião ser inferior ao tempo total de transporte, a 

etapa dailyBreak é ativada, introduzindo-se assim o descanso diário. 

 

• truckPause/ truckDailyPause/ truckIsPaused1/ truckIsPaused2: As duas primeiras etapas 

referem-se ao momento em que o camião inicia o período de pausa entre conduções ou o 

descanso diário, sendo que as duas últimas fases representam a paragem do veículo num 

determinado ponto do percurso. 

 

• truckIsUnloading/ finishDelivery: A movimentação da encomenda está completa e inicia-se a 

fase de descarga no destino com a etapa truckIsUnloading, sendo que após o decorrer da 

operação, a fase finishDelivery notifica o veículo que o transporte está concluído. 

 

4.3. Implementação de cenários de estudo 

Após a implementação do raciocínio lógico e físico no modelo, o teste das funcionalidades descritas 

passa pela criação de cenários que permitem analisar o potencial de expansão do transporte 

Modalohr e a adequabilidade do modelo para o seu estudo. 

Portanto, considerando os fluxos rodoviários de mercadorias que são trocados diariamente em 

espaço europeu e que podem transitar para o setor ferroviário, é expectável assistir ao aumento da 

quota de mercado para o transporte combinado.  

Conforme referido anteriormente, os fatores de custo, tempo e fiabilidade são atributos que 

influenciam a tomada de decisão do coordenador da cadeia de transportes. Para a mesma ligação 

OD, o modo ferroviário, quando integrado numa solução combinada, apresenta tempos de viagem e 

custos inferiores ao transporte exclusivamente rodoviário. Quanto à fiabilidade do transporte, que é 

medida pelo desvio padrão do tempo de viagem estimado, esta caraterística permite captar a 

confiança do TCC na solução escolhida. Com os dois primeiros atributos a abonar em favor do 

transporte combinado, a introdução de atrasos aleatórios durante a movimentação de encomendas 

permite estudar uma eventual alteração da escolha modal tida como previsível. O mecanismo 

desenvolvido para o agente decisor no modelo deve assim captar a importância destas caraterísticas 

de forma a que a decisão seja tomada de maneira semelhante àquela que se poderia assistir na 

realidade. 
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No total, o modelo é constituído por 4 cenários alternativos que garantem o estudo da reação dos 

agentes às alterações propostas para o transporte ferroviário Modalohr. As variações de valores dos 

parâmetros utilizados nas diferentes experimentações encontram-se discriminadas no quadro 2:  

 

• Cenário base:  

Como primeiro teste do modelo, são implementadas caraterísticas já assistidas no transporte 

Modalohr, que acabam por orientar o comportamento dos cenários alternativos, devido à sua maior 

aproximação com a realidade. Os serviços ferroviários apresentam uma frequência diária de 3 

comboios por sentido, tendo em consideração que a ligação a percorrer utiliza os terminais 

ferroviários Modalohr existentes em Bettembourg e em Perpignan. Tendo por base os tempos de 

viagem que são realizados atualmente para o mesmo troço, o modelo replica um transporte com 

tempo estimado de 15 horas. Os comboios que realizam o transporte têm um comprimento de 820m, 

sendo que cada um tem capacidade para integrar 46 semirreboques e o seu custo total de transporte 

é de 14€/km, ou seja, 0.30€/km por cada contentor TEU.  

 

• Cenário 1:  

Aqui, o principal objetivo passa pelo estudo do retorno do investimento na infraestrutura utilizada pelo 

transporte Modalohr de modo a que seja possível aumentar a frequência de circulação dos comboios 

para o dobro do cenário base, ou seja, 6 comboios diários por sentido. Com a melhoria da linha 

ferroviária, torna-se possível aumentar a capacidade do veículo, substituindo o comboio do cenário 

base por outro com 1500m de comprimento (2 comboios de 750m) que apresenta capacidade para 

transportar 82 contentores, implicando um custo total de transporte de 26.30€/km ou de 0.32€/km 

para cada semirreboque. Com o mesmo percurso entre os terminais de Bettembourg e de Perpignan, 

a substituição do comboio com 820m por dois veículos com 750m cada permite assim tirar proveito 

do dito investimento.  

 

• Cenário 2:  

A alteração a analisar inclui a extensão da linha ferroviária existente até Perpignan para Barcelona. 

Dentro dos 6 comboios diários por sentido que são oferecidos no cenário 1, aqui assume-se que 3 

destes veículos iniciam o serviço ferroviário em Barcelona e outros 3 o terminam na mesma 

localização. Como, a nível operacional, os comboios não podem cruzar as fronteiras francesa e 

espanhola com o comprimento de 820m utilizado no cenário base, mantem-se a utilização de 2 

veículos com 750m cada, o que acaba por representar um acréscimo de 20% ao preço original por 

cada quilómetro percorrido. Acrescenta-se ainda que o transporte entre Perpignan e Barcelona segue 

a ligação de alta velocidade que existe na realidade. 

 

• Cenário 3: 

O último cenário testa o aumento da linha ferroviária de Barcelona até Madrid, como forma de poder 

analisar se existe maior captação de tráfego proveniente da península ibérica. A frequência da 

circulação de comboios aumenta para 9 comboios diários por sentido, sendo que 3 destes veículos 
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seguem para Madrid. Mantendo um comprimento de 1500m, a operação 

acoplamento/desacoplamento dos veículos ferroviários é efetuada no terminal de Barcelona, o que 

implica uma penalização no tempo de transporte de 3 horas e um custo extra de 20% a cada 

quilómetro em relação ao custo apresentado pelo cenário 2. Em termos de implementação das 

caraterísticas para o percurso em território espanhol, assume-se que os tempos de transporte são os 

praticados na realidade e comboio segue pela linha convencional que liga Barcelona a Madrid. 

 

A comparação entre cenários permite dar a conhecer o quão relevantes são as medidas 

implementadas nas várias experiências para que se consiga verificar a reação do mercado às novas 

condições impostas, de modo a que sejam apurados os benefícios de utilização do modelo 

desenvolvido para o estudo da escolha modal. De notar que os dados para os custos operacionais do 

transporte ferroviário foram baseados parcialmente nos resultados publicados no projeto europeu 

CAPACITY4RAIL (Teixeira and Francisco, 2017). 

 

Parâmetros Cenário base Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Percursos 
Bettembourg – 

Perpignan (1) 

Bettembourg – 

Perpignan (1) 

Bettembourg – 

Perpignan (1) 

Bettembourg – 

Perpignan (1) 

Bettembourg – 

Barcelona (2) 

Bettembourg – 

Barcelona (2) 

Bettembourg – 

Madrid (3) 

Frequência 

dos serviços por 

sentido 

3 (1) 6 (1) 
3 (1) / 

3 (2) 

3 (1) / 

3 (2) / 

3 (3) 

Distância [km] 1000 (1) 1000 (1) 
1000 (1) / 1175 

(2) 

1000 (1) / 

1175 (2) / 

1858 (3) 

Tempo de transporte 

[h] 
15 (1) 15 (1) 

15,0 (1) / 

17,6 (2) 

15,0 (1) / 

17,6 (2) / 

30,9 (3) 

Comprimento do 

comboio [m] 
820 1500 1500 1500 

Capacidade máxima 

por transporte 
46 82 82 82 

Custo total [€/km] 14 26,30 31,56 37,87 

Custo por TEU [€/km] 0,30 0,32 0,38 0,46 

Quadro 2. Comparação dos parâmetros utilizados nos cenários de estudo. 
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4.4. Exposição dos propósitos de simulação  

Ora, no seguimento do estudo do cenário base, teve-se como primeiro objetivo a obtenção de 

resultados que se podem aproximar da situação real, ou seja, com as condições introduzidas para o 

transporte Modalohr o processo de tomada de decisão reconhece a escolha da solução combinada 

como a mais viável para satisfazer os pedidos que vão sendo apresentados no sistema.  

Partindo de uma simples experiência, o objetivo é entender até que ponto determinados fatores 

influenciam o mecanismo de aprendizagem dos agentes que têm capacidade de decisão. 

O modelo foi sujeito a diversas corridas e o resultado apresentado corresponde ao inicialmente 

previsto. Cerca de 40% das encomendas são encaminhadas para o transporte Modalohr, sendo que 

esta seleção é recorrente quando o par OD a servir inclui as regiões francesas ou as regiões 

espanholas mais próximas do terminal de Perpignan. O custo total do transporte ferroviário é de 300€ 

e são os atributos das soluções rodoviárias parciais que aqui ditam a escolha do transporte 

combinado. Esta verificação acentua a desvalorização do transporte combinado por parte do TCC 

quando as regiões a servir se encontram a longas distâncias do terminal, o que implica a 

consideração de atrasos consideráveis que afetam a confiança neste tipo de soluções, assim como o 

aumento do custo de transporte total. Quanto aos preços praticados, o total para o transporte 

combinado Modalohr varia de 850€ a 2700€, ao passo que o rodoviário apresenta valores entre 

1300€ e 3200€. 

Considerando uma variação do preço do cenário base de 25% para o transporte Modalohr, sendo que 

o custo é de 0,375€/km para cada contentor. Após a simulação do modelo, conclui-se que apesar do 

incremento no preço ferroviário, praticamente se verifica a mesma percentagem para a sua escolha 

modal. Quando se inclui na análise a diminuição do mesmo preço em 25%, o mesmo acontece, ou 

seja, a variação de quota atribuída ao transporte Modalohr não é alterada. 

Para o cenário 1, a quota de mercado para o transporte combinado sofre um ligeiro aumento, 

passando assim o modelo a encaminhar cerca de 44% das encomendas para este modo. Com o 

aumento da capacidade provocada pela substituição dos comboios, foi verificado que o nível de 

oferta deste parâmetro permite captar veículos rodoviários que, à falta de capacidade ferroviária a 

alocar, teriam que realizar o transporte completo desde a origem até ao destino da encomenda. Em 

termos de preços, este cenário apresenta um valor médio de 1369€ para o transporte combinado e de 

1804€ para o transporte rodoviário. 

No cenário 2, com a linha ferroviária anteriormente considerada para Bettembourg-Perpignan que é 

agora prolongada até Barcelona, averigua-se um decréscimo da quota conseguida para o cenário 1, 

sendo esta de 42% para o transporte combinado. Dentro da percentagem obtida, cerca de 24% das 

encomendas segue transporte até Barcelona. Conforme o cenário base, também nesta 

experimentação se verifica uma maior aderência a esta solução de transporte por parte das regiões 

francesas e espanholas junto aos terminais ferroviários, pelo que as primeiras não só utilizam as 

instalações já existentes em Perpignan, como também enviam veículos para Barcelona. Ora, esta 

observação permite assim adquirir uma perspetiva positiva para o aumento da frequência da oferta de 

transporte e do consequente aumento da capacidade disponível, mesmo com a inclusão de uma 

hipotética localização. Os preços praticados neste cenário atingiram um valor médio de 1490€, face 
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ao mesmo valor obtido para o transporte rodoviário no cenário 1, assistindo-se então a uma 

aproximação do preço das propostas combinadas face às rodoviárias. 

Quanto ao cenário 3, já com a extensão da linha até Madrid, verifica-se que a capacidade de atração 

desta experimentação é igual à do cenário 2. No entanto, esta localização permite captar as regiões 

portuguesas e espanholas que até então seguiriam por transporte exclusivamente rodoviário. 

Portanto, dentro do total de 42% de quota modal atribuída à solução combinada, aproximadamente 

20% utiliza o terminal de Barcelona e 13% adere à nova localização do terminal em Madrid. Quanto 

aos preços, o cenário 3 implica um custo de 1959€ para o transporte combinado, enquanto que o 

transporte rodoviário se mantem com 1804€ médios, valor este já apresentado para as 

experimentações anteriores. 

Esta análise leva assim a constatar que o preço atribuído ao transporte ferroviário não é 

condicionante na escolha modal. Assim, a fiabilidade do transporte ferroviário não é afetada pelo 

custo, o que apenas se prevê que tal possa acontecer em situações onde o seu preço atinja preços 

desproporcionados face aos praticados. 

 

4.5. Reflexão crítica 

O foco do modelo apresentado é direcionado para o estudo do comportamento do setor de 

mercadorias quando são implementadas medidas de expansão de um determinado modo de 

transporte.  

A sua construção baseia-se no funcionamento básico de uma cadeia de transportes intermodais, pelo 

que os métodos de simulação introduzidos na sua construção garantem uma base sólida para a 

aplicação em outras situações semelhantes de estudo das cadeias de transporte. Outro aspeto que 

permite aumentar a complexidade do modelo é a introdução de suposições e regras dentro do 

processo interno de cada agente, criando assim um mecanismo que confere não só autonomia a 

cada interveniente no modelo, mas também diversifica o processo de escolha. Uma última 

caraterística positiva a destacar no modelo consiste na introdução de um procedimento de 

comunicação entre os agentes, como forma de representar a troca de informação que existe num 

sistema real. Ora, a comunicação permite obter com precisão a determinação da solução de 

transporte, uma vez que, apesar de cada agente decisor ter métodos próprios para regular os seus 

comportamentos, este deve ter em conta o que é apresentado pelos restantes atores que atuam no 

mesmo ambiente.  

Para a presente dissertação, o desenvolvimento do modelo foi pensado de forma a poder ser 

aplicado em cadeias de pequena escala, reconhecendo-se assim fragilidades na sua conceção. No 

entanto, a simulação pode ser expandida para estudar uma rede logística em larga escala com o 

objetivo de poder obter uma exatidão semelhante àquela conseguida com a observação de um 

sistema real em funcionamento. Para tal, sugere-se não só a introdução de medidas que substituem 

as suposições integradas no modelo, mas também a consideração de novos aspetos que trazem uma 

maior robustez: 
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• A transição da escala atual para uma maior implica a modelação de mais agentes e o aumento do 

número de localizações a integrar na rede logística, sendo que a expansão pode incluir também a 

análise dos fluxos de mercadorias observados para toda a Europa; 

 

• Substituição do agente Encomenda por produtores e clientes e extensão do processo de decisão à 

sua modelação, com a escolha do coordenador da cadeia a ser efetivamente aprovada por estes 

agentes. Em alternativa, o agente TCC deixa de ter permissão para tomar decisões em detrimento 

dos agentes que necessitam do transporte da encomenda, reduzindo-se assim as suas funções 

para a recolha das opções disponíveis e transmissão da informação aos produtores e clientes;  

 

• Ao contrário do processo físico, assume-se que o raciocínio lógico é instantâneo e que é ativado 

sempre que se verifique a introdução de novas informações no modelo. Portanto, a alteração a 

indicar baseia-se na imposição de prazos específicos para o desencadeamento de determinadas 

fases para atingir a solução de transporte pretendida, acabando assim por ter que se lidar com 

tempos de espera tanto para conhecer o transporte a utilizar como para movimentar a encomenda; 

 

• No processo de decisão, a determinação da utilidade da solução de transporte com recurso ao 

modelo Logit deve incluir pesos devidamente calibrados e não valores determinados para outros 

casos de estudo, embora semelhantes. Assim, os atributos utilizados no modelo devem ser 

obtidos com a realização de inquéritos a profissionais do setor para que se captem as respostas à 

alteração de caraterísticas de um modo de transporte em cenários hipotéticos. Uma outra possível 

consideração passa pela inclusão do fator ambiental no modelo Logit, tendo em conta as 

emissões de CO2 que cada modo de transporte apresenta durante as suas movimentações; 

 

• O sistema atual de atrasos induzidos no modelo apenas serve para que estes sejam captados 

pela fiabilidade, sendo que a sugestão de melhoria passa pela penalização financeira dos 

transportadores que entrem em incumprimento com os tempos estabelecidos para o início do 

transporte. Alternativamente, após um determinado número de vezes em que um transportador 

realiza a movimentação com atraso, pode incorrer um período de nojo em que o decisor não 

considera quaisquer propostas que sejam criados pelo agente incumpridor. 
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros  

 

5.1.  Reflexões finais  

O transporte de mercadorias tem vindo a crescer para dar resposta ao aumento de trocas de bens 

que tem vindo a ser reconhecido na Europa. Neste contexto, o transporte preferencial é o rodoviário, 

uma vez que garante serviço porta-a-porta e flexibilidade na garantia de realização do serviço, porque 

a procura é feita a pedido. No entanto, a competitividade do camião apenas se verifica para o caso 

em que a distância a percorrer é pequena. Ora, no cenário atual europeu, o camião está a ser 

requisitado para a movimentação internacional de mercadorias, o que acaba por impor 

constrangimentos a vários níveis, como o aumento do congestionamento nas estradas, o desgaste da 

infraestrutura e a crescente emissão de gases poluentes para a atmosfera. Neste sentido, as políticas 

de cada país passam por sobrecarregar os custos praticados com este modo de transporte com 

taxas, para além da restrição dos tempos de circulação dos veículos. Assim, para colmatar os 

obstáculos colocados ao transporte exclusivo rodoviário, surge a ideia de transferir parte do fluxo de 

mercadorias para o setor ferroviário, criando-se assim uma alternativa de transporte combinado, no 

qual a presente dissertação considera a tecnologia Modalohr para integrar este tipo de transporte. 

Na revisão da literatura, o objetivo passa por perceber quais são os fatores a ter em conta no 

processo de escolha modal, sendo que estes influenciam a reação dos decisores face a possíveis 

investimentos na melhoria da oferta do sistema Modalohr. Então, uma vez que a metodologia a 

utilizar para este estudo é a simulação, a pesquisa realizada apresenta também os modelos de 

procura que permitem gerar uma análise idêntica sem que, no entanto, estes possam apresentar as 

mudanças de comportamento do mercado ao longo do tempo que a simulação garante.  

Então, para entender quais os fatores que determinam a escolha modal do mercado, foi concebido 

um modelo de simulação que integra a metodologia baseada em agentes assim como eventos 

discretos, para a reprodução do transporte Modalohr existente. Com vista ao estudo do impacto de 

eventuais investimentos para este sistema, são considerados, para além do cenário base, 3 

experimentações que consistem na expansão do transporte em termos de oferta de serviço, com a 

extensão dos serviços ferroviários até ao território espanhol e um consequente aumento da oferta de 

capacidade. As alterações em cada cenário incluem ainda variação de preços e de tempos. 

Assim, o objetivo da Dissertação está relacionado com a aplicabilidade que o modelo construído 

garante em termos de fiabilidade que condiciona as escolhas tomadas aquando da proposta de 

expansão de um sistema de transportes, neste caso a solução combinada Modalohr. De acordo com 

as conclusões obtidas pela análise de variação do preço ao cenário base, valida-se que o modelo tem 

mecanismos suficientemente refinados para a reprodução da realidade. Estes processos garantem 

assim que a experiência retida de decisões prévias afeta as escolhas futuras dos decisores, pelo que 

a utilização da simulação para este caso de estudo cumpre o objetivo da presente Dissertação.   
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5.2. Desenvolvimentos futuros 

Para o modelo em questão, em parte devido à simplificação dos métodos introduzidos nos seus 

mecanismos, são reconhecidas fragilidades que podem ser corrigidas. Como proposta de 

desenvolvimento para o futuro, sugere-se o aumento da robustez do modelo, através da modelação 

de um maior número de agentes envolvidos nos processos lógico e físico e do alargamento das 

localizações em que se verificam as trocas de fluxos. 

A substituição do agente encomenda por agentes que representam os fornecedores e os clientes é 

também uma sugestão que pretende averiguar qual o comportamento destes novos intervenientes na 

tomada de decisão, uma vez que esta função é transferida do coordenador da cadeia de transportes 

e o seu papel no modelo reduz-se apenas à recolha das possíveis soluções de transporte.  

Como última sugestão, indica-se a análise do impacto da definição de períodos para a realização de 

diversas fases do mecanismo associado ao modelo. O estado atual do modelo não inclui tal condição, 

sendo que raciocínio lógico é tido como instantâneo e a introdução destes períodos de tempos incute 

aos agentes a capacidade de reconhecer as variações temporais para que possam agir quando o 

momento assim o exigir.   

A calibração do modelo é importante na medida em que do modelo Logit é retirada a utilidade de 

determinada solução de transporte. Como os valores dos pesos do custo, tempo e fiabilidade foram 

retirados da literatura, uma maneira possível de melhorar o modelo passa pela realização de 

inquéritos com intervenientes que atuam no setor do transporte de mercadorias para adquirir uma 

perspetiva sobre as reações que estes podem ter face à alteração dos níveis de oferta do sistema 

Modalohr. Para além dos atributos utilizados ainda se sugere a criação de uma nova experimentação 

que considera o fator ambiental na calibração da função de utilidade, de forma a verificar se este é 

também um fator condicionante ou não para a escolha da solução de transporte viável. 

O modelo considera os efeitos dos atrasos no tempo de transporte inicialmente previsto como 

penalizadores para as decisões futuras do agente decisor, sendo que estes valores são integrados na 

componente da fiabilidade. A construção atual do modelo apenas prevê a alteração da utilidade para 

determinado modo de transporte quando se verificam incumprimentos do tempo de viagem, sendo 

que para o futuro, este pode vir a ser dotado de imposição de penalizações financeiras para os 

operadores que não respeitem o tempo acordado ou ainda a criação de um período de nojo que leve 

à não consideração de propostas de transporte criada por esses mesmos agentes. 
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Anexos – Programação dos mecanismos de decisão do agente TCC 

 

Encomenda - Atributos de criação de encomendas (pedidos de transporte) 

 

double origin = 0.0;//origem 
double destination = 0.0;//destino 
double pickup = 0.0;//data de recolha  
double delivery = 0.0;//data de entrega  
double id = Double.parseDouble(String.valueOf(o));//id da encomenda 
 

TCC – Planeamento dos horários rodoviários completos ou com ligação ao terminal de origem 

 

setFullSchedule() / setOnlyOSchedule() 
 
//Cálculo dos tempos para o carregamento, a partida, a chegada e a entrega da 
encomenda 
 
 
//Cálculo do tempo agendado para o início da operação de carga  
double loadingReady = pickup + availabilityTime; 
   
//Cálculo do tempo agendado para o início da operação de partida  
double departureReady = loadingReady + loadingTime; 
 
//Cálculo do tempo agendado para o início da operação de descarga  
double unloadingReady = departureReady + transportTime; 
 
//Cálculo do tempo agendado para o final da operação de descarga do transporte  
double deliveryReady = unloadingReady + unloadingTime; 
 
 

TCC – Planeamento do horário rodoviário parcial com ligação ao terminal de destino 

 
setOnlyDSchedule() 
 
   
//Cálculo do tempo agendado para o início da operação de chegada do transporte ao 
destino 
unloadingReady = delivery - unloadingTime; 
   
//Cálculo do tempo agendado para o início da operação de partida  
departureReady = unloadingReady - transportTime; 
 
//Cálculo do tempo agendado para o início da operação de carga  
loadingReady = departureReady - loadingTime; 
 
//Cálculo do tempo agendado para o início da operação de recolha a transportar e, 
consequentemente, do início do transporte  
pickupTDReady = loadingReady - availabilityTime; 
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TCC – Combinação de propostas rodoviárias parciais 

 

List<Double> combinations = new ArrayList<>();//Lista que armazena uma combinação 

combinations.add(order); //ID da encomenda 
combinations.add(originTDD); //Origem transporte Terminal Destino -> Destino 
combinations.add(destinationTDD); //Destino transporte Terminal Destino -> Destino 
combinations.add(roadCarrierTDD); //ID transportador Terminal Destino -> Destino 
combinations.add(scheduledPickupTDD); //Prazo de recolha da encomenda 
combinations.add(pickupTDD); //Recolha transporte Terminal Destino -> Destino 
combinations.add(originOTO); //Origem transporte Origem -> Terminal Origem 
combinations.add(destinationOTO); //Destino transporte Origem -> Terminal Origem 
combinations.add(roadCarrierOTO); //ID transportador Origem -> Terminal Origem 
combinations.add(deliveryOTO); //Entrega transporte Origem -> Terminal Origem 
combinations.add(scheduledDeliveryOTO); //Prazo de entrega da encomenda 
 
 

TCC – Criação de pedidos de transporte ferroviário  

 
List<Double> rProposal = new ArrayList<>(); 
 
rProposal.add(orderID);//ID da encomenda 
rProposal.add(quantity);//Quantidade a reservar 
rProposal.add(to);//Terminal de origem 
rProposal.add(td);//Terminal de destino 
rProposal.add(toArrivalSchedule);//Horário de chegada ao terminal de origem 
rProposal.add(deliveryTimeLimit);//Horário de partida do terminal de destino 
rProposal.add(fromDepartureSchedule);//Limite da entrega da encomenda no destino 
rProposal.add(pickupTimeLimit);//Limite da recolha da encomenda na origem 
rProposal.add(oRoadCarrier);//ID do transportador rodoviário O->TO  
rProposal.add(dRoadCarrier);//ID do transportador rodoviário TD->D 
 
 

TCC – Tomada de decisão 

 

//Organização de possíveis soluções exclusivamente rodoviárias e do tipo combinado 
(Modalohr) 
for(List<Double> tr : receiveTR) {//Lista dos pedidos de transporte  

 
 //Recolha de todas as encomendas disponíveis 
 List<List<Double>> currentDMOrder = new ArrayList<>();  
 currentDMOrder.add(trOrderID); 
 
  
 //Recolha das propostas ferroviárias elaboradas para a encomenda em causa 
 List<List<String>> allRailProposals = new ArrayList<>(); 
 allRailProposals.add(railProp); 
 
  
 //Formulação da solução de transporte combinado 
  

//Os tempos de carga e de descarga para a transferência das mercadorias    
entre o comboio e o camião devem apenas ser os do transporte ferroviário 
 double trainLoadingTime = selectedTrain.loading; 
 double trainUnloadingTime =  selectedTrain.unloading; 
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//Cálculo dos preços para a solução Modalohr. A solução rodoviária completa 
não necessita de cálculos adicionais de custos 
 double modalohrTotalCost = originTotalCost + railTotalCost + destinationTo-
talCost; 
 
 List<Double> lohrOption = new ArrayList<>();//Solução de transporte combina-
do 
 lohrOption.add(trOrderID);//ID da encomenda 
 lohrOption.add(trOrigin);//Origem da encomenda 
 lohrOption.add(trDestination);//Destino da encomenda 
 lohrOption.add(originLoading);//Início da carga na origem 
 lohrOption.add(originDeparture);//Início da partida na origem 
 lohrOption.add(originUnloading); //Início da descarga na origem 
 lohrOption.add(originDeliveryTO); //Entrega no terminal da origem 
 lohrOption.add(railEnterTO);// Entrada do comboio no terminal de origem 
 lohrOption.add(railLoading);// Início carga do comboio 
 lohrOption.add(railDeparture);//Início partida do comboio 
 lohrOption.add(railUnloading);//Início descarga do comboio 
 lohrOption.add(railLeaveTD);// Comboio sai do terminal de destino 
 lohrOption.add(destinationPickupTD);//Entrada do camião no terminal de 
destino 
 lohrOption.add(destinationLoading);//Início carga destino 
 lohrOption.add(destinationDeparture);// Início partida destino 
 lohrOption.add(destinationUnloading);// Início descarga destino 
 lohrOption.add(originTotalCost);// Custo total transporte O->TO 
 lohrOption.add(railTotalCost);// Custo total transporte ferroviário 
 lohrOption.add(destinationTotalCost);// Custo total transporte TD->D 
 lohrOption.add(oCarrier); //ID do transportador O->TO 
 lohrOption.add(rCarrier);// ID do transportador ferroviário 
 lohrOption.add(dCarrier);// ID do transportador TD->D 
 lohrOption.add(modalohrTotalCost);// Custo total Modalohr 
 
 
 //Se a solução não cumprir os limites de tempo então é excluída 

if(originLoading < scheduledPickup  
|| originLoading > scheduledDelivery  
|| destinationUnloading < scheduledPickup  
|| destinationUnloading > scheduledDelivery) { 

   
excludedSolutions.add(lohrOption); 

} 
 
 
 //O tcc reúne as propostas exclusivamente rodoviárias comuns à encomenda em 
análise 
 for(List<Double> rs : roadSchedule) {//Lista dos horários rodoviários 
completos  
  
  //Lista de solução é a cópia da do horário, com a adição do preço do 
transporte 
  List<Double> roadOption = new ArrayList<>(rs); 
  roadOption.add(roadTotalCost); 
 

  //Se a solução não cumprir os limites de tempo então é excluída 
if(originLoading < scheduledPickup  

|| originLoading > scheduledDelivery  
|| destinationUnloading < scheduledPickup  
|| destinationUnloading > scheduledDelivery) { 
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excludedSolutions.add(roadOption); 
} 

} 
} 

 

/* Ponderação da escolha do transporte mais adequado para servir determinada 
encomenda */ 
 
//Identificação do tipo de transporte que pode ser escolhido 
double modalohrTransport = 1.0; 
double roadTransport = 2.0; 
 
//Identificação dos pesos dos atributos utilizados na ponderação de cada solução: 
custo, tempo e fiabilidade 
double costLambda = -10.19;//Peso do atributo do custo 
double timeLambda = -2.043;//Peso do atributo do tempo 
double reliabilityLambda = -0.629;//Peso do atributo da fiabilidade 

 

//Para cada encomenda, são estudadas todas alternativas de transporte criadas 

anteriormente 

for(List<Double> co : correspondingOrders) { 

//Cálculo da função utilidade 
 double mPrice = co.get(co.size() - 1);//Preço total de transporte(Inclui 

carga, descarga e transporte) 

 

 //Tempo total do transporte (Inclui o custo de carga, de descarga e de 
transporte) 
 
 double mTimeInitial = co.get(3);//Horário do início da operação de carga na 
origem 

double mUnloadingDestination = 0.25;//Tempo de descarga do camião no destino 
 double mTimeFinal = co.get(15) + mUnloadingDestination;//Horário do final da 
operação de descarga no destino 
 double mTime = mTimeFinal - mTimeInitial;//Tempo total de transporte 

 

 //Cálculo do desvio padrão dos tempos anteriores de transporte para calcular 

a fiabilidade 

 double travelTimeDeviation = getModDeviation(oRegion, dRegion); 

  

 //Utilidade da solução de transporte atual 

 double utility = mPrice * costLambda + mTime * timeLambda + travelTimeDevia-

tion * reliabilityLambda; 

 

} 

 

 


