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Berth and pipeline allocation: Galp Energy Case 

In the past decade there has been a growing focus on the study of the maritime industry, particularly in 

the development of its associated operations. However, it was found that the majority of the studies and 

methodologies were centered on the operations of containers and solid bulk terminals, and not on liquid 

bulk terminals, namely petroleum liquid products. The present study aims to minimize the port 

operational time of the vessels of each product in order to minimize the port operational time of the 

terminal and the number of demurrages associated. With focus on the Sines Liquid Bulk terminal a MIP 

formulation was developed and implemented in GAMS, in order to solve the berth and pipeline allocation 

problem of products, considering restrictions such as the pipeline diameter and the berth characteristics. 

The models consider the pumping times of the product in each pipeline and intend to minimize the 

waiting mooring time in the berth. Firstly, the real scenario was characterized, following the treatment of 

the real data of the terminal in order to solve the model with the berth restrictions and pipeline dedication 

of products as the terminal currently stands. In order to study the influence of berth characteristics and 

product dedication in pipelines possess over the port operational time, several additional scenarios were 

modeled. 

 

Keywords: Port Operational Time; Berth Allocation Problem; Pipeline Allocation; MIP; Liquid Bulk 

Terminals  
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Alocação de postos de acostagem e oleodutos: Caso de Estudo 

Galp Energia 

Na última década verificou-se um elevado crescimento no estudo da indústria marítima e no 

desenvolvimento das suas operações. Contudo, verificou-se que a maioria dos estudos se centravam 

nas operações de terminais de contentores e de granel sólido, não focando terminais de graneis 

líquidos, em especial de produtos petrolíferos. 

O presente trabalho foca-se no Terminal de Graneis Líquidos de Sines explorado pelo grupo Galp 

Energia, pretendendo minimizar o tempo operacional no porto (TOP) de cada produto de forma a 

minimizar o número e o tempo de sobrestadias. Posto isto, desenvolveu-se um modelo MIP, 

implementado em GAMS, de forma a resolver a alocação dos produtos aos referidos postos de 

acostagem e posteriormente ao diâmetro de oleoduto, que tivesse em conta o Tempo de Bombagem 

do produto e minimizasse o tempo de Aguarda Atracação dos produtos ao posto.  

Primeiramente foi formulado o cenário real, tendo em conta o tratamento dos dados reais do terminal, 

de forma resolver o modelo com as restrições de postos de acostagem e dedicação de oleodutos a 

produtos existentes no terminal. Posteriormente pretendeu-se concluir sobre o TOP de cada produto e 

do terminal, sobre o impacto do re-dimensionamento dos postos de acostagem e da alteração da 

dedicação de oleodutos a produtos.  

Palavras chave: Tempo de Operação Portuária; Problema Alocação de Postos; MIP; Graneis Líquidos; 

Petróleo 
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1. Introdução 

 Contexto do problema 

A indústria petrolífera encontra-se frequentemente caracterizada pela extrema agressividade de capital, 

tanto a nível de investimento inicial como de retorno. Exibindo características de elevada 

competitividade entre empresas e volatilidade de negócio, é originada uma busca quase incessante por 

alcançar algum tipo de vantagem competitiva resultando num maior nível de retornos.  

O terminal marítimo e a operação agregada, a nível operacional e logístico, compõem o elo de ligação 

entre as várias fases da indústria petrolífera. Compreendendo operações consideradas chave, a 

melhoria das mesmas revela um sólido contributo para o desenvolvimento da indústria e 

consequentemente a criação de uma vantagem competitiva. Exibindo um objetivo mais abrangente do 

que exclusivamente de facilitador de matéria prima, o funcionamento eficiente de um terminal marítimo 

petrolífero, é considerado um potenciador de receitas dado os elevados níveis de flutuação de mercado 

(tendo em conta o valor de aquisição de matéria prima ou de revenda dos seus produtos finais) 

(Ducruet, et al. 2014). 

Tendo em conta o panorama português, a eficiente utilização de um terminal marítimo petrolífero detém 

uma maior importância. Não possuindo produção, Portugal depende exclusivamente da importação de 

petróleo bruto e alguns derivados de modo a dar resposta ao consumo interno e simultaneamente 

alimentar o mercado de exportação de derivados. Devido a sucessivas recessões mundiais e nacionais, 

a nível monetário e de matéria prima, os valores de importação e exportação de petróleo bruto e dos 

seus derivados têm sofrido múltiplas oscilações nos últimos anos. 

Por recurso a dados estatísticos fornecidos pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), Figura 

1, é possível definir-se um perfil de importação e exportação de petróleo bruto e de produtos 

petrolíferos, com foco nos últimos 16 anos (2000 a 2016). 

 

Figura 1: Dados de Importação e Exportação de Petróleo Bruto e Derivados. 
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De 2014 a 2016, verificou-se um aumento significativo ao nível de importação de petróleo e da 

exportação de produtos derivados. Tal situação encontra-se justificada pela conjugação de três fatores: 

o baixo preço de compra do barril de petróleo (matéria prima) verificado, o investimento realizado na 

indústria tendo como objetivo o melhoramento e desenvolvimento das duas refinarias nacionais (Sines 

e Matosinhos), e o aumento do consumo interno do país após a crise económico. 

Analisando o perfil de importação de produtos de petróleo, Figura 1, o horizonte temporal definido 

demonstra uma tendência de diminuição na compra. Esta diminuição possui uma maior relevância nos 

últimos anos, demonstrando um carácter mais “autossuficiente” nas áreas de refinação e transformação 

de petróleo bruto. Realçando que o pico de importação de produtos de petróleo ocorreu no ano de 

2005, é possível verificar-se que existiu um decréscimo de 30,07% na importação dos mesmos a 

quando comparado com o ano de 2016. Tendo como referência o mesmo horizonte temporal (2005-

2016) é possível verificar-se analogamente um aumento de 67,59% ao nível das exportações de 

produtos petrolíferos.   

A redução dos valores de importação e o claro aumento de exportação de produtos de petróleo 

corrobora o carácter “autossuficiente” do país e os investimentos existentes no sector, nomeadamente 

pela Galp Energia. 

O grupo Galp Energia assume a responsabilidade da totalidade da capacidade refinadora nacional, e 

sendo detentor das únicas refinarias nacionais, Sines e Matosinhos, absorve a maioria das quantidades 

importadas de petróleo bruto e produtos derivados. Do mesmo modo, encarrega-se de toda a operação 

logística de receção e a maioria da exportação de produtos de petróleo resultantes da refinação. O 

grosso da exportação de produtos de petróleo do grupo Galp Energia transita por via marítima, tendo 

como ponto de distribuição os seus terminais marítimos petrolíferos (Sines e Leixões), dado que 

possuem ligação direta às refinarias por oleodutos.   

 Objetivos 

O presente trabalho surge da necessidade de se desenvolver uma análise da alocação de produtos 

que a Galp Energia possui no Terminal Marítimo de Sines, tendo em conta as presentes características 

dos seus oleodutos e a capacidade física do posto de acostagem. Desta forma, pretende-se determinar: 

• Caracterizar a atual operação do terminal em termos tempos de operação, de aguarda 

atracação e sobrestadias associadas; 

• Rever a literatura relativa às principais metodologias e modelos de abordagem relativamente 

ao desempenho do terminal e alocação de navios a postos de acostagem; 

• Escolher e adaptar um modelo de otimização para aplicação do problema em estudo; 

• Definir dados e pressupostos que permitam a aplicação do modelo ao caso em estudo; 

• Aplicar o modelo a vários cenários alternativos e análise dos resultados.   
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 Metodologia 

A metodologia seguida para a realização do presente estudo encontra-se representada em 6 etapas, a 

seguir descritas. 

1. Caracterização do problema em estudo – Nesta primeira fase efetua-se uma 

contextualização do caso de estudo, tendo enfoque no funcionamento de um terminal marítimo 

servindo de contextualização para o desenvolvimento da caracterização do grupo Galp Energia 

e do funcionamento operacional do terminal petrolífero de Sines.  

2. Revisão de literatura – Será efectuada uma revisão de literatura sobre as limitações 

encontradas na etapa 1, enquadrando as mesmas com a literatura existente e identificando 

possíveis lacunas da mesma. O principal objetivo desta etapa será a pesquisa e sistematização 

das diferentes abordagens já existentes na literatura de forma a aplicá-las ao problema em 

estudo. 

3. Recolha e tratamento de dados – Pretende-se recolher dados relacionados com a atual 

operação de forma a ser possível a implementação e avaliação de cenários. Face à ausência 

de alguns dados foram assumidos alguns pressupostos.  

4. Construção do modelo – Nesta etapa desenvolver-se-á o modelo a utilizar para a avaliação 

dos vários cenários propostos 

5. Resolução do modelo e dos cenários propostos – Esta etapa tem como função a resolução 

do modelo e dos cenários tendo em conta dados reais do modelo 

6. Análise e discussão dos resultados – Nesta etapa serão analisados os resultados 

quantitativos obtidos na etapa anterior e será discutida a aplicabilidade do mesmo.  

 Estrutura do trabalho 

O presente documento de dissertação estrutura-se ao longo de oito capítulos. 

No presente capítulo é efetuada uma contextualização do problema, apresentada a metodologia a 

utilizar na abordagem ao caso de estudo e descritos os objetivos da dissertação.  

No segundo capítulo realiza-se uma contextualização do funcionamento de um terminal marítimo de 

graneis líquidos e da sua operação agregada.  

O terceiro capítulo compreende uma descrição do grupo Galp Energia bem como do funcionamento do 

Terminal de Graneis Líquidos de Sines. Neste capítulo serão descritas as características físicas bem 

como é efetuada uma análise da operação do terminal relativamente ao tempo de operação portuária 

e sobrestadias.  

No quarto capítulo é efetuada uma revisão de literatura de tópicos relacionados com o desempenho de 

terminal marítimo, problema de alocação de postos de acostagem. Tendo em conta que o tema da 

dissertação não é muito revisto, foram analisadas metodologias e modelos associados ao transporte 

marítimo de contentores.  
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O quinto capítulo contempla a descrição do tratamento de dados utilizados no modelo de forma a ligar 

com a complexidade do problema e pressupostos assumidos.  

No sexto capítulo é formulado o modelo matemático de programação de inteiros de forma a ser possível 

a resolver o caso de estudo.  

O sétimo capítulo abrange a resolução do modelo nos vários cenários bem como a análise e 

comparação dos mesmos.  

Por fim, no oitavo e último capítulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho e 

considerações sobre possíveis desenvolvimentos futuros. 
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2 Características de um Terminal Marítimo 

Um terminal marítimo posiciona-se como uma organização que presta um serviço logístico completo 

(manuseamento, armazenamento, controlo e transporte de carga), que simultaneamente pretende 

minimizar os custos associados (Umang, et al. 2011). Contudo, o valor logístico associado ao nível 

operacional é obtido pela conjugação entre o transporte e o armazenamento (funções primárias) e pela 

criação de valor no serviço logístico (função secundária) (Umang, et al. 2011).  

A criação de valor no serviço logístico de um terminal é determinada por um escalonamento eficiente 

das operações do mesmo. Normalmente, este escalonamento é caracterizado por problemas 

independentes, como a alocação do posto de acostagem e atividades de operação do navio, o 

carregamento ou descarregamento do navio, a utilização do cais de transferência, armazenamento, e 

posterior distribuição (Umang, et al. 2011). A aglomeração dos vários problemas conjugada com a 

chegada contínua de navios e o desenvolvimento simultâneo de um único plano operacional constitui 

uma tarefa de elevada complexidade (Umang, et al. 2011).   

Existindo vários tipos de terminais marítimos, neste capítulo introdutório serão explorados os conceitos 

e as características associadas a um terminal marítimo de graneis líquidos de forma a enquadrar o 

caso de estudo posteriormente em estudo.   

 Terminal marítimo de graneis líquidos  

Um terminal marítimo de graneis líquidos executa um serviço de manuseamento, armazenamento, 

controlo e transporte de cargas líquidas. A carga de granel líquido é definida como “líquido de fluxo livre 

não perecível de ser embalado ou armazenado manualmente, apenas vertido e bombeado para 

tanques de grande capacidade designados para o seu transporte” (Maritime Industry Fondation 2018). 

A sua possível classificação divide-se em cinco grupos:  

• Produtos petrolíferos (petróleo bruto, gasolina, nafta, gasóleo) 

• Químicos  

• Biocombustíveis e óleos vegetais  

• Gás Natural Liquefeito (LNG) 

• Gás de Petróleo Liquefeito (LPG) (propano, butano) 

Dado o conjunto e o volume de operações a realizar será necessária uma preparação, de documentos 

e operações, antes do recebimento do navio no terminal e consequente posto de acostagem. Segundo 

o International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals, serão necessárias um conjunto de diretrizes 

que terão de ser executadas antes da chegada do navio ao terminal (ISGOTT 1996): 

1. Existência de uma inspeção preliminar do navio antes da sua entrada no porto, de acordo com 

o Plano de Transferência, definindo os detalhes da operação;  

2. A criação da “Conferência de Pré-transferência” onde serão descritos os detalhes do produto 

transportado bem como a sua ordem de operação;  
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3. A elaboração da “Lista de verificação de segurança”, sendo a última verificação de segurança 

realizada pelo responsável do navio e do porto (antes da entrada no porto) de forma que as 

respetivas atividades se realizem em segurança.  

4. Por fim será nomeado um piloto específico do porto, de forma a manobrar o navio até ao 

terminal e posterior posto de acostagem.  

Após a conclusão da fase anterior e entrada do navio no terminal (Ming e Shah 2008) existem um 

conjunto de estágios do navio prévios à realização da operação designada (Figura 2):  

1. O navio navega até ao posto de acostagem previamente designado; 

2. Existe a ligação do braço de carga (ou mangueiras) e a verificação do sistema de oleodutos 

designados para o transporte de carga até aos tanques de armazenamento ou refinaria; 

3. Inicio da operação (descarga ou carregamento); 

4. Com o término da operação, o navio voltará a esperar no posto de acostagem de forma que 

seja redigida a documentação final e que o canal se encontre livre para que este possa partir 

do porto. 

 

 

 

 

 

 

O Tempo de Operação Portuária (TOP) de um navio será definido pelos estágios anteriores (Figura 2) 

no posto de acostagem atribuído, e irá definir o tempo contratado pelo cliente do terminal para a 

realização das respetivas operações. 

!"#$%&'( = !*+,-	/*	01203/0	453060çã- + !*+,-	*:,*30	*;53*	-,*30çõ*: + !*+,-	",*306=-;0> (1) 

O tempo associado às atividades de acostagem (tempo de aguarda atracação, atracação e de espera 

entre operações) e o tempo operacional irão constituir o Tempo de Operação Portuária (TOP) do navio 

no posto (1). Os tempos de Aguarda Atracação e de espera entre a atracação e o inicio da operação 

serão definidos como sendo os tempos que o navio irá esperar para que o posto atribuído se encontre 

disponível para atracar e que se efetuem os preparativos para a realização da operação.   

O Tempo de Aguarda Atracação sofrerá alterações tendo em conta o número e a consequente taxa de 

chegada consecutiva de produtos ao posto para a realização das operações de transação, dado que 

irá influenciar na definição de fila de espera do terminal para a alocação dos produtos aos respetivos 

postos de acostagem. O Tempo de Espera para o início de operação é um tempo de preparação para 

Figura 2: Estágios de operação de descarga de um navio (Galp,2017). 



 7 

a operação sendo definido como o tempo de espera partindo do momento que o navio que transporta 

o produto já se encontra atracado no posto e o início da sua operação de bombagem. 

O Tempo Operacional do navio determina o tempo de utilização do posto alocado sendo associado ao 

tempo de bombagem da operação de carga ou descarga do produto (Figura 2). O tempo de bombagem 

será determinado pela realização do quociente entre a quantidade de carga em transferência e os 

tempos associados a esta operação. Este será condicionado pela: capacidade da bomba projetada 

para o efeito; queda de pressão resultante da distância entre a refinaria e o posto de acostagem; e, por 

fim, pelo diâmetro dos oleodutos designadas para o transporte dos produtos. Caso exista dedicação de 

oleodutos a determinados produtos a quantidade de produto a transportar irá influenciar diretamente o 

tempo de bombagem e neste caso o tempo que o navio passa no posto. Uma boa adequação de 

oleodutos à respetiva quantidade de produto a transportar será decisiva para o bom funcionamento do 

posto e consequentemente do terminal  (Ming e Shah 2008).  

Caso o tempo contratado pelo cliente ao terminal seja ultrapassado, ultrapasse o TOP previsto, 

representará uma sobrestadia do navio no posto. O contrato de estadia de um navio num terminal 

marítimo compreende um período acordado entre o cliente e o operador para a atribuição do navio ao 

respetivo posto e à realização das operações a que o navio se encontre destinado. O navio entra em 

sobrestadia quando o tempo necessário para a realização das operações ultrapassa a estadia 

previamente acordada.  

Os tempos associados aos tempos de espera (Tempo de Aguarda Atracação e de Espera) que definem 

o TOP possuem uma grande influencia para o cumprimento do contrato de estadia previsto (TOP 

previsto) pois possuem uma maior margem para ser prolongados. O Tempo de Bombagem já se 

encontra previamente definido no TOP previsto, contudo, uma boa adequação dos oleodutos poderá 

compensar algum atraso existente na alocação do navio ao posto ou no início da operação.  

Com as movimentações existentes num terminal marítimo, o número e horas de sobrestadia de um 

navio no posto possuirá um grande impacto tanto a nível operacional como a nível monetário. 

• A nível operacional possui um impacto nas operações locais (posto) e globais (terminal) dado 

que um aumento do Tempo de Operação Portuária de um navio irá afetar as operações dos 

navios seguintes calendarizados para o mesmo posto. Como consequência poderá originar um 

maior Tempo de Aguarda Atracação dado que os navios não terão postos disponíveis para a 

realizar a operação. Caso um produto seja alocado a um mesmo oleoduto de um navio que se 

encontre em sobrestadia, este possuirá um maior Tempo de Espera para o início da sua 

operação; 

• A nível monetário irá representar um pagamento de uma indemnização, cuja a taxa e o formato 

da penalização é previamente acordado no contrato estabelecido. Neste âmbito significará uma 

quebra de contrato e um aumento dos custos para a realização da operação pretendida.   
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 Posto de acostagem 

Um posto de acostagem é considerado uma peça fundamental para o bom funcionamento e 

desempenho de um terminal marítimo de granel líquido. Constituído por uma plataforma central de 

carga e por um dado número de boias de acostagem, permite a paragem do navio e posterior operação, 

Figura 3. O granel líquido é transferido por dispositivos flexíveis (braços de carga) para oleodutos de 

forma a acomodar o movimento do navio em relação à plataforma de carregamento.  

           

Figura 3 Disposição de um posto de acostagem (UNCTAD, 2017) 

A capacidade do posto, bem como o seu funcionamento e do navio, encontra-se condicionada por uma 

série de caraterísticas (Bierwirth e Meisel 2015): 

• Profundidade – posicionamento em águas profundas ou com um nível constante, de forma que 

as condições meteorológicas, marítimas e tamanho de calado dos navios não sejam 

condicionantes.  

• Capacidade do navio – expressa a sua capacidade de transporte por tonelagem  

• Tipologia – segundo os seus atributos espaciais: 

o Discreto –a alocação do navio será pré-definida de forma a que somente um único 

navio esteja alocado ao referido posto; 

o Continuo – permite que o navio acoste onde exista espaço disponível, não existindo 

uma ordem particular e podendo existir mais do que um navio no mesmo posto; 

o Híbrido – possui uma pré-alocação bem definida (discreta) contudo contempla a 

possibilidade de o navio ocupar mais do que um posto ou, alternativamente, 

partilharem o mesmo (contínuo); 

• Taxa de chegada – relativamente o tempo de chegada dos navios: 

o Estático – não compreende o tempo de chegada do navio, assumindo que o posto se 

encontra disponível para acostagem quando este for atribuído; 

o Dinâmico – considera um tempo de chegada determinístico e coincidente com o 

planeamento pré-existente, tendo como condicionante a pré-alocação do navio; 

o Cíclico – o navio chega em intervalos temporais constantes de acordo com a sua 

calendarização; 
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o Estocástico – considera uma taxa de chegada obtida através de parâmetros 

estocásticos obtido através de distribuições aleatórias continuas ou cenários de 

probabilidade de ocorrência discreta 

• Tempo de operação - dependente do tempo necessário para a realização da operação 

(carga/descarga) 

 Rede de Oleodutos e Operações 

As operações de carga e de descarga encontram-se dependentes de um sistema de oleodutos. Sendo 

uma das formas mais seguras e económicas de transporte e distribuição de petróleo bruto e derivados, 

é o principal método de transporte de carga entre o navio e a refinaria (ou vice-versa). 

O uso de um oleoduto de uma forma geral não está circunscrito ao transporte exclusivo de um único 

material, podendo ser transportados vários volumes de produto (em série ou em paralelo). Contudo, 

com a diversificação de produtos nas linhas, irá existir um aumento dos padrões de qualidade (devido 

à possibilidade de contaminação) e um aumento de instalações de apoio inerentes a estes produtos. 

Para que o sistema de oleodutos funcione da melhor maneira para o transporte dos produtos do posto 

de acostagem para a refinaria é necessário estabelecer objetivos de desempenho e parâmetros críticos 

logo desde o seu dimensionamento, sendo estes (Pharris e Kolpa 2007): 

• Caudal pretendido (volume por unidade de tempo); 

• Pontos de origem e de destino (incluindo a topografia inerente à rota destinada); 

• Propriedades dos produtos (tais como viscosidade e densidade);  

• Pressão de operação máxima permitida; 

• Cálculos hidráulicos de forma a determinar: diâmetro do tubo, espessura da parede e forças 

de rendimento requeridas; número e distância entre estações de bombeamento e 

consequentemente a potência destas. 

A utilização do posto e o seu rendimento estará dependente de uma boa eficiência entre operações 

logísticas e o escalonamento eficiente da rede de oleodutos pertencentes ao terminal. Uma boa 

adequação dos produtos aos oleodutos existentes na rede, tendo em conta as suas propriedades e 

operação a realizar, irá influenciar o tempo que o navio permanecerá no posto. De notar que o tempo 

operacional do navio no posto tendo em conta a operação, será diferente na operação de carga e 

descarga do mesmo.    

A operação agregada ao carregamento de um navio consiste no bombeamento do volume de carga 

pretendida dos tanques de armazenamento (localizados no terminal) ou diretamente da refinaria, para 

os tanques de armazenamento do navio. A operação de descarga do navio revela ser muito similar ao 

seu carregamento, sendo que a diferença reside no facto da expedição do volume de carga ser iniciada 

pelo volume das bombas presentes no navio para o terminal. As bombas de um navio possuem uma 

menor potência em comparação com as da refinaria, traduzindo-se num maior tempo de bombagem 

para o transporte do mesmo produto (ISGOTT 1996). 
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3 Caso de Estudo –Terminal Marítimo Petrolífero de Sines – 

Galp Energia 

A Galp Energia, SGPS, S.A., é constituída em 1999 com a integração da empresa Petrogal (resultado 

da fusão das empresas nacionais de petróleo existentes, em 1976) e a empresa GDP- Gás de Portugal, 

SGPS, AS. Como consequência desta fusão, o grupo Galp Energia, integra e gere as atividades 

fundamentais na área: refinação e distribuição de produtos petrolíferos (Petrogal), e importação, 

transportação e distribuição de gás natural em Portugal (GDP – Gás de Portugal). Com esta estrutura 

empresarial, expandiu-se globalmente criando mercado e desenvolvendo atividades em países como 

Espanha, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor Leste, Suazilândia, São 

Tomé e Príncipe e Namíbia (“Aprovisionamento, Refinação E Logística - Galp”).  

Segundo o relatório de contas do ano de 2016, o grupo Galp Energia comercializou um total de: 17.8 

milhões de toneladas de produtos petrolíferos (onde 33% relativos a exportações); 7.065 milhões de 

metros cúbicos de Gás Natural e Gás Natural Liquefeito e 1.614 GWh em vendas de eletricidade à rede 

(concretizando um aumento de 24% face ao ano anterior), (Galp Energia 2016) .  

A empresa apresenta uma vantagem competitiva dado que possui as únicas refinarias existentes em 

território nacional, Sines e Matosinhos, e a respetiva ligação aos terminais marítimos, Sines e Leixões. 

O canal de integração de atividades permite a receção de matéria prima, refinação e posterior 

comercialização de produto final (“Aprovisionamento, Refinação E Logística - Galp”). 

 Terminal de Granel Líquido de Sines e suas caraterísticas 

A refinaria de Sines, iniciou a sua atividade em 1978, tendo sido localizada de forma estratégica numa 

das mais movimentadas rotas petrolíferas a nível mundial. Concebida de forma a possuir uma 

capacidade refinadora de 10,9 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, produz uma 

diversificada gama de produtos refinados (ZILS Global Parques 2015). 

Apresentando uma dimensão de 320 hectares, as suas instalações possuem uma capacidade de 

armazenagem de 3 milhões de metros cúbicos (sendo metade reservada a matéria prima e o restante 

aos produtos intermédios e finais), e a compreensão de 34 unidades processuais distribuídas por 3 

unidades de fabricação (Fabricação I, II e III). As unidades de fabricação encontram-se responsáveis 

pela separação física inicial do petróleo bruto nas suas frações mais leves: gases, nafta, petróleo, 

gasóleo, fuelóleo, gasóleo de vácuo e resíduo de vácuo (ZILS Global Parques 2015).  

Instalada na zona industrial e logística de Sines (ZILS), possui ligação direta ao porto de Sines, mais 

concretamente ao Terminal de Graneis Líquidos através de uma extensa rede de oleodutos. A maioria 

das movimentações efetuadas no terminal têm como matéria prima o petróleo bruto, onde no ano de 

2016 representou 21,1% do total movimentações de todo o porto, (ZILS Global Parques 2015).    

O Terminal de Graneis Líquidos do porto de Sines foi inaugurado em 1978 e a sua gestão encontra-se 

a cargo da CLT – Companhia Logística de Terminais Marítimos, pertencente ao grupo Galp Energia. O 
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seu dimensionamento foi projetado de forma a ser um terminal de águas profundas e a possuir uma 

arquitetura multicliente e multiproduto.  

Segundo dados do ano de 2017, quando comparado com o terminal de Leixões, o Terminal de Graneis 

Líquidos de Sines efetuou a maioria das operações de receção e expedição de produto e navios 

transacionados.  O grupo Galp Energia, movimentou 26 973 000 toneladas de produtos, 

correspondendo ao terminal de Graneis Líquidos de Sines a movimentação de 69% das operações 

totais e, destas, 64% representaram a receção de produto para o grupo desenvolver as suas atividades 

(Figura 4). A nível de navios acolhidos, Sines recebeu 59% da totalidade de navios acolhidos pelo grupo 

Galp Energia para o desenvolvimento das suas atividades (Figura 5). Leixões por sua vez é 

denominado um terminal de transações pequenas, recebeu 31% da quantidade total transacionada nas 

operações de receção e expedição e 41% do total de navios acolhidos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

O Terminal de Graneis Líquidos de Sines é o principal porto de entrada de matéria prima e de expedição 

de produto acabado para futura comercialização. Para o Grupo Galp, Sines, é considerado um 

elemento estratégico essencial tendo em conta a sua localização e as suas movimentações de matéria 

versus navios acolhidos. 

 Produtos 

Embora o foco do grupo Galp Energia resida na exploração de produtos petrolíferos e gás natural, a 

sua abrangência de operações de refinação e distribuição leva com que produza para consumo 

nacional e posterior exportação. Com produção de vários destilados de petróleo é possível agrupar a 

diversidade de produtos finais em Combustíveis, Betumes, Químicos, Óleos Base e Lubrificantes.  

Estes cinco produtos são a base da produção do grupo podendo-se adicionar o gás natural e mais 

recentemente, a geração de energia elétrica.  

No Terminal de Granel Líquido de Sines, os produtos transacionados são englobados em seis famílias: 

Crude, LPG (Liquid Petroleum Gas), Fuel e VGO (Vacuum Gasoil Oil), Gasolina e Componentes, 

Gasóleo e Nafta.  Tendo em conta os dados de 2017 é possível notar que o Terminal de Sines recebe 
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maioritariamente Crude (79,7%), matéria prima indispensável para a operação do grupo, ocupando 

assim a maior parte da quantidade movimentada por mês no terminal (Figura 6). A nível de expedições 

a Gasolina e Componentes (47%) e o Gasóleo (29%) são os produtos finais mais expedidos pelo o 

Grupo Galp Energia (Figura 7). 

 

Agregando as operações de receção e expedição de produtos anualmente o Terminal de Graneis 

Líquidos de Sines transacionou 18 340 362 toneladas. A Tabela 1 representa as quantidades 

transacionadas totais por mês, a quantidade média transacionada e o seu coeficiente de variação. 

Tabela 1: Descrição mensal da quantidade de produtos transacionados em Sines 

 

Analisando em maior pormenor as transações mensais (Tabela 1) é possível observar-se que as 

quantidades totais e médias transacionadas são bastante homogéneas. A equação 1 representa o 

coeficiente de variação (CV) entre operações (receção e expedição) demonstrando uma grande 

heterogeneidade entre as operações, dado que se encontra acima dos 100% todos os meses.   

?@ =
A

BCDEFGHDHIJJJJJJJJJJJJJJJ 
(1) 

Este valor é explicado pela: 

• elevada diferença entre as quantidades de produtos rececionados e exportados quando se 

procede à análise do sistema de forma global. Por exemplo, a quantidade de crude rececionada 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Quantidade  1789435 1634825 1180455 1515025 1452098 1709798 1621990 1749059 1718236 1491516 1234221 1243706 

BCDEFKHDHIJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 31394 29724 23146 29135 29042 31663 33791 31233 31819 31734 30103 28923 

s 40173 33870 30005 35563 33325 38848 41726 36961 37092 39153 40006 33356 

CV (%) 128 114 130 122 115 123 123 118 117 123 133 115 
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como matéria prima é bastante superior em comparação com as quantidades transacionadas 

dos outros produtos; 

• trocas internas existentes entre o termina de Sines e Leixões que se efetuam de forma a 

colmatar faltas de inventário nas refinarias do grupo Galp Energia. 

 Postos de acostagem 

O Terminal de Graneis Líquidos de Sines é composto por seis postos de acostagem denominados 

posto 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (visíveis na Figura 8 b). Estes destinam-se à acostagem dos navios de forma a 

procederem às operações através do sistema de oleodutos que liga o terminal à refinaria.  

 

   

Figura 8: a) Composição do Porto de Sines (esquerda); b) Terminal de Granel Líquido de Sines (com a disposição dos 

seus postos de acostagem) (Porto de Sines, 2017) 

Considerado um terminal de águas profundas, com uma profundidade máxima de 28m, exibe a 

capacidade de receber os maiores navios do mundo (Porto de Sines, 2017), tendo os seus postos as 

seguintes características (Tabela 2). 

Tabela 2: Características físicas associadas a cada posto de acostagem 

 Comprimento total de navio (m) Capacidade (ton) Calado (m) Tamanho braço carga (m) 
Posto Max Min  Intervalo Max Max Min 

Posto 2 350 240 > 70 000 28 28 5,6 
Posto 3 282 135 > 7000 a 70 000 17 18 3,8 
Posto 4 295 135 > 7000 a 70 000 18 18 3,8 
Posto 5 282 110 > 7000 a 70 000 17 18 3,8 
Posto 6 110 70 < 7000 10 9 2,5 
Posto 7 106 70 < 7000 10 9 2,5 

 

Considerado um dos terminais mais influentes da europa, tendo em conta o número de navios que 

acolhe, recebendo 609 navios no ano de 2017, os seus postos de acostagem atualmente apresentam 

as seguintes características:  

• Cada posto de acostagem apenas é destinado a um único navio por transação; 
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• As cargas de maior volume encontram-se destinadas ao posto 2; 

• O posto 6 e 7 encontra-se exclusivamente destinado a cargas de menor dimensão. 

Tendo em conta a distribuição do número de navios pelos referidos postos de acostagem e focando o 

produto e a tipologia de operação (Receção e Expedição) no ano de 2017 (Figura 9) é corroborado as 

características previamente apontadas: 

• As cargas de Crude encontram-se exclusivamente alocadas ao posto 2 dado que são 

recebidas em maior quantidade;  

• Os postos 6 e 7 encontram-se dedicados às transações de LPG e às transações de Gasolina 

com menor quantidade. Contudo, embora verifiquem o menor número de quantidade 

transacionada apresentam os maiores índices de navios acolhidos.  

• No caso das receções o Crude, o LPG e o Fuel e VGO são o tipo de produtos mais 

transacionados. No caso das expedições, a gasolina e componentes e o LPG são os produtos 

mais movimentados, todavia em cargas mais pequenas, dado o elevado número de navios 

pertencentes a cada um. 

 

A Tabela 3 demonstra as movimentações mensais e a taxa de chegada entre navios verificada no 

terminal de Sines, ao agregar-se as operações de receção e expedição.  

Tabela 3: Distribuição mensal de navios acolhidos no terminal de Sines. 

 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Navios Total 57 55 51 52 50 54 48 56 54 47 41 43 
Taxa de 

chegada (h) 13 12 15 14 15 13 16 13 13 16 18 17 
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Pela análise da Tabela 3 é possível verificar-se que em média chegam 50 navios por mês ao terminal 

de Sines, obtendo-se uma taxa média de chegada de um navio a cada 15 horas para efetuar a operação 

pretendida. 

 Oleodutos 

A operação de transação de produto inicia-se após a atracação do navio no referido posto sendo 

realizada por um oleoduto em específico. Os oleodutos, essenciais para a operação, elaboram a ponte 

entre o navio e refinaria constituindo o principal método de transporte de produto.  

O terminal de Granel Líquido de Sines possui um conjunto de oleodutos de diferentes diâmetros com 

uma extensão de 8 km, de forma a ligar a refinaria aos postos do mesmo.  

A Tabela 4 demonstra os oleodutos disponíveis em cada posto, contudo os seus diâmetros não são 

disponibilizados por serem considerados confidenciais. Neste caso o oleoduto de diâmetro A é 

considerado o oleoduto de maior diâmetro. Por outro lado, o oleoduto de diâmetro F é considerado o 

oleoduto de diâmetro mais pequeno. 

Tabela 4: Número de oleodutos por posto 

 Posto 2 Posto 3 Posto 4 Posto 5 Posto 6 Posto 7 
Oleoduto A 2 2 2 2   
Oleoduto B  1 1 1 1 1 
Oleoduto C  1 1 1 1 1 
Oleoduto D  2 2 2 2 2 
Oleoduto E  1 1 1 1 1 
Oleoduto F  1 1 1 1 1 

 

Os oleodutos possuem diferentes diâmetros sendo o oleoduto A o de maior diâmetro e o oleoduto G o 

de menor. Dadas as características dos produtos, que são determinísticas para o transporte dos 

mesmos, e tendo em conta as quantidades transacionadas, existe atualmente uma dedicação de 

oleodutos tendo em conta a tipologia de produto a transportar e operação (Tabela 5). 

Tabela 5: Dedicação de oleodutos a produtos tendo em conta a operação. 

 Oleoduto A Oleoduto B Oleoduto C Oleoduto D Oleoduto E Oleoduto F 

Receção Crude Fuel+VGO Gasóleo  Gasolina+Comp 
Nafta GPL 

Expedição Crude  Fuel+VGO 
Gasóleo Gasolina+Comp Nafta GPL 

 

Em termos operacionais, quando um produto se encontra alocado a um oleoduto, o mesmo encontra-

se indisponível nos restantes postos até ao término da operação que está envolvido. Esta medida 

operacional prevê um maior controlo da operação, seja na programação dos caudais alocados ao 

produto ou dos tanques de destino da operação. 
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 Tempo Operação Portuária 

O nível de serviço aliado à capacidade de cumprimento dos acordos temporais contratados para a 

operação são preponderantes para a determinação do desempenho de um terminal marítimo. Os 

tempos operacionais para o manuseamento de produtos em conjugação com os tempos de espera 

serão determinísticos para a quantificação do Tempo de Operação Portuária (TOP) do Terminal de 

Graneis Líquidos de Sines.  O TOP encontra-se diretamente relacionado com o valor de negócio 

associado ao terminal medindo todos os estágios do navio:  

1. Tempo de espera associado para atracar (Tempo de Aguarda Atracação) – Tempo de espera 

para a alocação do navio ao respetivo posto; 

2. Tempo de Espera para o começo da operação – Tempo em que o navio que transporta o 

produto já se encontra atracado no posto e inicia a operação de bombagem do mesmo; 

3. Tempo operacional (Tempo de Bombagem) – Tempo de transporte do produto entre o terminal 

e a refinaria.  

Analisando-se os TOP realizados no Terminal de Graneis Líquidos de Sines de uma forma global tendo 

em conta o produto a transacionar e a operação, obtém-se a Figura 10.   

 

Figura 10: TOP no terminal de Sines tendo em conta o produto e a transação. 

Analisando a Figura 10, dos TOP médios ocorridos no ano de 2017 é possível observar-se que: 

• O tempo de operação de um produto no terminal de Sines é bastante elevado, em média 49 

horas na receção e 40 horas na expedição; 

• As diferenças significativas do TOP tendo em conta as operações de receção e expedição têm 

em conta a quantidade de produto a operar e a priorização da operação a realizar.  

o A maioria das receções de produto final são trocas internas na empresa, quantidade 

mais pequenas, existindo uma maior preocupação com a expedição de produto final 

dada a quantidade a transacionar e a frequência da operação. 

• Nas operações de receção existe uma priorização para os oleodutos de maior diâmetro do 

Crude, fundamentada pelo seu valor de TOP ser pouco superior aos restantes, dado que as 

quantidades chegam a ser 10 vezes superiores em comparação com as restantes.  
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• Analogamente os produtos de LPG exibem menores TOP quando comparados com os 

restantes produtos, dado também possuírem a dedicação dos postos de menor capacidade 

(posto 6 e 7) visto que volume transacionado não é elevado, contudo são bastante frequentes; 

• Os restantes produtos possuem maiores TOP dado as suas quantidades transacionadas serem 

mais elevadas, com a mesma frequência de operação e serem efetuadas nos restantes postos 

(3, 4 e 5). 

 

A Tabela 6 demonstra o impacto que os tempos que constituem o TOP possuem no mesmo, 

encontrando-se discriminados tendo em conta a operação de receção ou expedição.  

Tabela 6: Impacto de cada tempo na operação. 

Tempo Aguarda Atracação Tempo de Espera Tempo Bombagem 
Receção Expedição Receção Expedição Receção Expedição 

31% 24% 15% 20% 54% 56% 
 

• O Tempo de Aguarda Atracação, idealmente nulo, contudo na realidade este cenário não é 

habitual existindo uma espera associada à alocação dos navios aos referidos postos ou ao 

oleoduto dedicado chegando a 31% no caso de receção e 24% no caso de expedição;  

• O Tempo de Espera para início de operação representa 15% no caso da receção e 20% no 

caso da expedição sendo considerado um tempo preparatório;   

• Tempo de Bombagem será diretamente influenciado pelo oleoduto dedicado para a sua 

transação e pela quantidade transacionada, sendo que neste caso ocupa 54% nas operações 

de receção e 56% no caso das operações de expedição.  

A Tabela 6 corrobora a ideia de priorização das operações de expedição em relação às operações de 

receção, uma vez que os valores percentuais de Tempo de Aguarda Atracação tendo em conta o TOP 

são mais reduzidos nas expedições e o Tempo de Bombagem possui uma maior percentagem.  

A Tabela 7 demonstra o número total de navios e o número de navios por produto que obteve tempo 

de Aguarda Atracação, isto é, possuiu tempo de espera para atracar.  

Tabela 7:  Número total de navios e o número de navios por produto que obteve tempo de Aguarda Atracação 

 Crude GPL Fuel + VGO Gasolina + Comp. Gasóleo Nafta Total 
Nº Navios 86 169 120 158 66 9 608 

Aguarda Atracação 53 82 49 96 41 5 326 
 

É possível verificar pela análise da Tabela 7 que a maioria dos produtos obteve tempo de Aguarda 

Atracação representando 53,6% do total de navios transacionados no terminal de Sines. De notar que 

os maiores valores de produtos cujos navios possuíram tempos de Aguarda Atracação correspondem 

aos produtos de Gasolina e Componentes, Gasóleo, Crude e GPL.  
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• Os valores de Crude e GPL são elevados embora exista a dedicação dos postos 2, 6 e 7 pois 

são produtos que são muito transacionados; 

• Os valores de Gasolina e Componentes e Gasóleo possuem maiores valores dado que 

possuem a maioria das transações do terminal, traduzindo-se numa maior taxa de chegada de 

produtos, e pela maioria das suas operações partilharem os postos 3, 4 e 5.  

 

 Sobrestadia 

De acordo com uma estimativa de Tempo de Operação Portuário (TOP) definida previamente é 

elaborado um acordo definindo o tempo necessário para a realização das operações. Caso este tempo 

seja ultrapassado, dada a má alocação de um navio ao posto (aumento de tempo de aguarda 

atracação) ou ao oleoduto (aumento do tempo de bombagem), existiriam penalizações para o terminal. 

Com as movimentações existentes no terminal de Sines, o número de sobrestadias é um aspeto 

determinante para o grupo Galp Energia, seja pela a influência direta a nível organizacional, quer a 

nível monetário ou no cumprimento dos contratos realizados.  

Segundo dados do grupo Galp Energia referentes ao ano de 2017, existiram 239 navios que entraram 

em sobrestadia, representando 39% do total de navios movimentados no terminal de Sines.  A Tabela 

8 demonstra o número e a percentagem correspondente ao número de transações bem como do 

somatório de horas de sobrestadias existentes por produto. 

Tabela 8: Número de navios que entraram em Sobrestadia e as horas de permanência por produto 

 Nº Sobrestadias % Total  Sobrestadias (horas) 
Crude 43 50% 2145,12 
LPG 50 30% 1463,31 

Fuel+VGO 30 25% 545,88 
Gasolina+Comp 82 52% 1699,44 

Gasóleo 27 41% 653,85 
Nafta 6 67% 151,67 

 

É possível verificar que: 

• As operações de Crude, Gasolina e Componentes e Naftas possuem o maior número de navios 

que entraram em sobrestadia tendo em conta o número total de operação existente por produto. 

O somatório do número de horas que permaneceram em sobrestadia representa 50% do total 

do número de horas de sobrestadia que existiram no terminal; 

o O crude embora possua a dedicação do posto 2 para a sua transação, tendo em conta 

a quantidade transacionada e a frequência de chegada ao terminal, 50% das suas 

operações terminam em sobrestadia; 

o A Gasolina e Componentes, ao compartilhar os postos 3, 4 e 5 com os outros produtos, 

52% das suas operações acabam em sobrestadia.  
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o Em 9 transações de Nafta, 6 entram em sobrestadia. A nafta é um produto 

transacionado em baixa quantidade logo não existe uma priorização do mesmo. 

• As transações de GPL e Fuel e VGO possuem o menor número de transações a entrar em 

sobrestadia tendo em conta o número total de transações efetuadas. Contudo as transações 

de GPL possuem um maior número de horas de permanência em sobrestadia em comparação 

com os restantes produtos.   

A Tabela 9 apresenta o número de navios que entraram em sobrestadia e o intervalo de horas em que 

a operação se prolongou para além do contratado. 

Tabela 9: Número e percentagem de navios que entraram em sobrestadia nos seguintes períodos 

< 8h 8h-16h 16h-24h >24h 
76 50 30 83 

32% 21% 13% 35% 

 

É possível observar que a maioria dos navios que entraram em sobrestadia permaneceram no terminal 

no mínimo 8 horas ou mais de 24 horas, além das que foram definidas no contrato.     

A Figura 11 demonstra a distribuição e o número de sobrestadias por produto transacionado no 

Terminal de Granéis Líquidos de Sines no ano de 2017. 

 

Figura 11: Análise do número de sobrestadias tendo em conta o volume de produtos alocados por posto 

 

Abordando as transações efetuadas no terminal (Figura 11), focando o número de sobrestadias tendo 

em conta a análise as transações de produtos efetuadas por posto, é possível observar que: 

• Embora o posto 2 se encontre dedicado exclusivamente às transações de Crude este possui o 

terceiro maior número de sobrestadias em comparação aos restantes postos de acostagem; 
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• O posto 5 embora possua um dos maiores volumes de transações (127) apenas 50 transações 

entraram em sobrestadia, possuindo um melhor desempenho aquando comparado com os 

restantes postos existentes no terminal; 

• As transações de Gasolina e Componentes, GPL e Crude são as que possuem maiores 

números de sobrestadia nos postos. Este facto é de realçar para as cargas de GPL e Crude 

pois existe dedicação de postos para cada uma, posto 7 e 2 respetivamente. 

 
Segundo dados do grupo Galp Energia referentes ao ano de 2017, existiram custos superiores a 4 

milhões de dólares associados a 6660 horas de sobrestadia no terminal de Sines. 

 Conclusão 

O grupo Galp Energia é o principal produtor e distribuidor de produtos petrolíferos a nível nacional, 

apresentando uma vantagem competitiva dado possuir as refinarias existentes, Sines e Matosinhos, e 

a respetiva ligação aos terminais marítimos, Sines e Leixões. 

O terminal de Graneis Líquidos de Sines é o principal terminal utilizado pelo grupo Galp Energia, como 

porto de entrada de matéria prima e expedição de produto acabado para futura comercialização. 

Representando 69% da quantidade total movimentada e 59% dos navios movimentados pelo grupo, é 

considerado um elemento estratégico essencial tendo em conta a sua localização e ao nível de carga 

movimentada versus navios acolhidos.  

Constituído por seis postos de acostagem e uma rede de oleodutos de vários diâmetros os produtos 

movimentados pelos navios são alocados aos mesmos. Em termos operacionais um navio de produto 

é alocado ao posto de acostagem e posteriormente é alocado a um oleoduto, sendo que o mesmo se 

encontra indisponível nos restantes postos até ao término da operação que está envolvido.   

O nível de serviço aliado à capacidade de cumprimento dos acordos temporais contratados para a 

operação são preponderantes para a determinação do desempenho de um terminal marítimo. Os 

tempos operacionais para o manuseamento de produtos em conjugação com os tempos de espera 

serão determinísticos para a quantificação do Tempo de Operação Portuária (TOP) do Terminal de 

Graneis Líquidos de Sines. O TOP encontra-se diretamente relacionado com os estágios do navio:  

1. Tempo de espera associado para atracar (Tempo de Aguarda Atracação) – Tempo de espera 

para a alocação do navio ao respetivo posto; 

2. Tempo de Espera para o começo da operação – tempo em que o navio que transporta o produto 

já se encontra atracado no posto e inicia a operação de bombagem do mesmo; 

3. Tempo operacional (Tempo de Bombagem) – tempo de transporte do produto entre o terminal 

e a refinaria.  

Após a análise da operação e dos tempos que constituem o TOP verifica-se que os mesmos são 

elevados constituindo sobrestadias. Analisando as 609 movimentações existentes no terminal, 39% 

entraram em sobrestadia significando que permaneceram mais tempo no terminal do que o tempo 

contratado para a execução da operação.  

Tendo em conta aspetos como a maior variação de quantidade de carga movimentada dos diferentes 

produtos e o maior número de navios recebidos no terminal, que revelaram possuir um grande impacto 



 22 

nos tempos de TOP, de Aguarda Atracação e de sobrestadia, o mês que mais condicionou o terminal 

terá sido o mês de Janeiro de 2017. 

Analisando cada produto é possível verificar que: 

• A sequência de quantidades e a frequência de chegada dos produtos movimentados afeta a 

alocação dos navios nos postos de acostagem atribuídos para a transação, tendo em conta 

as características das dimensões físicas dos postos; 

• A dedicação dos oleodutos irá possuir uma influência direta no tempo de bombagem do 

produto do navio para a refinaria ou vice-versa. Esta influência irá possuir impacto nos 

restantes tempos, no número de horas do TOP e consequentemente no número de horas que 

o navio se encontra em sobrestadia.    

Posteriormente na realização deste trabalho, serão avaliadas estas conclusões em forma de cenários 

e confrontados com o cenário atual de forma a serem calculados possíveis ganhos dado o objetivo de 

análise no TOP global do terminal, nos tempos de Aguarda Atracação, Bombagem, no número de 

navios que entram em sobrestadia e no número de horas em que permanecem. 

 

 



 23 

4 Revisão de Literatura 

De acordo com o objetivo deste trabalho, a diminuição dos tempos de operação portuária e 

consequentemente o número e horas dos navios em sobrestadia no terminal de Granéis Líquidos de 

Sines, é importante compreender os métodos e trabalhos publicados sobre a alocação de navios aos 

referidos postos de acostagem e de produtos a oleodutos de forma a ser possível modelar o sistema e 

criar cenários. Assim este capítulo, visa apresentar uma revisão de literatura nas áreas consideradas 

relevantes para o desenvolvimento deste trabalho. 

Primeiramente serão apresentadas as principais considerações sobre o desempenho de um terminal 

marítimo onde são analisados conceitos operacionais. Relacionando estes conceitos define-se o 

problema de alocação de postos de acostagem tendo em conta vários atributos de formulação e 

metodologias associadas. Posteriormente é analisada a conjugação do problema de alocação de 

postos com a definição de equipamentos associada, guindastes e oleodutos. O capítulo termina com 

as principais conclusões da revisão bibliográfica realizada e de forma esta se relaciona com o caso de 

estudo em revisão. 

 Desempenho do Terminal Marítimo  

O terminal marítimo é considerado indispensável para a criação de uma cadeia de valor sustentável. 

Em 1976, foram criados pelas Nações Unidas (UN - United Nations 1976) pela primeira vez, indicadores 

de desempenho chave ao nível portuário, tendo sido definidos em duas categorias, indicadores de 

desempenho financeiro e operacional, Tabela 10.  

Tabela 10 Indicadores de desempenho operacionais propostos pela UNCTD (1976) (UN - United Nations 1976) 

Indicadores Operacionais 
Data de chegada (ETA) 

Tempo de Aguarda Atracação 
Tempo de Operacional 

Tempo de Operação Portuária do navio 
Tonelagem por navio 

Tonelagem por navio e hora no porto 
 

Posteriormente, e após a realização de vários estudos, Bichou e Gray (2004) propuseram um novo 

conjunto de indicadores de desempenho realçando a importância da relação entre a logística da cadeia 

de transporte, com as componentes físicas do porto, produtividade e financeira. 

Tendo em conta a literatura relacionando o dimensionamento das estruturas físicas do terminal, o 

volume geral de movimentações, e a medição de desempenho do terminal é possível verificar-se que 

estes indicadores são considerados muito grosseiros. Esta análise efetua-se num contexto global 

considerando o terminal como um todo, não incluindo no seu desempenho a discretização das suas 

operações (Langen, Michiel Nijdam, e Horst 2007). Dados operacionais como as taxas de transferência 

de carga ou de infraestruturas em específico, como o máximo tamanho de calado do posto de 
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acostagem ou do canal de navegação podem ser consideradas mais objetivas, contudo os estudos 

deste género são mais escassos relativamente a terminais dedicados a líquidos (Tongzon 2004).  

O tempo de estadia do navio pode assim ser definido como o tempo que o navio necessita de estar no 

terminal, isto é, a diferença entre o tempo de chegada do navio ao terminal e a partida deste. O 

desempenho do terminal, e do posto de acostagem, lidarem com as operações associadas irá definir o 

tempo de estadia do navio. (Ming e Shah 2008; Ducruet, et al. 2014) 

Zaly et al. (2015) e Ducruet, Itoh, e Merk (2014)  possuem uma abordagem na qual referem que o 

tempo de estadia de um navio no terminal é considerado uma variável importante de otimização, quer 

a nível geral (como é o caso do terminal) quer a nível local (considerando o posto de acostagem).  

Embora o estudo em questão tenha sido dirigido a terminais marítimos de contentores, Strandenes 

(2004) sugere que o custo e a eficiência do manuseamento da carga não depende exclusivamente da 

tipologia desta. Grande parte da eficiência de um terminal passa pelas operações associadas ao posto, 

como o carregamento, descarga e a movimentação de produtos para o seu destino final.  

A eficiência do terminal, do posto e, em última instância, do navio, depende do escalonamento tanto 

das operações logísticas a serem realizadas como dos procedimentos utilizados, sendo que o 

desempenho do porto depende da capacidade operacional de movimentação do posto. Melhorar a 

eficiência das operações, aumentando o rendimento e reduzindo os custos do terminal, fornece aos 

operadores uma oportunidade de competir globalmente (Ming e Shah 2008). 

 Alocação de posto  

A alocação de um navio a um posto também chamado problema de alocação de berço, é um tópico 

cuja a sua revisão é muito extensa no que diz respeito a cargueiros de contentores e em de resíduos 

sólidos. Possuindo como premissa servir um determinado conjunto de navios tendo em conta a 

disposição do cais dentro de um determinado horizonte temporal, tem como objetivos frequentes como: 

• a minimização do tempo de serviço dos navios e do terminal; 

• minimização do tempo de espera do navio para atracação e o número de navios rejeitados 

pelo mesmo motivo; 

• minimização do desvio entre o planeamento de atracação real e o previsto. 

Bierwirth e Meisel (2015) demonstram vários atributos estudados como restrições envolvidas na 

alocação de navios a postos, levando a um grande número de formulações. A Figura 12 demonstra os 

que os atributos estudados existentes na literatura podem ser classificados com base em: 

1. Atributos temporais – processo de chegada de navios, o tempo de início de serviço e o tempo 

de manuseamento de cada navio movimentado; 

2. Atributos espaciais – disposição de cais e de postos, tipologia para a receção de navios, 

restrições de calado. 
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3. Atributos de Manuseamento – descreve a maneira como os tempos de manuseamento de 

operação são considerados. 

4. Atributos de performance – especifica o objetivo do problema em otimização. 

 

Figura 12: Atributos estudados na resolução da Alocação de postos de acostagem (Bierwirth e Meisel (2015)) 

4.2.1 Metodologias de Alocação de Posto 

Verificam-se várias metodologias utilizadas por múltiplos autores para a análise do problema de 

alocação de postos de acostagem tendo em conta os atributos previstos, sendo que a maioria trata a 

temática pela combinação de múltiplos atributos tendo em conta o caso que pretendem avaliar. Tendo 

como foco os atributos de performance, é possível relacionar os restantes atributos. 

O atributo de performance mais referenciado na literatura relaciona-se com o tempo total de serviço 

dos navios tendo em conta e relacionando os restantes atributos. Imai, et al. (1997) formulou um 

algoritmo que apresenta as soluções não-lineares do problema de alocação espacial discreta com uma 

variante temporal estática de forma a minimizar o tempo total de serviço dos navios em combinação 

com o desvio entre a ordem de chegada e ordem de serviço dos navios.   

Posteriormente, Imai, et al. (2001) e Cordeau et al. (2005) analisaram o problema tendo em conta o 

atributo temporal dinâmico. Embora as duas metodologias abordem a alocação de navios aos berços, 

tendo em conta a ordem pela qual as embarcações são atribuídas, a formulação Imai, et al. (2001) 

garante que o manuseio dos navios no posto não se sobreponha através de restrições definidas no 

modelo.  Cordeau et al. (2005) incorpora a ideia de não sobreposição num problema de roteamento de 

veículos com múltiplos depósitos com janelas de tempo fixa de entrada e partida, onde os postos são 

veículos e navios clientes de forma a minimizar o tempo de serviço dos navios. Neste caso a decisão 

de não sobreposição de operação no mesmo berço, é obtida por dois modelos matemáticos e uma 

heurística de Pesquisa Tabu.  

Asperen et al. (2003) analisou um caso de simulação tendo em vista o processo de chegada dos navios 

num terminal, determinando a relação mais eficiente entre a capacidade do posto e os atrasos de 
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chegada dos navios. Tendo sido simulados três cenários de chegada em conjugação com um esquema 

de prioridades, pretendeu-se avaliar a forma como estas iriam influenciar a eficiência das operações 

existentes no posto e nos custos do terminal.  As chegadas não controladas, baseadas numa 

distribuição de Poisson, possuíram o pior desempenho, reforçando a necessidade de se pré-definir as 

taxas de chegada de forma a obter-se uma eficiente alocação do navio ao posto e o desempenho das 

operações.  

Guan e Cheung (2004) propôs duas formulações de programação de inteiros considerando um tempo 

de manuseamento do navio para a alocação de berços de forma a obter uma minimização de tempo 

total de operação de um navio, com um atributo discreto de espaço no posto. Imai et al. (2005) , 

posteriormente, aborda o mesmo problema propondo um modelo de programação de inteiros não-

lineares de forma a minimizar o tempo total de operação sendo associado ao tempo de espera dos 

navios movimentados. Neste caso é assumida uma correlação linear entre o tempo de manuseamento 

do navio e a distância onde se procedeu à atracação. 

Imai et al. (2007) apresenta uma formulação biobjetiva com foco em minimizar, simultaneamente, o 

atraso ponderado de partida dos navios e a utilização do posto através do tempo total de serviço do 

navio. Considerando um atributo espacial discreto foram formuladas duas heurísticas utilizando de 

forma conjunta um procedimento de otimização subgradiente de relaxamento Lagrangiano e um 

algoritmo genético. O procedimento de otimização iterativo construiu soluções a solução final (possível) 

através da modificação de várias soluções impossíveis do problema original.  

Chang et al. (2008) apresentam dois modelos heurísticos de forma a minimizar o tempo e custo de 

manuseamento de navios, assumindo um atributo espacial de posto continuo com tempos de 

manuseamento que como em Imai et al. (2005), aumentam linearmente com a distância de atracação. 

O modelo considera o tamanho de calado de cada navio transacionado, mas também a profundidade 

da água do posto tendo em conta as marés. Posteriormente as heurísticas analisaram dados reais do 

terminal de contentores de Xangai, onde superaram a estratégia praticada no terminal.  

Hansen, et al. (2008), propôs uma formulação heurística de forma a minimizar os custos associados 

com os tempos de espera e operação. Neste caso, foram considerados os tempos de conclusão mais 

cedo do que previamente contratado e de atraso na conclusão das operações dos navios manobrados 

no terminal. Formularam-se quatro heurísticas com base no atributo temporal dinâmico, independentes 

da disponibilidade do posto, sendo estas: a Variável do Vizinho Mais Próximo (VNS), a heurística Multi-

Start (MS), um Algoritmo de Procura Genérica (GA) e um Algoritmo de Procura Menemético (MA). Ao 

efetuar-se uma análise comparativa, concluiu-se que a heurística de Variável de Vizinho Mais Próximo 

foi a que apresentou maiores níveis de rendimento.  

Golias, et al.(2009) , formulou o problema de alocação de posto de acostagem como um problema 

multiobjectivo combinatório de otimização, onde o tempo total de serviço foi minimizado considerando 

acordos prioritários de navios. O problema é resolvido usando dados reais com recurso a uma 

heurística de algoritmo genético, fornecendo um conjunto de soluções que permitem ao operador 

avaliar as várias políticas de escalonamento para a alocação de postos de forma a manter a satisfação 
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do cliente. Posteriormente Golias, et al. (2010), propuseram uma formulação matemática baseada no 

problema de caixeiro viajante, complementada com uma heurística lambda-ótima de forma a minimizar 

o tempo de serviço do navio. A heurística iterativa proposta resolveu problemas de escalonamento de 

posto de acostagem através de pequenos sub-problemas relacionados com o número de navios e 

postos de acostagem. A solução convergiria para uma otimização local com uma vizinhança definida 

antes da aplicação do algoritmo.  

Arango et al. (2011), propôs um método de minimização do tempo total de serviço para os navios 

considerando uma estratégia de alocação primeiro a chegar primeiro a ser servido. O modelo 

matemático recorre a simulação de eventos discretos combinada com uma heurística de algoritmo 

genérico de forma a resolver problemas não lineares. A hipótese encontrada pelo modelo propôs uma 

solução que melhorou a estratégia de gestão de postos, tendo sido implementado no porto de Sevilha, 

demonstrando melhores tempos de operação no posto e do porto em geral. 

Uma variação do problema de alocação de posto de acostagem foi estudada por Xu, et al. (2012), 

considerando o problema de alocação de posto de acostagem pelo tamanho de calado dos navios 

relacionando com as condições de corrente das marés (alta e baixa) em terminais localizados em rio. 

O problema, desenvolvido por duas heurísticas caracterizando o atributo temporal estático e dinâmico, 

formula um modelo de escalonamento para a minimização do tempo de operação do navio tendo como 

restrições a altura de água.  

Hendriks et al. (2012) estuda a alocação de postos contínuos localizados em terminais diferentes 

operados pelo mesmo operador tendo em conta chegadas de navios cíclicas. O objetivo do modelo 

será maximizar a capacidade de cada terminal e minimizar o custo de transporte entre terminais. O 

tempo de manuseamento de cada navio será formulado dependendo de taxas de processamento, 

eficiência e do número total de contentores. É utilizada uma formulação de programação inteira linear 

mista como forma de abordar um caso de estudo efetuado no terminal de Antuérpia (Bélgica).   

Robenek et al. (2014) combinaram a alocação de posto de acostagem com os trabalhos realizados no 

posto em larga escala, num problema de otimização de terminais de graneis sólidos de forma a 

minimizar o tempo total de serviço do navio no posto. Tendo sido considerado a variedade de 

equipamento utilizado nas operações de carga e descarga, assim como o tipo de carga do navio, por 

forma a poder alocá-los no posto mais adequado. 

Alzaabi e Diabat (2016), utilizando o programa GAMS, formulou um modelo de programação de inteiros 

mista de forma a minimizar o tempo de manuseamento de todos os navios. O modelo assume que o 

porto recebe navios de diferentes tamanhos adequando o posto ao navio (requisito de serviço) e a 

possibilidade de este ser acomodado por mais de um posto (verificando se a sequência é viável). Foram 

também modeladas duas extensões do problema relacionadas com as diferentes necessidades de 

serviço e diferentes comprimentos de postos de atracação.  O atributo temporal associado aos navios 

é considerado dinâmico onde a componente associada ao início de operação do navio no posto é 

considerada linear. 
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4.2.2 Metodologias de Alocação às Operações  

Analogamente com as metodologias apresentadas anteriormente e considerando os diversos atributos, 

existem metodologias associadas à alocação de postos de acostagem tendo em conta ou 

impulsionadas por operações associadas aos navios. A maioria das formulações possuem como tema 

a alocação de guindastes aos navios tendo em conta o número de contentores ou sua disposição no 

cais.   

Park e Kim (2003) definiram um modelo de programação de inteiros para o posicionamento de navios 

em simultâneo com a afectação dos guindastes com um atributo espacial continuo e onde o tempo de 

processamento dos navios são independentes da sua posição no cais. A formulação é resolvida em 

duas fases, onde numa primeira fase será determinada a posição e a hora de acostagem dos navios e 

o número de guindastes alocados aos mesmos em cada periodo de tempo. Posteriormente na segunda 

fase é obtido um horario de trabalho para cada guindaste. Imai et al. (2008) apresenta uma formulação 

matemática de um problema similar a Park e Kim (2003) contudo com um método de resolução apoiado 

num algoritmo genético. 

Zhang et al. (2010), tendo em conta uma alocação de navios aos postos discreta, propôs um modelo 

de programação mista de inteiros com uma heuristica de sub-gradiente abordando o número de 

gindastes de forma a minimizar o somatório dos tempos de manuseamento e os custos de penalização 

de operações caso se verifiquem. M. Hendriks et al. (2010) considera uma janela de chegada de navios 

como variável de decisão procurando minimizar o número de guindastes de cais necessários para 

proceder à operação dos navios. A formulação utiliza como permissas um atributo espacil continuo e 

um atributo temporal ciclico. 

Tendo em conta um atributo discreto, Liang, et al.(2011) formula o problema de alocação de postos de 

forma a minimizar os custos de manuseamento, de aguarda atracação e atraso, em conjugação com a 

minimização do número de movimentos de guindastes existente entre o cais e os postos. O problema 

é solucionado por uma heuristica baseada num algoritmo genético.  

No que respeita a terminais de granel liquido, verificam-se várias metodologias de alocação de produtos 

nos referidos oleodutos considerando as atividades de fabrico de produtos e de entrega ao cliente final. 

Cafaro e Cerdá (2004, 2011) e Polli et al. (2017) desenvolveram modelos MILP, adaptando o modelo a 

casos reais, para a atribuição e sequenciamento de lotes em redes de oleoduto englobando diversas 

análises: planos de produção e procura; inventário; os inputs e outputs dos produtos existentes nos 

terminais; e a otimização dos recursos associados (tanques de armazenamento, volumes e rotas nas 

condutas). Contudo não contemplam o problema de alocação de postos para o envio de produtos da 

refinaria para o terminal.  

Oliveira et al. (2016) teve em conta os problemas de alocação de posto de atracação, das atividades 

de descarga no terminal e a escalonamento das atividades de bombeamento na rede de oleodutos, 

onde são compreendidos os caudais e o conjunto de entregas associado a cada lote (tipologia, valor 

transferido e o terminal recetor). O modelo matemático tem como objetivo otimizar o planeamento 
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integrado do sistema refinaria terminal, pela minimização dos custos associados a quebras de contrato 

de fornecimento e de sobrestadia de navios na operação de carregamento dos mesmos, tendo em 

conta restrições operacionais e o nível de incerteza no abastecimento de petróleo devido às condições 

marítimas. No sistema terminal-refinaria o escalonamento das suas atividades compreende o modelo 

de otimização com a seleção de caudais, a alocação de tanques para unidades de destilação e o cálculo 

das suas composições. É comparável a um processo de escalonamento em lote, pois é necessário que 

as atividades de descarga do navio sejam sincronizadas com as operações da refinaria de forma a 

garantir que todo o sistema se encontra otimizado. 

 Conclusão 

Com base na revisão de literatura efetuada verifica-se que o problema de alocação de navios num 

terminal marítimo de granel líquido, tendo em conta o problema de alocação de postos de acostagem 

e posteriormente alocação de oleodutos para a transferência de produto, não é um conceito muito 

referenciado. Outro aspeto a realçar é que o estudo e a elaboração de metodologias para a resolução 

do problema de alocação de navios em terminais marítimos de graneis líquidos, também não se 

encontra muito explorado sendo que a maioria dos autores citados corresponde a terminais de 

contentores ou de granel sólido. 

Explorando o problema de alocação de postos de acostagem a navios de carga foi possível verificar a 

existência várias metodologias recorrendo a várias tipologias de atributo: espaciais, temporais, 

manuseamento e de performance. Na análise de revisão de bibliografia efetuada, focou-se no atributo 

de performance relacionado com a minimização do tempo total de serviço de cada navio no posto 

alocado de forma a obter-se uma minimização do tempo total do terminal. Os restantes atributos foram 

analisados e conjugados como restrições para a obtenção do objetivo pretendido.  

Posteriormente, também foi realizada uma análise de metodologias de alocação de postos de 

acostagem tendo em conta operações ou alocações de equipamento adjacentes. Verificou-se também 

que a maioria dos estudos realizados, tendo em conta casos reais, tiveram como foco terminais de 

contentores complementados com o problema de alocação ou escalonamento de guindastes. Contudo, 

Oliveira et al. (2016) desenvolveu um modelo estocástico de otimização tendo como base um modelo 

linear de números inteiros, com foco nas atividades de alocação de posto e de oleoduto tendo em conta 

as necessidades da refinaria. Foi desenvolvido o problema de posto de acostagem, as atividades de 

descarga no terminal e o escalonamento das atividades de bombeamento na rede de oleodutos tendo 

por objetivo uma minimização de custos de penalização por não cumprimento de entrega de produto 

final e de sobrestadia do navio para a realização da operação de carregamento, compreendendo um 

nível de incerteza no abastecimento de matéria prima. 

De acordo com o objetivo deste trabalho, a diminuição dos tempos de operação portuária e 

consequentemente do número e horas dos navios em sobrestadia no Terminal de Graneis Líquidos de 

Sines, optou-se utilizar a formulação utilizada por Alzaabi e Diabat (2016) dado que utiliza uma 

formulação MIP, implementada em GAMS, onde a variável de decisão relativa aos tempos de inicio de 
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operação de cada navio poderia ser mantida linear. Embora a abordagem de Alzaabi e Diabat (2016) 

foque um terminal de contentores com uma disposição hibrida, esta poderá ser alterada de forma a 

possuir uma dupla alocação, tanto de navios como de oleodutos. Alem disso, o objetivo do modelo 

pretendido será a minimização do tempo de manuseamento total dos navios movimentados o que 

coincide com o objetivo do estudo realizado para a Galp Energia.  
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5 Tratamento de dados 

Neste capítulo é descrito o processo de recolha e tratamento de dados necessários à implementação 

do modelo matemático que será apresentado posteriormente nos diferentes cenários. 

Este capítulo encontra-se dividido em quatro secções. Na primeira se encontram discriminadas as 

características relacionadas com a densidade dos produtos em movimentação. Na segunda e na 

terceira secção desenvolvem-se os cálculos e os conceitos necessários para o cálculo do tempo de 

bombagem dos produtos do mês que mais condiciona o sistema, descriminado na secção quatro.   

 Produtos 

Tendo em conta a operação realizada pelo grupo Galp Energia no terminal de Graneis Líquidos de 

Sines é necessário caracterizar e dividir as tipologias de produtos movimentados em cinco categorias: 

Crude, GPL, Fuel e VGO, Gasolina e Componentes e Naftas.  

Na Tabela 11 encontram-se descriminadas as densidades (em kg/m3) de cada um dos materiais. No 

caso dos produtos que foram agregados, Fuel e VGO e Gasolina e Componentes, existiu uma 

ponderação utilizando os dados de densidade fornecidos pela Galp Energia e a quantidade 

transacionada de cada produto para que a modelação dos cenários fosse mais precisa.  

Tabela 11: Densidades dos produtos em estudo (kg/m3) 

Crude LPG Fuel+VGO Gasolina + Componentes Gasóleo Nafta 
975 579,97 954,24 774 841 669,88 

 

O grupo Galp Energia possui, para cada produto movimentado, um registo de todas as quantidades 

movimentadas por transação, contendo informação relevante à data de chegada ao terminal, tal como: 

o posto de acostagem onde o produto é alocado, o tempo de início de operação e o tempo de 

permanência do navio no terminal e de sobrestadia caso se verifique.   

Os dados das quantidades movimentadas em cada transação e o instante de chegada dos produtos 

registados no Terminal de Granéis Líquidos de Sines serão fornecidos como dados de input ao modelo. 

 Estimativa das taxas de transferência dedicadas e caudal por 

oleoduto 

No sistema terminal-refinaria a movimentação dos produtos é executada através da utilização de uma 

rede de oleodutos de vários diâmetros. A utilização do oleoduto por parte de um produto, definindo o 

tempo de bombagem, encontra-se diretamente ligada com a definição de caudal no oleoduto e das 

medidas de desempenho previamente definidas para a realização da operação.  
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Para o cálculo do caudal existente em cada diâmetro de oleoduto, pertencente ao Terminal de Graneis 

Líquidos de Sines, será necessário a determinação de uma taxa de transferência teórica por produto 

no diâmetro de oleoduto alocado.  

A obtenção das taxas de transferência teórica por produto, tendo em conta a dedicação existente aos 

respetivos oleodutos, demonstrou-se um processo moroso a nível de tratamento de dados, obrigando 

à análise das operações efetuadas no terminal marítimo de Sines durante o ano de 2017. Neste 

processo foram verificadas todas as transações do terminal de forma a caracterizar as quantidades de 

produto por operação e as taxas de transferência nos oleodutos associados.  

De forma a ser possível obter uma taxa de transferência teórica de cada produto no respetivo oleoduto 

dedicado (Equação 1), procedeu-se à ponderação entre a quantidade transportada ao longo do ano de 

2017 em cada operação do produto envolvido (receção ou expedição) e as taxas de transferência reais 

associadas. 

!L(,3-/25-)OPóR'S% = T5(,3-/25-) × !L(,3-/25-)RP%V               (1) 

A Tabela 12 apresenta os valores das taxas de transferência de cada produto alocado ao diâmetro de 

oleoduto tendo em conta a operação a realizar.  

Tabela 12: Taxa de transferência de cada produto alocado no caso real 

  Taxas de transferência (kg/min) 
  Oleoduto A Oleoduto B Oleoduto C Oleoduto D Oleoduto E Oleoduto F 

Crude 
Receção 64961,54      

Expedição 57493,62      

GPL 
Receção      4398,33 

Expedição      1883,30 

Fuel+VGO 
Receção  19792,15 14889,31    

Expedição   22406,58    

Gasolina + Componentes 
Receção     3755,77  

Expedição    13842,83   

Gasóleo 
Receção     5787,49  

Expedição   27101,71    

Nafta 
Receção     3460,53  

Expedição     6107,14  

 

Como é verificado na Tabela 12, os oleodutos A, B, D e F encontram-se dedicados a um único produto 

sendo que o caudal dos mesmos é obtido diretamente. De notar, que não existiam dados reais sobre 

as transferências de Expedição do oleoduto B, dedicado ao Fuel e VGO, e de receção do oleoduto D, 

dedicado a Gasolina e Componentes, não sendo possível obter valores das taxas de transferência 

teóricas para os oleodutos. Como consequência assumiram-se os mesmos valores de para as taxas 

de transferência que os calculados para a operação de receção no oleoduto B, e no caso do oleoduto 

D de expedição. 
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O cálculo do caudal (Q) de cada oleoduto será obtido pelo produto da taxa de transferência obtida 

teoricamente e a densidade de cada produto (Equação 2), tornando o valor independente do produto a 

transacionar e da operação a realizar (receção ou expedição).  

T = !L(,3-/25-)OPóR'S% × W(,3-/25-)															(2) 

No caso do oleoduto C e E, estes são partilhados por vários produtos em várias operações (Tabela 12), 

sendo necessário criar uma ponderação entre a taxa de obtida teoricamente para cada produto no 

oleoduto e a densidade de cada produto para a obtenção do caudal individual de cada oleoduto.  

A Tabela 13 apresenta o caudal calculado em cada diâmetro de oleoduto utilizado no Terminal de 

Graneis Líquidos de Sines tendo em conta a operação a realizar (receção ou expedição), independente 

do produto transacionado.  

Tabela 13: Definição do caudal respetivo em cada oleoduto tendo em conta a operação a realizar (m3/min) 

 Oleoduto A Oleoduto B Oleoduto C Oleoduto D Oleoduto E Oleoduto F 
Receção 63337501,6 18886411 14207941,2 10714353 2620259,7 2550901,4 

Expedição 56056277,9 18886411 22299274,3 10714353 4465532,4 1092256,6 
 

O caudal calculado em cada diâmetro de oleoduto, tendo em conta a operação, irá cumprir restrições 

operacionais utilizadas no terminal dado que foi obtido através dos dados da operação realizada no 

terminal no ano de 2017. 

 Cálculo das taxas de transferência não dedicadas a um oleoduto 

Assumindo os valores de caudal, independentes do produto, associado apenas ao oleoduto e à 

operação a realizar, será possível obter as novas taxas de transferência teóricas para cada um dos 

produtos movimentados independente do oleoduto a que se encontram dedicados no terminal. Este 

cálculo será necessário para a obtenção do Tempo de Bombagem das quantidades de produto 

movimentadas nas operações existentes no terminal. 

Através da equação (3) é possível obter-se as taxas de transferência de produto por oleoduto, contudo 

sem a dedicação de produto existente no terminal. Desta maneira é possível obter-se taxas de 

transferência de cada produto em qualquer diâmetro de oleoduto utilizado no Terminal de Graneis 

Líquidos de Sines 

!L(VP(YZO(/\R(YZO( =
T

W(,3-/25-)
															(3) 

A Tabela 14 apresenta todo o processo de obtenção das taxas de transferência executado para cada 

oleoduto tendo em conta o produto a transacionar e a tipologia de operação a realizar (receção e 

expedição).  Encontra-se identificado a tipologia de operação, o diâmetro de oleoduto, caudal e o 

produto a movimentar e a densidade do mesmo. 
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Tabela 14: Definição das taxas de transferência de cada produto em cada linha tendo em conta a operação a realizar 

Operação Oleoduto 

 Taxa de Transferência kg/min) 

Caudal(m3/min) 
CRUDE GASOLINA GASOLEO GPL NAFTA FUEL+VGO 
975,00 774,00 841,00 579,97 669,88 954,24 

Receção A 63337501,58 64961,54 81831,40 75312,13 109208,24 94550,52 66374,99 

Expedição A 56056277,86 57493,62 72424,13 66654,31 96653,75 83681,07 58744,58 

Receção B 18886410,96 19370,68 24401,05 22457,09 32564,46 28193,72 19792,15 

Expedição B 18886410,96 19370,68 24401,05 22457,09 32564,46 28193,72 19792,15 

Receção C 14207941,18 22871,05 28810,43 26515,19 38449,01 33288,46 23368,68 

Expedição C 22299274,32 22871,05 28810,43 26515,19 38449,01 33288,46 23368,68 

Receção D 10714353,00 10989,08 13842,83 12740,02 18473,98 15994,44 11228,18 

Expedição D 10714353,00 10989,08 13842,83 12740,02 18473,98 15994,44 11228,18 

Receção E 2620259,72 2687,45 3385,35 3115,65 4517,92 3911,54 2745,92 

Expedição E 4465532,39 4580,03 5769,42 5309,79 7699,59 6666,17 4679,69 

Receção F 2550901,38 2616,31 3295,74 3033,18 4398,33 3808,00 2673,24 

Expedição F 1092256,62 1120,26 1411,18 1298,76 1883,30 1630,53 1,71 

 

É possível verificar na Tabela 14 que para os diâmetros de oleodutos e operação dedicados no no 

Terminal de Sines, os valores das taxas de transferência calculados são idênticos. Estes valores 

assumem um papel de validação do processo de obtenção das novas taxas de transferência 

independentes da dedicação de oleodutos 

 Tempo de Bombagem 

O Tempo de Bombagem caracteriza-se pelo tempo operacional que cada navio de transporte de 

produto possui no posto de acostagem atribuído, é considerado uma variável decisiva para a 

modelação do sistema global de alocação. Posto isto, será considerado um aspeto relevante do modelo 

matemático a desenvolver. 

Com base no mês que irá sobrecarregar o sistema global (maior volume e quantidade movimentada), 

irá ser calculado o Tempo de Bombagem para as quantidades transacionadas de cada produto em 

cada oleoduto considerando as respetivas operações a realizar (receção ou expedição). Estimando-se 

assim, os tempos dos produtos transacionados em todos os diâmetros de oleoduto existentes no 

terminal de Sines.  

De forma a validar os tempos de bombagem obtidos, serão comparados estatisticamente com os 

tempos praticados no terminal de Sines no ano de 2017, com recurso ao SPSS.  
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5.4.1 Cálculo do Tempo de Bombagem 

O Tempo de Bombagem de um produto define-se pela equação (4), sendo a razão entre a quantidade 

de produto transacionada entre a refinaria e o terminal (ou vice-versa) e a taxa de transferência 

associada ao mesmo e ao diâmetro de oleoduto. 

!*+,-	/*	^-+_01*+ =
T20;5=/0/*	0	530;:06=-;03

!0L0	/*	!30;:`*3ê;6=0	,030	-	,3-/25-	;0	>=;ℎ0
												(4) 

A Tabela 15 apresenta o Tempo de Bombagem médio (horas) por diâmetro de oleoduto, tendo em 

conta a operação a realizar, para as quantidades de produto movimentadas no mês de Janeiro. De 

notar que a Tabela 15 identifica a verde os tempos de bombagem para a alocação de diâmetro praticada 

no Terminal de Graneis Líquidos de Sines. 

Tabela 15: Tempo de Bombagem médio tendo em conta a operação, tipologia de produto e diâmetro de oleoduto 

 

Da análise da Tabela 15 é possível verificar que: 

• Os Tempos de Bombagem aumentam com a quantidade de produto a transportar e com a 

diminuição do diâmetro de oleoduto; 

• A afetação de oleodutos utilizada no Terminal de Sines tendo em conta a operação (a verde 

na Tabela 15), não garante o menor tempo de bombagem para a quantidade a movimentar do 

produto em questão;  

• Este tempo de Bombagem não contempla eventuais restrições operacionais do terminal ou de 

transporte de produto que existem no caso real. 

A comparação entre o Tempo de Bombagem médio calculado teoricamente (azul) e o praticado no 

terminal de Sines (laranja) tendo em conta as transações de receção e de expedição de produtos no 

mês de Janeiro, é visível na  Figura 13 

Produto 
 Operação Oleoduto A Oleoduto B Oleoduto C Oleoduto D Oleoduto E Oleoduto F 

Crude 
Receção 30,516 102,338 136,036 180,393 737,634 757,690 

Expedição 30,516 102,338 136,036 180,393 737,634 757,690 

LPG 
Receção 0,907 3,041 3,083 4,088 21,921 22,517 

Expedição 0,268 0,795 0,673 1,401 3,361 13,740 

Fuel+VGO 
Receção 7,606 25,508 33,907 44,963 183,854 188,853 

Expedição 6,124 18,176 15,394 32,038 76,871 314,276 

Gasolina+Comp 
Receção 0,790 2,648 3,520 4,668 19,087 19,606 

Expedição 5,004 14,852 12,579 26,180 62,816 256,814 

Gasóleo 
Receção 10,272 29,480 24,968 53,743 124,682 527,184 

Expedição 10,272 29,480 24,968 53,743 124,682 527,184 

Nafta 
Receção 3,384 10,045 8,508 17,707 42,485 173,693 

Expedição 3,384 10,045 8,508 17,707 42,485 173,693 



 36 

 

Figura 13: Tempo de Bombagem médio por produto modelado e real 

O tempo de bombagem nos oleodutos irá possuir impacto no estudo no modelo a realizar sendo que é 

necessário que nos diâmetros de oleodutos dedicados os tempos sejam similares aos obtidos 

teoricamente. Verifica-se pela análise da Figura 13 que a diferença entre o tempo de bombagem obtido 

de forma teórica por produto, tendo em conta a dedicação de diâmetro de oleoduto, e o tempo de 

bombagem real é reduzido, validando o cálculo. 

5.4.2 Análise estatística dos Tempos de Bombagem 

Tendo em conta a relevância para o modelo matemático e de forma a validar os Tempos de Bombagem 

obtidos, os mesmos serão alvo de uma análise estatística, com recurso ao SPSS, tendo como objetivo 

determinar se existem diferenças significativas entre os tempos médios praticados no terminal de Sines 

e os obtidos teoricamente. Para o efeito, será utilizado um nível de significância de 5%, de forma a 

recorrer a um teste paramétrico t-student para a comparação de duas médias populacionais, partindo 

de duas amostras aleatórias independentes.  

Contudo, para a implementação do teste paramétrico t-student terão de ser validados os seus 

pressupostos: 

1. Se as distribuições dos dados seguem uma distribuição normal –teste de Kolmogorov-Smirnov; 

2. Se as variâncias populacionais são homogéneas – teste de Levene.  

As hipóteses do teste de Kolmogorov-Smirnov, para as respectivas amostras:  

de:g*0>	:*12*	h=:53=_2=çã-	i-3+0>	j:	dk:g*0>	;ã-	:*12*	h=:53=_2=çã-	i-3+0> 

de:!*ó3=6-	:*12*	h=:53=_2=çã-	i-3+0>	j:	dk:!*ó3=6-	;ã-	:*12*	h=:53=_2=çã-	i-3+0> 

As hipóteses de Levene para as respetivas amostras tendo em conta as variâncias: 

de:Al(	g*0>) = 	Al(	!*ó3=6-)			j:			dk:Al(	g*0>) ≠ 	Al(	!*ó3=6-) 
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As hipóteses para o teste paramétrico T-student de comparação de médias: 

de:n(	g*0>) = 	n(	!*ó3=6-)			j:			dk: n(	g*0>) ≠ 	n(	!*ó3=6-) 

• Os valores de p-value (probabilidade de significância) dos respetivos testes, são visíveis na  

Tabela 16 permitindo concluir que: 

• Dos valores de p-value do teste de Kolmogorov-Smirnov, conclui-se que não existem 

diferenças significativas, p-value > 0,05, permitindo assumir-se que os dados seguem uma 

distribuição normal.  

• Dos valores de p-value do teste de Levene, conclui-se que não existem diferenças 

significativas, p-value > 0,05, permitindo assumir-se que as variâncias das duas distribuições 

são homogéneas.  

Verificados os pressupostos da aplicação do teste paramétrico, os resultados são: 

• O valor de p-value do teste paramétrico t-student de comparação do tempo de bombagem é 

superior a 0,05 (0,787 > 0,05) permitindo não concluir a existência de diferenças significativas 

entre as médias dos tempos de bombagem reais e teóricos para um nível de significância de 

5%. Sendo assim, assume-se H0 como verdadeira, afirmando-se que os tempos de médios das 

duas distribuições não são significativamente diferentes assumindo-se que são iguais.    

Tabela 16: Resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov, Levene e de T-student  

 Real Teórico 
Número de Amostras 57 57 

Média 24.82046784 24.16640807 
Desvio Padrão 12.28697490 13.43946880 

P-Value (Kolmogorov – Smirnov)  0.150 0.531 
P – Value (Levene) 0,609 
P- Value (t-student) 0,787 

  

É possível concluir que, estatisticamente, o processo de obtenção dos tempos de bombagem obtidos 

de forma teórica, tendo em conta a não de dedicação de oleodutos, se mostrou precisa na definição 

dos tempos de bombagem dos produtos no terminal. 

 Conclusão 

O Tempo de Bombagem é uma das componentes do Tempo de Operação Portuária, constituindo o 

tempo operacional de um determinado navio de produto no respetivo posto de acostagem. A alocação 

do produto ao respetivo oleoduto possuirá uma influência elevada na constituição do Tempo de 

Bombagem, sendo necessário proceder a um estudo do tempo de bombagem dos produtos nos 

referidos oleodutos, para além dos dedicados, de forma a posteriormente explorar novas abordagens, 

cenários e propostas de melhoria.  
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Neste capítulo, foram definidas as características dos produtos movimentados no Terminal de Graneis 

Líquidos de Sines e os tempos de bombagem para as quantidades movimentadas dos mesmos, no 

mês que condicionará o sistema. 

A definição dos tempos de bombagem dos produtos para os diferentes oleodutos possuiu como etapas: 

1. Caracterização das taxas de transferência dos produtos cujas operações se encontravam 

dedicadas aos oleodutos específicos – obtidas partindo de dados operacionais do terminal de 

Sines; 

2. Cálculo do caudal por diâmetro de oleoduto – independente do produto que transporta; 

3. Estimativa das taxas de transferência do produto para todos os diâmetros de oleodutos. Não 

se ficando unicamente pelos dedicados e atualmente a operar; 

4. Obtenção dos Tempos de Bombagem tendo em conta as quantidades de produtos 

transacionados no mês de Janeiro  

Dada a importância da precisão do Tempo de Bombagem de cada produto no referido oleoduto 

alocado, os dados estimados foram validados recorrendo a testes estatísticos. Verificando-se não 

existir diferenças significativas entre os valores reais e os estimados, foi permitido a validação do 

processo de obtenção dos tempos de bombagem teóricos sem dedicação de oleodutos associados. 
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6 Formulação Matemática 

Neste capítulo, será desenvolvido uma formulação matemática com objetivo de minimizar o tempo total 

de operação no terminal tendo em conta a alocação de navios aos postos de acostagem disponíveis e 

dos produtos transportados ao respetivo oleoduto, tendo em conta as restrições operacionais existentes 

no Terminal de Graneis Líquidos de Sines.  

Analisando os modelos e estudos realizados foi desenvolvia uma formulação matemática de 

programação de inteiros (MIP) tendo como base o modelo de alocação híbrida de navios contentores 

de Alzaabi and Diabat (2016). Efetuaram-se alterações ao mesmo de forma a contemplar as 

características do caso em estudo tendo em conta os atributos espaciais, temporais, de manuseamento 

e de performance a atingir. Desta forma desenvolveu-se uma formulação matemática que 

considerasse: o caso discreto, um navio por posto; uma chegada de navios determinística (coincidente 

com a calendarização existente); compreendesse as restrições de dimensão do posto acostagem e 

simultaneamente que procedesse à alocação dos produtos transacionados nos oleodutos.  

A interligação das características do posto-refinaria, possuindo como objetivo a minimização do Tempo 

de Operação Portuário (TOP) de cada produto,  não se encontra contemplada pela formulação de 

Alzaabi e Diabat (2016) e na generalidade dos artigos e estudos analisado. A maioria da análise feita 

a estudos anteriores fórmula um tempo de manuseamento que será dependente do posto alocado, 

sendo considerado fixo para o posto em causa. Contudo a formulação realizada considera um tempo 

de manuseamento do navio que não é fixo e que será diferente tendo em conta o oleoduto a utilizar 

para a realização da operação em causa.  

A formulação matemática foi implementada utilizando o programa General Algebraic Modeling System 

(GAMS), tendo como objetivo minimizar o tempo de operação portuária de cada produto, com a 

caracterização do cenário atual e, posteriormente, a análise de cenários alternativos. 

 Definição e caracterização do problema em estudo 

A formulação matemática efetuará a alocação de navios a postos e simultaneamente a alocação 

produtos oleodutos, contemplando a disponibilidade e as características de cada posto de acostagem 

e dos oleodutos. O tempo de manuseamento do navio que irá corresponder ao tempo de bombagem 

que não dependerá do posto atribuído, mas do oleoduto alocado de forma a minimizar o tempo de 

operação portuária (TOP) do navio no posto e, consequentemente, no terminal.  

Pressupostos a assumir no desenvolvimento da formulação: 

• Cada navio irá transportar e será associado a um único produto, não existindo navios 

multiproduto; 

• Cada navio encontra-se alocado a um único posto de acostagem, não existindo postos que 

possam alocar mais do que um navio no mesmo instante; 
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• Cada produto encontra-se alocado a um único oleoduto, por forma a que, quando o mesmo se 

encontra em operação, mais nenhum oleoduto com as mesmas características poderá ser 

alocado noutro posto até ao término da operação; 

• Os postos de acostagem serão modelados com as dimensões e o número de oleodutos 

pertencentes aos mesmos no Terminal de Sines; 

• Cada produto só poderá ser servido uma única vez, só realizará uma operação; 

• A ordem de chegada dos navios será determinística (previamente conhecida) e a realização 

da operação seguirá a regra First In First Out (FIFO); 

• Para o tempo de preparação existente entre atracação e o início da operação de bombagem, 

são os previamente definidos na análise à operação do Terminal de Sines; 

 Modelo MIP 

O modelo matemático de programação de inteiros (MIP) para a alocação de postos e oleodutos 

discretos, com uma chegada de produto determinística, irá possuir a seguinte caracterização: 

6.2.1 Nomenclatura 

m – Número de postos 1, ..., M; m ∈ M 

l – Tipo de oleoduto 1, ..., L; l ∈ L 

p – Tipo de produto 1, ..., P; p ∈ P 

lp (l,m) – Conjunto de oleodutos l que se encontram no posto m 

6.2.2 Parâmetros 

ap – Estimativa do Tempo de chegada do produto p; 

Bp,l – Tempo de Bombagem do produto p no oleoduto l; 

Qp – Quantidade de produto p movimentada; 

Cminm – Capacidade mínima que o posto m; 

Cmaxm – Capacidade máxima que o posto m; 

Wp – Tempo de preparação de cada produto p; 

6.2.3 Escalar 

M – Número suficientemente elevado. Este escalar é introduzido de modo a tornar redundantes e 

lineares, sempre que necessário, as restrições em que é utilizado. 

6.2.4 Variáveis de Decisão  

TOPglobal – tempo de operação portuária do terminal; 
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TOPp – tempo de operação portuária por produto p; 

Sp – Tempo de início da operação do produto p; 

Xp,l,m – variável binária que assume o valor 1 se o produto p é alocado ao oleoduto l contido no posto 

m, e 0 caso contrário; 

Op,pp,l – variável binaria que assume o valor 1 se o produto p for antecessor do produto pp seja alocado 

ao oleoduto l, e 0 caso contrario 

Op,pp,m – variável binaria que assume o valor 1 se o produto p for antecessor do produto pp seja alocado 

ao posto m, e 0 caso contrario  

6.2.5 Formulação Matemática 

Tendo em conta as características do problema em estudo e as definições da secção anterior, 

apresenta-se a formulação matemática: 

!"#1>-_0> = +=; pq!"#\
\∈r

s 

     (1) 

!"#\ =q q ^\Vt\Vu
u∈vV∈w

+ xy\ − 0\{ +|\	,		 

							, = 1, … , #							∀>, +	 ∈ >,(>,+) 

     (2) 

q qt\Vu
V∈w

= 1,							
u∈v

	, = 1,… , #		∀>, +	 ∈ >,(>, +) (3) 

?+0Lu ≥ T(,) × t\Vu		,									,, ,, = 1, … , #	,			> = 1,… , Ç,					+ = 1, … ,É	 

∀>,+	 ∈ >,(>,+) 
(4) 

x?+=;u − T\{ × ∑ t\VuV∈w ≤ 0,								,, ,, = 1,… , #	,			+ = 1, … ,É  

∀>,+	 ∈ >,(>,+) 
(5) 

y\ − 0\ ≥ 	0	,									,, ,, = 1,… , # (6) 

y\\ +Éx1 − "\,\\,V{ ≥ ^\V + y\ +|\,						 

,, ,, = 1,… , #	(, ≠ ,,), > = 1,… , Ç,					+ = 1, … ,É,      ∀>,+	 ∈ >,(>,+) 
(7) 

y\\ +Éx1 − "\,\\,u{ ≥ ^\V + y\ +|\,						 (8) 
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A função objetivo caracterizada pela equação (1), que minimizará o tempo total de operação (TOP) do 

terminal através do somatório dos tempos de operação de todos os produtos movimentados no 

terminal. O tempo de cada transação efetuada no terminal será diferente tendo em conta o produto e o 

oleoduto alocado, seja esta de carga ou descarga do mesmo. Por intermédio deste conceito, define-se 

o tempo de operação portuária de cada produto (equação 2) que contempla três termos: o tempo de 

bombagem do produto no oleoduto caso seja alocado ao posto (^\Vt\Vu); o tempo de aguarda 

atracação dado pela diferença entre o início da operação e a estimativa de chegada do produto ao 

terminal (y\ − 0\); e por fim, pelo tempo de espera preparatório entre a atracação do produto e o início 

da respetiva operação de bombagem (|\). Note-se que os tempos de bombagem e o tempo de 

preparação entre a atracação do produto e o início de operação são conhecidos e disponibilizados ao 

sistema, variando dependendo do produto, do oleoduto e da operação a realizar.  

As equações (3), (4) e (5) correspondem à alocação do produto ao posto. A equação (3) assegura que 

cada produto será alocado apenas a um posto e a um oleoduto, desde que o mesmo pertença ao posto 

em questão. Esta restrição implica que cada posto e cada oleoduto sejam considerados elementos 

discretos, sendo apenas um de cada escolhido.  As equações (4) e (5) definem os limites inferiores e 

superiores de capacidade de cada posto para receber as quantidades de produto movimentadas, 

verificando as restrições operatórias. Como resultado, alguns postos não possuem capacidade 

suficiente para a transação de determinados produtos, impossibilitando que os mesmos sejam 

atribuídos ao posto em questão.  

,, ,, = 1,… , #	(, ≠ ,,), > = 1,… , Ç,					+ = 1, … ,É,      ∀>,+	 ∈ >,(>,+) 

qx−t\,V,u + "\,\\,V{ ≤ 0
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qx−t\\,V,u + "\,\\,V{ ≤ 0,				+ = 1,… ,É
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⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
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                                                          !"#\		, 	y\ 	≥ 0			, = 1, … , #	                                                   (11)  

          	t\,V,u		,			"\,\\,V, 	"\,\\,u ∈ {0,1}	,				,, ,, = 1, … , #	(, ≠ ,,),			> = 1, … , Ç,					+ = 1,… ,É          (12)  

 

 



 43 

O tempo de aguarda atracação encontra-se relacionado com o tempo de início de operação de cada 

produto movimentado, definido através das equações (6), (7) e (8).  

A equação (6) assegura que o produto será servido logo após a sua chegada, o início da sua operação 

começa no exato momento chegue ao terminal. Alternativamente, ao existirem tempos de espera para 

a alocação no posto, Aguarda Atracação, a diferença entre o início de operação e o seu tempo de 

chegada terá de ser positiva.  

Para o estabelecimento dos tempos de início de operação para produtos que possuem tempo de 

Aguarda Atracação, terá que existir um desdobramento tanto no posto como no oleoduto a alocar. 

Desta forma pretende-se que não se verifique a sobreposição de produtos no mesmo posto e oleoduto 

e que se verifique uma sequenciação de produtos consecutivos, o produto pp precedente de p.  

A equação (7) assegura a sequenciação da afetação dos navios a um mesmo oleoduto, evitando a 

sobreposição. Por exemplo, dados dois produtos consecutivos, p e pp, se o produto p for antecessor 

do produto pp e forem alocados ao mesmo oleoduto l, "\,\\,V = 1, o início de operação do produto pp 

(y\\) não poderá ser inferior à soma do instante de inicio de operação do produto p (y\), o seu tempo 

de bombagem do produto no oleoduto atribuído (^\V) e o seu tempo de preparação (|\). Neste caso, é 

necessária a introdução de um número suficientemente grande de forma a linearizar a restrição e, para 

caso de "\,\\,V,u = 0, a restrição ser redundante. A equação (8) funciona de forma análoga à equação 

(7), contudo descreve o tempo de início de operação no posto m caso o produto pp seja alocado ao 

posto depois do produto p ("\,\\,u = 1). O modelo irá atribuir o máximo das duas restrições como sendo 

o tempo de início de operação de dois produtos que sejam atribuídos ao mesmo posto e oleoduto. 

As equações (9) e (10) controlam as variáveis de decisão, "\,\\,V e  "\,\\,u, garantindo de forma 

independente a simultaneidade de afetação entre produto-oleoduto e produto-posto, evitando a 

sobreposição no espaço, no posto ou no oleoduto. A equação (9) controla a variável "\,\\,V  da equação 

(7) garantindo assim a não sobreposição no espaço e no tempo em relação ao oleoduto alocado. Se 

existirem dois produtos consecutivos alocados ao mesmo oleoduto, o segundo produto só começará a 

operação no oleoduto atribuído após o término do anterior em qualquer posto existente no terminal. A 

restrição (10) controla a variável "\,\\,u, funcionando de forma análoga à restrição (9), contudo, esta 

reserva-se ao controlo dos postos alocados a produtos consecutivos. A restrição (10) garante a não 

sobreposição no espaço e no tempo em relação ao posto onde o produto será alocado. Se dois 

produtos consecutivos são alocados ao mesmo posto, o segundo produto só começará após a 

operação no posto ter terminado para o primeiro produto, em qualquer oleoduto pertencente ao 

terminal. O domínio de variação das variáveis é definido pelas restrições (11) e (12). 
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7 Resultados 

Neste capítulo, será descrita à análise dos resultados obtidos na modelação de vários cenários na 

formulação matemática, propostos para o mês mais condicionante no Terminal Marítimo de Graneis 

Líquidos de Sines.  

Com os cenários a desenvolver será pretendido inferir o impacto no TOP de cada produto e do terminal, 

de parâmetros relacionados com alterações nas dimensões dos postos de acostagem ou alterações da 

existente dedicação de oleodutos a produtos. 

De forma a ilustrar a aplicabilidade da formulação apresentada serão explorados vários cenários. Na 

Tabela 17 é visível as alterações a modelar no sistema tendo em conta a operação realizada no 

Terminal de Graneis Líquidos de Sines, cenário real.  

O cenário 1 será modelado de forma a caracterizar o caso real praticado no Terminal de Graneis 

Líquidos de Sines. O cenário 2 será modelado de forma a existir uma alteração do dimensionamento 

dos postos mais condicionantes, os postos de menor capacidade. O cenário 3 pretende avaliar a 

alteração do diâmetro de oleodutos alocados a alguns produtos tendo em conta a dedicação existente 

no terminal. Sendo dividido em 3 sub-cenários independentes, pretenderá avaliar o impacto no TOP de 

várias premissas na alteração no diâmetro de oleoduto a afetar. 

Tabela 17: Alterações a efetuar nos cenários em estudo  

 

 

 

 

 

 

 Cenário 1 – Caso real 

O cenário 1 caracteriza a situação atual do Terminal de Graneis Líquidos de Sines, sendo pretendido 

manter as restrições dimensão dos postos de acostagem e da dedicação de diâmetros de oleodutos 

aos produtos existente no terminal.  

De forma a analisar o desempenho da situação atual do terminal, procedeu-se a uma análise 

comparativa entre os resultados reais e os obtidos pela formulação nas mesmas condições operatórias. 

A  Figura 14 apresenta a distribuição de produtos pelos referidos postos de acostagem bem como o 

total de movimentações efetuados pelos mesmos. 

  Dimensão dos postos 
Alteração do diâmetro de oleodutos alocados 

Quantidade 
transacionada 

Priorização de 
Expedições 

Não dedicação de 
oleodutos 

Cenário 1      

Cenário 2 X    

Cenário 3.1  X   

Cenário 3.2   X  

Cenário 3.3    X 
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Figura 14: Distribuição de produtos tendo em conta as movimentações totais no posto. 

A distribuição da afetação de produtos aos postos de acostagem, caracterizada na Figura 14, permite 

concluir que: 

• O posto 2 e 7 permanecem dedicados às cargas de Crude e GPL, respetivamente. Contudo o 

posto 7, efetuou menos uma operação de GPL; 

• O posto 3 manteve o mesmo número de operações e variedade de produtos, verificando-se 

uma maior dedicação de Gasóleo. Nota-se também uma diminuição do número de 

movimentações de Fuel e VGO e Gasolina e Componentes; 

• O posto 4 apresenta o segundo maior volume de produtos alocados, embora possua uma maior 

dedicação aos produtos de Fuel e VGO e a diminuição das operações de Gasolina e 

Componentes, em comparação com o caso real. Encontra-se também alocada a operação de 

dos maiores volumes de GPL (>7000 ton).   

• O posto 5 apresenta o maior volume de movimentações alocadas (12 movimentações), tanto 

no cenário modelado como na realidade. Contudo, dá-se uma alteração na variedade de 

produtos alocados ao posto, onde no modelo encontram-se apenas dedicados três produtos, 

Nafta, Gasolina e Componentes, e Fuel e VGO. Nesta alteração, denota-se um aumento de 

mais do dobro das transações de Gasolina e Componentes no posto mostrando uma maior 

dedicação do posto; 

• O posto 6 continuou dedicado às operações das cargas de GPL e de Gasolina e Componentes, 

porém aumentou o número de operações ligadas a ambos os produtos. No geral, o posto 6 no 

modelo efetuou um maior número de operações em comparação com o cenário real. 

O cenário modelado, com as condições operatórias do Terminal de Sines, apresenta uma redistribuição 

do número de transações em cada posto que originou impactos diretos nos tempos de TOP, no número 

e nas horas de permanência de Aguarda Atracação e sobrestadia.  

O tempo operacional, tempo de bombagem de cada quantidade de produto transacionado, é análogo 

quando se compara o real e o modelo, dado que se manteve a dedicação de oleodutos existente no 

terminal. 
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A Figura 15 apresenta o somatório do número de produtos que possuíram tempo de Aguarda Atracação 

nulo e que não entraram em Sobrestadia, comparando o caso real e o modelado na distribuição obtida. 

 

Figura 15: Número de produtos com Aguarda Atracação e Sobrestadia nula no caso real e cenário 1 

Verifica-se que o modelo apresenta um maior número de produtos que possuíram Aguarda Atracação 

nula (30) em comparação com o caso real (22). Neste caso verificou-se um crescimento de 36,4% do 

número de produtos que não possuíram tempo de espera para atracar ao posto. Contudo, verificou-se 

um decréscimo no cumprimento de contratos pré-estabelecidos, corroborado pela diminuição do 

número de sobrestadias nulas (30) em comparação com o caso real (31). De realçar que: 

• O modelo apresentou um menor desempenho no número de sobrestadias nulas nos produtos 

de GPL e de Gasóleo, sendo que no caso do GPL verificou-se um decréscimo de 28,6% do 

número de sobrestadias nulas (14 no caso real e 10 no modelo); 

• Os produtos de Nafta e de Gasolina e Componentes apresentaram melhores resultados no 

modelo tanto a nível do número de Aguarda Atracação nula como de cumprimento dos 

contratos pré-estabelecidos (sobrestadia nula).  

Fazendo uma análise por produto dos tempos acumulados, dos produtos que permaneceram em 

Aguarda Atracação e em sobrestadias, descriminados na Tabela 18, verifica-se que: 

Tabela 18: Tempos acumulados de Aguarda Atracação e Sobrestadias entre o caso modelado no cenário 1 e o real. 

 
Aguarda Atracação (h) Sobrestadia (h) 

Real Cenário 1 çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% Real Cenário 1 çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% 

Crude 170,00 119,18 -29,9% 111,14 96,25 -15,6% 
GPL 241,12 234,98 -2,5% 76,98 75,74 -1,6% 

Fuel+VGO 75,20 102,17 +35,9% 14,68 18,41 +25,5% 
Gasolina+Comp 206,93 130,20 -37,1% 277,65 158,39 -43,0% 

Gasóleo 25,97 37,38 +44,0% 14,67 16,66 +13,6% 
Nafta 99,87 77,07 -22,8% 108,54 107,83 -7,2% 
Total 819,08 700,99 -14,4% 603,65 474,30 -21,3% 
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• O Crude, no caso modelado, obteve uma melhoria de 29,9% no número de horas em que 

permaneceu em Aguarda Atracação e 15,6% de sobrestadias, apesar de se manter a 

distribuição de produtos por posto. Esta melhoria é fundamentada por uma alteração na 

sequência de operação no terminal na realidade, o que originou elevados tempos de Aguarda 

Atracação e sobrestadia.  

• A distribuição de postos obtida para os produtos de Gasóleo e Fuel e VGO, obteve piores 

resultados com aumentos no tempo de Aguarda Atracação que se traduziram também em 

elevados tempos de sobrestadia.  

•  A Nafta, Gasolina e Componentes apresentam as maiores melhorias no número de horas em 

que permaneceram em Aguarda Atracação e sobrestadia em comparação com o caso real, 

devido à distribuição dos produtos por postos modelada. 

A análise agregada relativamente ao número de horas de Aguarda Atracação de todos os produtos, 

permite verificar uma diminuição de 14,4% em comparação com o caso real (819 h caso real versus 

700h modelo). Relativamente ao número de horas que os produtos permaneceram em sobrestadia no 

terminal obteve-se um decréscimo de 21,3% (604h caso real versus 474h modelo). 

 

Figura 16: Comparação dos TOP por produto entre o caso real e o cenário 1. 

Nesta análise verifica-se decréscimo do TOP do terminal de 7,2% em relação às 2698 horas verificadas 

no caso real. 

• Todos os produtos apresentam melhorias nos TOP médios associados e nos tempos de 

Aguarda Atracação, com a exceção do Fuel e VGO e Gasóleo. Este resultado deve-se ao facto 

do Fuel e VGO e o Gasóleo partilharem o oleoduto de diâmetro C, para as operações de 

expedição, impossibilitando a utilização de outro, por razões operatórias. No caso real existe 

também a utilização de outro oleoduto com um diâmetro diferente associado ao Fuel e VGO, 

contudo não foi possível recolher dados suficientes para se proceder a essa análise;  

• As melhorias mais relevantes ocorreram nos produtos de Nafta e Gasolina e Componentes. 

Relativamente à Gasolina e Componentes esta deve-se à dedicação do posto 5 para a sua 

transação e as cargas de menor dimensão terem sido todas atribuídas a um posto de menor 

capacidade. Dado que foram dos produtos mais movimentados no terminal no mês de Janeiro, 
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esta variação traduziu-se numa melhoria de 24% no tempo médio de TOP. O caso da Nafta, 

embora possua a mesma configuração do caso real, acabou por beneficiar das melhorias 

obtidas na Gasolina e Componentes, diminuindo assim o seu tempo de Aguarda Atracação e 

consequentemente de TOP; 

• No caso dos produtos de Crude e GPL, é possível observar-se uma melhoria no TOP e no 

número de horas que o produto Aguarda Atracação. Contudo, o modelo no caso do GPL 

revelou-se pior no número de cumprimentos de contrato (sobrestadias nulas). No caso do 

Crude, justifica-se por uma mudança na ordem de serviço no terminal, com impacto nas 

sobrestadias dos produtos em causa. O modelo considera uma ordem de serviço FIFO, não 

contemplando estas mudanças.  

 Cenário 2 – Dimensionamento de postos de acostagem 

O cenário 2 pretende avaliar o impacto de alterações físicas relacionadas com as dimensões de 

capacidade dos postos de acostagem. Pretende-se avaliar o aumento de dimensão dos dois postos de 

menor capacidade, dado condicionarem o sistema. Contudo, manteve-se inalterado o posto de maior 

capacidade para as transações de maior volume. Neste cenário, os postos 3, 4, 5, 6 e 7 possuem as 

mesmas dimensões. Será mantida a restrição existente de dedicação de oleodutos aos produtos, igual 

ao que se verifica no caso real. 

De forma a analisar as alterações efetuadas no dimensionamento dos postos de acostagem, procedeu-

se a uma análise comparativa entre os resultados reais e os obtidos pela formulação. A Figura 17 

apresenta a distribuição de produtos pelos referidos postos de acostagem bem como o total de 

movimentações efetuados pelos mesmos. 

 

Figura 17: Distribuição de produtos tendo em conta o posto no caso real e o cenário 2 no modelo. 

Analisando os dados do cenário 2 obtidos do modelo de distribuição de produtos pelos referidos postos 

de acostagem e do número de operações atribuídas a cada posto (Figura 17), é possível concluir que 

não existe uma dedicação concreta de produtos a postos de acostagem, sendo que todos os produtos 

são movimentados por todos os postos. Neste caso, a redistribuição do número de movimentações em 
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cada posto em comparação com o caso real aproximou-se da média de 9,5 movimentações por posto 

caso a distribuição fosse equitativa. 

O cenário modelado, apresenta uma redistribuição do número de transações em cada posto que 

originou impactos diretos nos tempos de TOP, no número e nas horas de permanência de Aguarda 

Atracação e sobrestadia.  

O tempo operacional, tempo de bombagem de cada quantidade de produto transacionado, é análogo 

quando se compara o real e o modelo, dado que se manteve a dedicação de oleodutos existente no 

terminal. 

A Figura 18 apresenta o somatório do número de produtos que possuíram tempo de Aguarda Atracação 

nulo e que não entraram em Sobrestadia, comparando o caso real e o modelado na distribuição obtida. 

 

Figura 18: Número de operações com Aguarda Atracação e Sobrestadia nula no caso real e cenário 2. 

Verifica-se que o modelo apresenta um maior número de produtos que possuíram Aguarda Atracação 

nula (32) em comparação com o caso real (22). Neste caso verificou-se um crescimento de 45,5% do 

número de produtos que possuíram tempo de espera para atracar ao posto nulo. Verificou-se também 

um crescimento de 3% no cumprimento de contratos pré-estabelecidos, corroborado pelo aumento do 

número de sobrestadias nulas (32) em comparação com o caso real (31). De realçar que: 

• Todos os produtos apresentaram melhorias relativamente a Aguarda Atracação nula, contudo 

o modelo apresentou menores resultados no número de sobrestadias nulas no caso dos 

produtos de GPL e de Gasóleo. No caso do GPL verificou-se um decréscimo de 21,4% do 

número de sobrestadias nulas (14 no caso real e 11 no modelo); 

• Os produtos de Nafta e de Gasolina e Componentes apresentaram melhores resultados no 

modelo tanto a nível do número de Aguarda Atracação nula como de cumprimento dos 

contratos pré-estabelecidos (sobrestadia nula).  

Fazendo uma análise por produto dos tempos acumulados, dos produtos que permaneceram em 

Aguarda Atracação e em sobrestadias, descriminados na Tabela 19, verifica-se que: 
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Tabela 19: Tempos acumulados de Aguarda Atracação e Sobrestadias entre o caso modelado no cenário 2 e o real. 

 
Aguarda Atracação (h) Sobrestadia (h) 

Real Cenário 2 çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% Real Cenário 2 çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% 

Crude 170,00 119,18 -29,9% 111,14 93,85 -16% 
GPL 241,12 230,98 -6,7% 76,98 44,81 -42% 

Fuel+VGO 75,20 67,17 -10,7% 14,68 15,98 +9% 
Gasolina+Comp 206,93 140,20 -32,2% 277,65 131,97 -52% 

Gasóleo 25,97 37,38 +44,0% 14,67 18,66 +27% 
Nafta 99,87 27,63 -72,3% 108,54 79,42 -27% 
Total 819,08 616,54 -24,7% 603,65 384,69 -36,2% 

 

• A distribuição de postos obtida para o Gasóleo, no modelo, obteve piores resultados com 

aumentos no tempo de permanência em Aguarda Atracação que se traduziram em elevados 

tempos de sobrestadia;  

• O Fuel e VGO embora possuam uma diminuição do tempo de Aguarda Atracação possui um 

aumento de 9% do número total de horas que se encontrou em sobrestadia; 

•  A Nafta e a Gasolina e Componentes dada a configuração de produtos por postos, possuem 

maiores valores de melhoria de Aguarda Atracação e de número de horas de sobrestadia em 

comparação com o caso real. 

A análise agregada relativamente ao número de horas de Aguarda Atracação de todos os produtos, 

permite verificar uma diminuição de 24,7% em comparação com o caso real (819 h caso real versus 

616h modelo). Relativamente ao número de horas que os produtos permaneceram em sobrestadia no 

terminal obteve-se um decréscimo de 36,2% (604h caso real versus 384h modelo). 

Outro aspeto relevante a caracterizar é o TOP médio de cada produto, tendo em conta a distribuição 

de produtos pelos referidos postos de acostagem da Figura 19. 

 

Figura 19: Comparação dos TOP por produto entre o caso real e o cenário 2. 
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Com redimensionamento das características dos postos do terminal de Sines, o modelo, embora 

continue com a dedicação de oleodutos existente, verificou um decréscimo do TOP do terminal de 

10,0% em relação às 2698 horas verificadas no caso real. 

• Todos os produtos verificam uma melhoria nos TOP médios associados e nos tempos de 

Aguarda Atracação, com a exceção do Gasóleo. A maioria das movimentações obteve um 

menor valor dos tempos associados, contudo com os pressupostos assumidos verificou-se que 

ao existir uma carga que partilha o oleoduto com uma movimentação de Fuel e VGO 

praticamente em simultâneo, traduziu-se num elevado aumento dos tempos de Aguarda 

Atracação do Gasóleo;  

• As melhorias mais relevantes ocorreram nos produtos de Nafta e Gasolina e Componentes; 

• No caso dos produtos de Crude e GPL, observa-se uma melhoria tanto no TOP, no número de 

horas que o produto Aguarda Atracação. Contudo, o modelo no caso do GPL revelou-se pior 

no número de cumprimentos de contrato (sobrestadias nulas), dado que como no caso do 

Crude, verificou-se uma mudança na ordem de serviço no terminal.  

 Cenário 3 – Afetação de Oleodutos a produtos 

O terceiro cenário pretende flexibilizar a operação no terminal, alterando a dedicação de oleodutos 

existente a alguns produtos de forma a avaliar o seu impacto no Tempo de Operação Portuária (TOP) 

em cada produto e consequentemente no terminal.  

De forma a que fosse possível aproximar o modelo à realidade, as cargas de Crude permanecem 

alocadas aos oleodutos de maior diâmetro permitindo assim que as movimentações das restantes 

cargas não fossem todas alocadas ao mesmo, dado que a sua transação seria bastante mais rápida. 

Outro aspeto também a considerar, será a permanência da dedicação existente no terminal das cargas 

de GPL aos oleodutos de menor diâmetro. A quantidade de produto a movimentar é reduzida em 

comparação com os demais, e ao ser alocada a um diâmetro de oleoduto superior poderia condicionar 

o sistema nos restantes produtos. Contudo, no ano de 2017 verificaram-se 22 operações de cargas de 

GPL superiores a 7000ton, uma quantidade bastante superior ao normalmente movimentado pela 

empresa, tendo verificado elevados tempos de bombagem, de TOP e de sobrestadia. Especificamente 

nesta situação, em todos os cenários estas cargas serão alocadas a um oleoduto de diâmetro superior, 

o oleoduto de diâmetro E. 

Tendo em conta o objetivo serão estudados 3 sub-cenários independentes, onde as alterações 

relacionadas com os diâmetros de oleoduto associados poderão ser analisadas Tabela 20. 

Tabela 20: Alterações nos diâmetros de oleodutos nos sub-cenários. 

*  Cargas superiores a 7000ton será utilizado o oleoduto de diâmetro E 

 Crude GPL * Fuel+VGO Gasolina+ Comp. Gasóleo Naftas 
Expedição Receção Expedição Receção Expedição Receção Expedição Receção Expedição Receção Expedição Receção 

Real A A F F C B D E C C E E 
Cenário3.1 A A F F C B B C C C D D 
Cenário3.2 A A F F B B C E D E D E 
Cenário3.3 A A F F         
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• Cenário 3.1 – Serão executadas duas alterações de diâmetro de oleoduto, em relação ao que 

é dedicado e praticado no caso real, tendo em conta as movimentações de produtos com maior 

quantidade transacionada.  

o Nas transações de expedição de Gasolina e Componentes será utilizado oleoduto B, 

ao invés do atualmente utilizado, o oleoduto C, dado ser o segundo produto com maior 

quantidade de carga movimentada da empresa. 

o As Naftas embora as movimentações sejam pouco frequentes possuem uma elevada 

quantidade associada, traduzindo-se em elevados tempos de TOP, Bombagem e 

sobrestadias. Neste caso será alterado o diâmetro do oleoduto existente, oleoduto E, 

passando a ser utilizado o oleoduto D.  

• Cenário 3.2 – Como é possível observar na Tabela 20, serão aumentados os diâmetros de 

expedição. Pretende-se priorizar as cargas de expedição de modo a obter tempos de operação 

mais reduzidos, isto é, tempos bombagem mais baixos.  

• Cenário 3.3 – Pretende avaliar a não dedicação de oleodutos a produtos e os seus efeitos na 

obtenção do TOP no terminal. Pretende-se dar alguma liberdade ao modelo matemático de 

forma a que o mesmo atribua o melhor diâmetro de oleoduto ao produto a movimentar. Neste 

cenário a afetação de cada produto será analisada operação-a-operação, apenas se mantendo 

as afetações existentes de Crude e GPL previamente mencionadas.  

7.3.1 Cenário 3.1  

De forma a analisar as alterações efetuadas no cenário 3.1, procedeu-se a uma análise comparativa 

entre os resultados reais e os obtidos pela formulação nas mesmas condições operatórias. A  Figura 

20 apresenta a distribuição de produtos pelos referidos postos de acostagem bem como o total de 

movimentações efetuados pelos mesmos. 

 

Figura 20: Distribuição de produtos por posto no caso real e o cenário 3. I no modelo. 

A distribuição da afetação de produtos aos postos de acostagem em comparação com o caso real, 

caracterizada na Figura 20, permite concluir que: 
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• Existe uma maior distribuição dos produtos pelos postos de acostagem em comparação com o 

caso real. Neste caso, o posto 4 possui um maior número de produtos movimentados com uma 

menor diversidade de produtos associada, existindo uma maior dedicação de produtos; 

• Os produtos de GPL e Gasolina e Componentes cujas transações são de quantidade mais 

reduzida encontram-se dedicados aos postos de menor dimensão, posto 6 e 7. É possível 

observar que todas as movimentações de Gasolina e Componentes de quantidade reduzida 

encontra-se alocadas ao posto 7. As cargas superiores a 7000ton de GPL, foram distribuídas 

igualmente pelos postos 3, 4 e 5. 

• Os produtos de Gasóleo e de Nafta encontram-se dedicados a apenas dois postos, ao contrário 

do caso real. 

Analisando os dados obtidos no modelo de distribuição de produtos pelos postos de acostagem, tendo 

em conta os dados reais do terminal de Sines, verificaram-se impactos diretos nos tempos de TOP, 

Aguarda Atracação e no número de horas em que cada produto ficou em Aguarda Atracação e 

sobrestadia. O tempo operacional, tempo de Bombagem, será diferente dado que existiu uma mudança 

da dedicação dos oleodutos existentes.  

A Figura 21 apresenta o somatório do número de produtos que possuíram tempo de Aguarda Atracação 

nulo e que não entraram em Sobrestadia, comparando o caso real e o modelado. 

 

Figura 21: Número de operações com Aguarda Atracação e Sobrestadia nula, caso real e cenário 3.I  

Verifica-se que o modelo apresenta um maior número de produtos que possuíram Aguarda Atracação 

nula (33) em comparação com o caso real (22). Neste caso verificou-se um crescimento de 50% do 

número de produtos que não possuíram tempo de espera para atracar. Verificou-se também um 

crescimento de 25,8% no cumprimento de contratos pré-estabelecidos, corroborado pelo aumento do 

número de sobrestadias nulas (39) em comparação com o caso real (31). De realçar que: 

• As transações de GPL, embora tenham obtido um aumento de 83% (de 6 no caso real para 11 

no modelo) de Aguarda Atracação nula, não conseguiram cumprir todos os contratos pré-

estabelecidos acabando por ter menos uma transação com sobrestadia nula.  

• Os produtos de Fuel e VGO, possuíram menores resultados neste cenário, exibindo um menor 

número de casos com Aguarda Atracação e sobrestadia nulos. A Gasolina e Componentes 

obtiveram melhores resultados, embora partilhem oleoduto B com os produtos de Fuel e VGO. 
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Fazendo uma análise por produto dos tempos acumulados, dos produtos que permaneceram em 

Aguarda Atracação e em sobrestadias, descriminados na Tabela 21, verifica-se que:  

Tabela 21: Tempos acumulados de Aguarda Atracação e Sobrestadias entre o caso modelado e o real. 

 

• O GPL, a Nafta e a Gasolina e Componentes possuem maiores percentagens de melhoria de 

do número de horas em que os produtos Aguarda Atracação e de sobrestadia em comparação 

com o caso real; 

• A distribuição de postos calculada pelo modelo originou nos produtos de Fuel e VGO, um 

aumento do tempo de Aguarda Atracação (+20%) que se traduziu também num aumento muito 

elevado do tempo de sobrestadia (+198%).  

A análise agregada relativamente ao número de horas de Aguarda Atracação de todos os produtos, 

permite verificar uma diminuição de 59,9% em comparação com o caso real (819 h caso real versus 

328h modelo). Relativamente ao número de horas que os produtos permaneceram em sobrestadia no 

terminal obteve-se um decréscimo de 57,7% (604h caso real versus 255h modelo). 

Outro aspeto relevante a caracterizar é o TOP médio de cada produto, tendo em conta a distribuição 

de produtos pelos referidos postos de acostagem da Figura 22.  

 

Figura 22: Comparação dos TOP por produto entre o caso real e modelo no cenário 3 fase 1. 
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Aguarda Atracação (h) Sobreestadia (h) 

Real Modelo çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% Real Modelo çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% 

Crude 170,00 119,18 -29,9% 111,14 96,25 -16% 
GPL 241,12 69,09 -71,3% 76,98 31,08 -69% 

Fuel + VGO 75,20 90,27 +20,0% 14,68 43,76 +198% 
Gasolina + Comp 206,93 43,15 -79,1% 277,65 6,60 -98% 

Gasóleo 25,97 3,22 -87,6% 14,67 16,66 -0,1% 
Nafta 99,87 3,16 -96,8% 108,54 10,49 -90% 
Total 819,08 328,07 -59,9% 603,65 255,24 -57,7% 
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Com as alterações efetuadas na dedicação dos diâmetros de oleodutos no cenário 3.1, mantendo as 

dimensões dos postos de acostagem, o modelo verificou um decréscimo do TOP do terminal de 32,7% 

em relação às 2698 horas verificadas no caso real. 

• As redefinições de diâmetro de oleoduto introduzidas, revelaram elevadas diminuições nos 

tempos de operação portuária (TOP), de Aguarda Atracação e de sobrestadia dos produtos 

de GPL, Nafta e Gasolina e Componentes.  

o No caso do GPL, com a alteração do oleoduto só para as cargas superiores a 7000ton, 

apresentou uma diminuição de 39,5% no TOP médio, 71,3% no tempo total de 

Aguarda Atracação e uma diminuição de 69% no tempo em sobrestadia;  

o A Nafta, com a alteração do oleoduto de E para o oleoduto D, apresentou uma 

diminuição de 65,5% do seu TOP médio, 96,8% no tempo total de Aguarda Atracação, 

traduzindo-se numa diminuição de 90% do tempo em sobrestadia; 

o A Gasolina e Componentes, com a alteração de diâmetro dos oleodutos nas 

operações de receção e expedição, apresentou uma diminuição de 63,3% do seu TOP 

médio, 79,1% no tempo total de Aguarda Atracação traduzindo-se numa diminuição 

de 98% do tempo em que permaneceu em sobrestadia. 

• Os produtos de Fuel e VGO, apresentam piores resultados de TOP (aumento de 29%) e um 

aumento de 20% no número total de Aguarda Atracação. Como resultado obteve-se um 

aumento de 166% do número total de horas em que permaneceu em sobrestadia. Uma vez 

que partilhou o oleoduto B com os produtos de Gasolina e Componentes, as transações 

possuíram um maior tempo de espera para operar e para serem.  

7.3.2 Cenário 3.2 

De forma a analisar as alterações efetuadas no cenário 3.2, procedeu-se a uma análise comparativa 

entre os resultados reais e os obtidos pela formulação nas mesmas condições operatórias. Figura 23 

apresenta a distribuição de produtos pelos referidos postos de acostagem bem como o total de 

movimentações efetuados pelos mesmos. 

 

Figura 23: Distribuição de produtos por posto no caso real e o cenário 3. II no modelo. 
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A distribuição da afetação de produtos aos postos de acostagem em comparação com o caso real, 

caracterizada na Figura 23, permite concluir que: 

• Existe uma maior distribuição de produtos de menor quantidade nos postos 6 e 7. As 

transações com quantidades inferiores a 7000ton de GPL e de Gasolina e Componentes 

encontram-se dedicadas a estes postos. Nota-se mais uma transação de Gasolina e 

Componentes no posto 7 em comparação com o caso real, dado que é uma transação de baixa 

quantidade. As cargas superiores a 7000ton de GPL, foram distribuídas pelos postos 4 e 5. 

• No posto 3 verifica-se um maior volume de produtos movimentados em comparação com o 

caso real, verificando-se uma maior alocação no número de produtos movimentados embora a 

tipologia se mantenha a mesma (Nafta, Gasolina e Componentes, Gasóleo e Fuel e VGO); 

• O posto 5 possuía o maior número de transações no caso real, no caso modelado com as 

alterações efetuadas demonstra ser o posto menos utilizado e possui uma menor variedade de 

produtos alocados; 

• De realçar que as transações de produtos de Gasolina e Componentes foram distribuídas de 

forma mais equilibrada pelos postos. No caso dos produtos de Gasóleo e da Nafta existiu uma 

maior dedicação das transações ao posto 3, em comparação com o caso real.  

Analisando os dados obtidos no modelo de distribuição de produtos pelos postos de acostagem, tendo 

em conta os dados reais do terminal de Sines, verificaram-se impactos diretos nos tempos de TOP, 

Aguarda Atracação e no número de horas em que cada produto ficou em Aguarda Atracação e 

sobrestadia. O tempo operacional, tempo de Bombagem, será diferente dado que existiu uma mudança 

da dedicação dos oleodutos existentes.  

A Figura 24 apresenta o somatório do número de produtos que possuíram tempo de Aguarda Atracação 

nulo e que não entraram em Sobrestadia, comparando o caso real e o modelado. 

 

Figura 24: Número de Aguarda Atracação e Sobrestadias nulas por produto e total no cenário 3. II. 
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crescimento de 22,5% no cumprimento de contratos pré-estabelecidos, corroborado pelo aumento do 

número de sobrestadias nulas (38) em comparação com o caso real (31). De realçar que: 

• As movimentações de GPL, obtiveram um aumento de 50% (de 6 no caso real para 9 no 

modelo) de Aguarda Atracação nula e conseguiram cumprir todos os contratos pré-

estabelecidos existentes no caso real, sobrestadia nula; 

• Os produtos de Gasolina e Componentes apresentaram os melhores resultados aquando 

comparados com o caso real, com um aumento de 80% (5 no caso real e 9 no modelo) de 

Aguarda Atracação nula, e de sobrestadia nula. Nesta configuração cumpriram três vezes mais 

o número de contratos pré-estabelecidos em relação ao caso real (4 no caso real e 12 no 

modelo); 

• O Gasóleo embora tenha melhorado no número de Aguarda Atracação, as modificações do 

cenário em relação ao caso real penalizaram o produto passando a não cumprir o tempo 

contratado de nenhum navio, o número de sobrestadias nulas no caso real é igual a três e no 

modelo é nula.  

Fazendo uma análise por produto dos tempos acumulados, dos produtos que permaneceram em 

Aguarda Atracação e em sobrestadias, descriminados na Tabela 22, verifica-se que: 

Tabela 22: Tempos acumulados de Aguarda Atracação e Sobrestadias entre o caso modelado e o real. 

 
Aguarda Atracação (h) Sobreestadia (h) 

Real Modelo çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% Real Modelo çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% 

Crude 170,00 119,18 -30% 111,14 96,25 -16% 
GPL 241,12 67,79 -72% 76,98 35,99 -59% 

Fuel + VGO 75,20 36,49 -51% 14,68 18,31 +27% 
Gasolina + Comp 206,93 43,29 -79% 277,65 13,82 -95% 

Gasóleo 25,97 38,46 +48% 14,67 117,89 +251% 
Nafta 99,87 81,06 -19% 108,54 45,64 -68% 
Total 819,08 386,27 -52,8% 603,65 327,89 -45,0% 

 

• O GPL e a Gasolina e Componentes possuem maiores percentagens de melhoria de Aguarda 

Atracação e de número de horas de sobrestadia em comparação com o caso real; 

• A distribuição de postos calculada pelo modelo originou nos produtos de Fuel e VGO uma 

diminuição de 51% do tempo de Aguarda Atracação, contudo o número de horas que o produto 

entrou em sobrestadia aumentou 27% aquando comparado com o caso real. O aumento no 

número de horas de sobrestadia de Fuel e VGO deve-se às operações de receção que se ao 

ser diminuído o seu diâmetro de oleoduto e por ser partilhado pela operação de expedição de 

Gasolina e Componentes, aumentaram o seu TOP e consequentemente, o número de horas 

em sobrestadia; 

• O Gasóleo aumentou em 48% no número de horas em que as transações permaneceram em 

Aguarda Atracação, que se traduziu também num acréscimo elevado no número total de horas 

que permaneceu em sobrestadia (251% face ao caso real). Este facto deve-se à diminuição de 

diâmetro de oleoduto, dado que no mês em estudo não se ter realizado um elevado número de 

movimentações do produto. 
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A análise agregada relativamente ao número de horas de Aguarda Atracação de todos os produtos, 

permite verificar uma diminuição de 52,8% quando comparado com o caso real (819 h caso real versus 

386h modelo). Relativamente ao número de horas que os produtos permaneceram em sobrestadia no 

terminal obteve-se um decréscimo de 45% (604h caso real versus 327h modelo). 

Outro aspeto relevante a caracterizar é o TOP médio de cada produto, tendo em conta a distribuição 

de produtos pelos referidos postos de acostagem da Figura 25.   

 

Figura 25: Comparação dos TOP por produto tenente o caso real e modelo no cenário 3. II. 

Com as alterações efetuadas na dedicação dos diâmetros de oleodutos no cenário 3.2, mantendo as 

dimensões dos postos de acostagem, o modelo verificou um decréscimo do TOP do terminal de 28,1% 

em relação às 2698 horas verificadas no caso real. 

• Tendo em conta a melhoria verificada nos Tempos de Aguarda Atracação, esta traduziu-se 

numa melhoria do TOP de cada produto. A exceção foi o Gasóleo que viu o seu TOP aumentar 

em comparação com o caso real, dado que existiu uma diminuição do diâmetro de oleoduto. 

Tendo beneficiado o sistema como global, a mudança de oleoduto no caso do Gasóleo 

traduziu-se num aumento de 161% do seu TOP médio possuindo num número elevado de 

sobrestadias e no tempo de permanência, em sobrestadia. 

• Com o aumento da dimensão dos oleodutos de modo a priorizar as expedições, os produtos 

de Gasolina e Componentes, GPL e Naftas possuíram as maiores reduções dos seus TOP 

médios. De notar, que existiu associada uma maior diminuição do tempo de Aguarda 

Atracação dos mesmos e uma maior taxa de cumprimento dos contratos de estadia 

(sobrestadia nula). 

7.3.3 Cenário 3.3 

De forma a analisar as alterações efetuadas no cenário 3.3, procedeu-se a uma análise comparativa 

entre os resultados reais e os obtidos pela formulação nas mesmas condições operatórias. A Figura 26 

apresenta a distribuição de produtos pelos referidos postos de acostagem bem como o total de 

movimentações efetuados pelos mesmos. 
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Figura 26: Distribuição de produtos por posto no caso real e o cenário 3 fase III no modelo. 

A distribuição da afetação de produtos aos postos de acostagem, caracterizada na Figura 26, permite 

concluir que: 

• As cargas cujas operações permaneceram dedicadas aos oleodutos, Crude e GPL, 

apresentam a mesma configuração que no caso real. É de notar que embora os produtos de 

Gasolina e Componentes não possuam a restrição de dedicação de um diâmetro de oleoduto, 

todas as transações de quantidade inferiores a 7000ton foram alocadas ao posto 6, enquanto 

que os produtos de GPL superiores a 7000ton foram todos alocados ao posto 5; 

• Os postos 3 e 4 embora possuam um maior volume de transações é de notar que existe uma 

menor variedade de produtos alocados. No caso real, verifica-se uma maior variedade de 

produtos alocados aos postos 3, 4 e 5 que no modelo apenas se verifica no posto 5, podendo 

concluir-se que nos postos 3 e 4 obteve-se uma maior dedicação de produtos transacionados. 

Tendo em conta o cenário 3.3, o modelo possui uma maior liberdade para a alocação dos produtos nos 

oleodutos, embora durante a transação o oleoduto não efetue outra operação em simultâneo. A Figura 

27  demonstra a distribuição obtida pelo modelo em comparação com a distribuição real, concluindo: 

 

 

Figura 27: Distribuição de produtos por oleoduto no caso real e o cenário 3. 2 no modelo. 
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• É possível verificar que as restrições de alocação pré-definidas para o GPL, para as cargas 

de GPL superiores a 7000ton, e de Crude foram cumpridas por parte do modelo; 

• Existiu uma clara diminuição de utilização dos oleodutos E e D. No caso do oleoduto E as 

operações existentes definem-se pelas previamente estabelecidas ao GPL;  

• Os oleodutos de diâmetro B e C, possuíram a maior variedade de produtos alocados sendo 

que o primeiro também recebeu o maior volume de produtos transacionados. Cerca de 4 vezes 

mais produtos transacionados no diâmetro B em comparação com o caso real, dado o baixo 

tempo de bombagem associado à maioria dos produtos transacionados.  

Dada a nova alocação de postos definida pelo modelo tendo em conta às características definidas, 

obtiveram-se diferenças nos tempos TOP, Aguarda Atracação e no número de horas em que o produto 

ficou em sobrestadia. O tempo operacional, tempo de Bombagem, será diferente dado que existiu uma 

mudança da dedicação dos oleodutos existente. 

A Figura 28 apresenta o somatório do número de produtos que possuíram tempo de Aguarda Atracação 

nulo e que não entraram em Sobrestadia, comparando o caso real e o modelado. 

 

Figura 28: Número de Aguarda Atracação e Sobrestadias nulas por produto e total no cenário 3.III. 

Verifica-se que o modelo apresenta um maior número de produtos que possuíram Aguarda Atracação 

nula (35) em comparação com o caso real (22). Neste caso verificou-se um crescimento de 59% do 

número de produtos que possuíram tempo de espera para atracar ao posto nulo. Verificou-se também 

um crescimento de 38,7% no cumprimento de contratos pré-estabelecidos, corroborado pelo aumento 

do número de sobrestadias nulas (43) em comparação com o caso real (31). De notar que os produtos 

Gasolina e Componentes, Gasóleo e Naftas possuem as maiores melhorias na alocação de posto 

assim que chegam ao terminal e ao cumprimento de contratos.  

Fazendo uma análise por produto dos tempos acumulados, dos produtos que permaneceram em 

Aguarda Atracação e em sobrestadias, descriminados na Tabela 23, verifica-se que: 
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Tabela 23: Tempos acumulados de Aguarda Atracação e Sobrestadias entre o sub-cenário modelado e o real. 

 
Aguarda Atracação (h) Sobrestadia (h) 

Real Modelo çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% Real Modelo çIEáèGê − ëIDí
ëIDí

× ìîî% 

Crude 170,00 119,18 -30% 111,14 96,25 -13% 
GPL 241,12 79,27 -67% 76,98 39,30 -49% 

Fuel + VGO 75,20 41,62 -45% 14,68 11,64 -20,7% 
Gasolina+Comp 206,93 7,12 -97% 277,65 6,82 -98% 

Gasóleo 25,97 8,86 -66% 14,67 0,00 -100% 
Nafta 99,87 0,00 -100% 108,54 10,49 -90% 
Total 819,08 256,05 -68,7% 603,65 167,58 -71,2% 

 

• Os produtos de Gasolina e Componentes, Gasóleo e Naftas foram os que possuíram melhores 

resultados, chegando a Nafta a não possuir nenhum tempo de espera associado à atracação 

(Aguarda Atracação). O mesmo caso acontece no tempo acumulado de horas de sobrestadia, 

contudo neste caso o Gasóleo será o produto a cumprir todas as horas contratadas.  

A análise agregada relativamente ao número de horas de Aguarda Atracação de todos os produtos, 

permite verificar uma diminuição de 68,7% em comparação com o caso real (819 h caso real versus 

256h modelo). Relativamente ao número de horas que os produtos permaneceram em sobrestadia no 

terminal obteve-se um decréscimo de 71,2% (604h caso real versus 167h modelo). 

Outro aspeto relevante a caracterizar é o TOP médio de cada produto, tendo em conta a distribuição 

de produtos pelos referidos postos de acostagem da Figura 29.  

 

Figura 29: Comparação dos TOP por produto tenente o caso real e modelo no cenário 3 fase III. 
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em relação às 2698 horas verificadas no caso real. 
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• A Gasolina e Componentes e Naftas possuem a maior redução dos tempos médios de TOP, 

dado que se verificou uma maior dedicação à Gasolina dos oleodutos B, e as Naftas utilizarem 

oleodutos de diâmetro maior do que previamente dedicado no caso real, o oleoduto E. 

 Comparação e análise de cenários 

Nesta secção serão obtidas conclusões sobre os cenários apresentados tendo em conta o cenário real. 

Pretende-se avaliar o impacto das alterações efetuadas de desempenho dos indicadores: Tempo de 

Operação Portuária (TOP), no tempo de Aguarda Atracação e no tempo em que os produtos se 

encontram em sobrestadia, em termos agregados e globais.  

A Tabela 24 apresenta os vários cenários através dos vários indicadores temporais relacionando-os 

com o cenário real.   

Tabela 24: Comparação do Caso Real e os cenários propostos nos indicadores de desempenho temporais 

 TOP (h) Bombagem (h) Aguarda Atracação (h) Sobrestadia (h) 
Caso Real 2697,55 1408,07 819,08 603,65 
Cenário 1 -7,2% 0,0% -14,4% -30,0% 
Cenário 2 -10,0% 0,0% -24,4% -36,0% 

Cenário 3.1 -32,7% -29,6% -59,9% -57,7% 
Cenário 3.2 -28,1% -19,4% -52,8% -45,0% 
Cenário 3.3 -39,4% -34,8% -68,7% -72,2% 

 

A  Tabela 25 apresenta os vários cenários, relacionando com o caso real, através do número de 

produtos que possuíram Aguarda Atracação nula, entrada direta no posto, e Sobrestadias nula, 

cumprimento dos contratos realizados. 

Tabela 25: Comparação entre o caso real e os cenários do número de produtos que obtiveram Aguarda Atracação e 

Sobrestadia nula 

 Aguarda Atracação Nula Sobrestadia Nula 
Caso Real 22 31 
Cenário 1 +36,4% -3,2% 
Cenário 2 +45,5% +3,2% 

Cenário 3.1 +50,0% +25,8% 
Cenário 3.2 +54,5% +22,5% 
Cenário 3.3 +59,1% +38,7% 

 

No cenário 1 caracterizando a situação atual, Tabela 24, apresenta uma melhoria de 7,2% no TOP, 

14,4% no tempo de Aguarda Atracação e 30% no número de horas que os produtos passaram em 

sobrestadia. O tempo de bombagem permaneceu inalterado dado que se mantiveram as dedicações 

de oleodutos aos produtos existentes no terminal.  
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Verificando a Tabela 25, em relação ao número de produtos que não possuíram tempos de Aguarda 

Atracação verificou-se um aumento de 36% em comparação com o caso real. Contudo, existiu uma 

diminuição do número de contratos cumpridos, Sobrestadia nula. Esta deve-se ao facto que o modelo 

não compreendeu a alocação de múltiplos oleodutos aos produtos de GPL, o que aconteceu na 

realidade no terminal.  

Neste cenário as melhorias mais significativas no indicador de TOP foram observadas nos produtos de 

Gasolina e Componentes e Naftas resultante de: 

• A Gasolina e Componentes passaram a efetuar a maioria das suas movimentações de produto 

no posto 5, e as suas cargas de menor volume alocadas exclusivamente ao posto 6; 

• As melhorias existentes na Nafta, devem-se à melhoria dos TOP dos restantes produtos dado 

que as mesmas permanecem com a mesma disposição do caso real. 

No cenário2, foi mantida a dedicação dos oleodutos existentes no Terminal de Sines aos produtos, 

contudo foi alterada a dimensão dos postos 6 e 7 (mais condicionantes) para que possuíssem a mesma 

dimensão dos postos 3, 4 e 5.  

Verificou-se pela distribuição pelos referidos postos que não existe dedicação de produtos sendo que 

todos os produtos se encontram alocados em todos os postos. Em comparação com o caso real, Tabela 

24, existiu um decréscimo de 10% no TOP, 24,4% no tempo de Aguarda Atracação e 36% no número 

de horas que os produtos passaram em sobrestadia. O tempo de bombagem permaneceu inalterado 

dado que se mantiveram as dedicações de oleodutos existentes no terminal. Contudo ao ser 

comparado com o cenário 1, verificou-se uma melhoria de 2,8% do TOP do terminal, 10 % no tempo 

de Aguarda Atracação e 6% do tempo de permanência em Sobrestadia. 

Analisando a Tabela 25, tendo em conta que no cenário 2 a alocação dos navios possui menores 

condicionamentos, dado que foram aumentadas as dimensões dos postos mais condicionantes 

(menores capacidades). O número de produtos que possuíram Aguarda Atracação nula obteve um 

crescimento de 9,1% em comparação com o cenário 1. Em termos de produtos que não entraram em 

Sobrestadia existiu uma melhoria de 3,2% em relação ao caso real.  

Os resultados obtidos corroboram o pensamento que as restrições físicas de dimensionamento dos 

postos não possuem uma influência significativa nos tempos de operação portuária (TOP) e Aguarda 

Atracação, dado que se mantêm os tempos operacionais. Verificou-se uma melhoria nos resultados do 

cenário estudado, impulsionada pela possibilidade de transações consecutivas de cargas de elevada 

quantidade, como é o caso da Gasolina e Nafta, dado a possuírem mais opções de alocação dado que 

a maioria dos postos possuem todos os diâmetros de oleoduto.  

O cenário 3 foi subdividido em 3 sub-cenários com várias premissas de forma a explorar várias 

alterações nos diâmetros dos oleodutos afetos aos produtos. Essas premissas modelaram os sub-

cenários de forma independente tendo em conta as movimentações de maior quantidade 

transacionada, o aumento de diâmetro de oleoduto de forma a priorizar das operações de expedição e 

a não dedicação de produtos a oleodutos, dando maior liberdade ao modelo. 
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Comparando os resultados dos três sub-cenários verificam-se que todos apresentam um melhor 

desempenho que a situação atual. Sendo que o cenário3. 3 apresentou o melhor desempenho em 

todos os indicadores temporais. É de notar que a afetação de oleodutos aos produtos, alterando o 

tempo de bombagem, teve um impacto preponderante nos tempos abordados aquando comparado 

com o cenário 2 onde foram apenas alteradas as dimensões dos postos. 

• No cenário 3.1, verificaram-se melhorias significativas no caso da Nafta e Gasolina e 

Componentes verificando uma diminuição do TOP médio em comparação direta com o caso 

real de 290% e 271%, respetivamente. Sendo estes os produtos que em combinação foram os 

mais movimentados no terminal, as alterações efetuadas no diâmetro de oleoduto revelaram 

elevadas melhorias no número de produtos que não aguardaram para alocação e não entraram 

em sobrestadia. Como consequência da partilha do oleoduto de diâmetro B, o Fuel e VGO 

sofreu um aumento do seu TOP médio de 29%;  

• No cenário 3.2, cujo objetivo seria a priorização das expedições as maiores melhorias, em 

comparação com o caso real, encontraram-se como no cenário 3.1 nos produtos de Nafta e 

Gasolina, contudo em menor escala. Neste caso o Gasóleo, por ter sofrido uma redução do 

oleoduto onde passou a ser transacionado, sofreu um aumento do seu TOP médio de 61% 

entrando sempre em sobrestadia; 

• No cenário 3.3, que exibe um relaxamento de dedicação de oleodutos aos referidos produtos 

e operações onde o modelo aloca o oleoduto em cada operação de forma a minimizar o TOP 

do terminal. Todos os produtos demonstram elevadas percentagens de melhoria dos seus 

TOP, em comparação com o caso real, onde ao mesmo tempo 61,4% das transações possuem 

Aguarda Atracação nula e 75,4% dos produtos não entraram em sobrestadia. 

Analisando os 3 cenários de forma agregada é possível concluir-se que em todos os cenários existiu 

um menor valor de produtos que possuíram tempo de Aguarda Atracação e Sobrestadia associada, 

comprovando que a dedicação de oleodutos possui um papel preponderante na composição do TOP 

como dos indicadores de desempenho temporais. O cenário 3.2 possui um menor valor de melhoria de 

navios que possuíram valores de Sobrestadia nulas, contudo o valor de produtos que possuíram 

Aguarda Atracação nula. Esta particularidade, encontra-se ligada ao facto de o cenário ter sido 

modelado tendo em conta a priorização de expedições e as cargas de rececionada terem possuído um 

maior número de movimentações em sobrestadia do que nos restantes sub-cenários.   

Comparando os vários sub-cenários do cenário 3, do ponto de vista da sua operacionalidade no 

terminal, apesar do cenário 3.3 apresentar o melhor desempenho em todos tempos em estudo, é o que 

apresenta maior dificuldade de implementação. Neste sub-cenário, estaria implícito que a maioria dos 

produtos a transacionar poderiam fazê-lo por todos os diâmetros de oleoduto o que não corresponde 

às condições operacionais do terminal. Dada a estrutura do terminal e das características de transporte 

de cada produto, estaria associado um maior número preparatório entre a atracação do navio e o início 

da operação de bombagem para limpeza dos oleodutos. 

Os cenários 3.1 e 3.2, ao analisar-se a sua operacionalidade no terminal possuem o mesmo problema 

de restrições relativas aos produtos em menor escala em comparação com o cenário 3.3, dado a 

continuar a existir dedicação de oleodutos a produtos.  
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 Conclusão 

No capítulo foram explorados vários cenários de forma a analisar qual a melhor forma de melhorar o 

desempenho dos indicadores do terminal. 

O primeiro cenário, caracteriza o caso real, conclui-se que existiu uma melhoria do TOP dos produtos 

e do terminal, impulsionado pela alocação das cargas reduzidas aos postos de acostagem de menor 

dimensão que beneficiaram o sistema relativamente ao número de produtos que possuíram Aguarda 

Atracação e sobrestadia nula.  

O segundo cenário, propôs uma alteração das dimensões dos postos de acostagem, aumentando a 

capacidade dos postos de menor capacidade. Verificou-se uma melhoria no TOP dos produtos e do 

terminal em comparação com o caso real e com o cenário um. Contudo, dadas as características das 

movimentações existentes no Terminal de Sines as melhorias não são expressivas corroborando a 

ideia que a redefinição da dimensão dos postos não possui uma influência significativa no TOP. 

O terceiro cenário pretende estudar a dedicação de oleodutos existentes no terminal, através de três 

sub-cenários. Transversalmente aos sub-cenários apresentados, pode concluir-se: 

1. A transação das cargas dos produtos deve ser efetuada nos postos de dimensões menores, 

desde que o diâmetro de oleoduto exista nos referidos postos; 

2. As cargas de GPL superiores a 7000ton deverão ser transacionadas num oleoduto com 

diâmetro superior ao de F, dado que no todas revelaram elevados TOP e número de horas em 

sobrestadia. Neste caso, foi atribuído E dado que era o que estaria a ser menos utilizado dado 

que só possuiu quatro movimentações de Nafta.  

3. A mudança de diâmetro de oleoduto face às cargas de Nafta, passando de um oleoduto de 

diâmetro E para um oleoduto de diâmetro D, traduziu-se em elevadas melhorias para o TOP 

do produto e do terminal. Embora o número de movimentações de Nafta seja reduzido, a 

alocação de diâmetro de oleoduto atual traduz-se em altos TOP e elevadas sobrestadias.  

4. Em relação às cargas de Gasolina e Componentes que exibiram altas percentagens de 

melhoria em relação ao caso real, apresentando piores resultados nos produtos de Fuel e VGO 

quando o diâmetro de oleoduto alocado é partilhado.  

De forma geral, os cenários modelados possuíram percentagens de melhoria quando comparados com 

o cenário real, contudo se a nível operacional e de investimento o maior impacto no sistema dá-se com 

a re-dedicação da alocação dos produtos aos oleodutos. A melhor opção relativamente à operação 

tendo em conta o investimento será o cenário 3.1.  Contudo no sub-cenário modelado verificaram-se 

piores resultados associados ao Fuel e VGO, que poderão ser contornados através de uma reforma do 

oleoduto atual de Gasolina, para o oleoduto modelado, apresentando um maior benefício sem a maioria 

do impacto verificado no Fuel e VGO. 
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8 Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro 

 Conclusões 

O grupo Galp Energia é o principal e único movimentador de graneis líquidos de hidrocarbonetos no 

país, sendo responsável pela receção de matéria prima (crude) e expedição de produto para 

comercialização futura. O terminal de Graneis Líquidos de Sines é o principal motor destas operações, 

movimentando 69% da quantidade total transacionada e 59% do total de navios movimentados pelo 

grupo. 

Possuindo uma localização estratégica e denominado como um terminal de águas profundas, o 

Terminal de Graneis Líquidos de Sines é composto por seis postos de acostagem e uma rede de 

oleodutos que o ligam diretamente à refinaria de Sines. A operação do grupo Galp Energia, no terminal, 

tem como objetivo o carregamento ou descarregamento dos navios cumprindo os contratos realizados 

com os seus parceiros de negócio. De forma a que o grupo não sofra penalizações, os navios 

movimentados têm que cumprir o Tempo de Operação Portuária (TOP) previamente estabelecido no 

contrato. O TOP encontra-se diretamente relacionado com os estágios do navio no terminal e é 

constituído pelo tempo Aguarda Atracação do navio ao posto de acostagem atribuído, o Tempo de 

Espera preparatório para o começo da operação e o Tempo de Bombagem do material, sendo este 

último considerado o tempo operacional do navio no terminal.  

Após uma análise à operação existente no Terminal de Graneis Líquidos de Sines e dos tempos que 

constituem o TOP dos produtos transacionados no terminal foi detetado um elevado número de 

sobrestadias, incumprimento dos contratos onde os produtos permaneceram mais tempo no terminal 

do que o pré-estabelecido para a execução da operação.  

Na revisão bibliográfica pretendeu-se estudar metodologias que permitissem aperfeiçoar a situação 

vigente bem como estudar vários cenários que pudessem ter impacto no elevado tempo de operação 

Portuária (TOP) e o número de sobrestadias. Como cenários pretendeu-se relacionar o TOP existente 

no terminal com o aumento da dimensão dos postos de acostagem e a alocação dos produtos aos 

referidos oleodutos. A revisão bibliográfica focou-se no problema de alocação de navios a postos de 

acostagem, contudo com ênfase em terminais de contentores ou de graneis sólidos dado que o caso 

de graneis líquidos não se mostrou ser um conceito particularmente referenciado ou estudado.  

Em termos operacionais no Terminal de Graneis Líquidos de Sines, o navio é alocado ao posto de 

acostagem e posteriormente alocado ao oleoduto, sendo que o mesmo se encontra indisponível nos 

restantes postos até ao término da operação em que o mesmo se encontre envolvido. Posto isto, foram 

analisados problemas de alocação de navios correspondentes a terminais de contentores ou de graneis 

sólidos, onde foi especificado o tempo de início de operação do produto de forma a obter-se uma 

minimização do TOP através dos tempos de espera para alocação dos produtos ao referido posto de 

acostagem, Aguarda Atracação, e dos tempos de operação, tempo de Bombagem, tendo em conta a 

alocação dos produtos aos oleodutos de diferente diâmetro. 
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Analisando os modelos e estudos realizados foi desenvolvia uma formulação matemática de 

programação de inteiros (MIP) tendo como base o modelo de alocação híbrida de navios contentores 

de Alzaabi and Diabat (2016). Efetuaram-se alterações ao mesmo de forma que se adaptasse ao caso 

em estudo tendo em conta os atributos espaciais, temporais, de manuseamento e de performance a 

atingir. Sendo assim desenvolveu-se uma formulação matemática que contemplasse: o caso discreto, 

um navio por posto; uma chegada de navios determinística (coincidente com a calendarização 

conhecida); compreendesse as restrições de dimensão do posto acostagem e ao mesmo tempo que 

procedesse à alocação dos produtos transacionados nos oleodutos. Esta interligação das 

características do posto-refinaria, possuindo como objetivo a minimização do Tempo de Operação 

Portuário (TOP) de cada produto,  não se encontra contemplada pela formulação de Alzaabi e Diabat 

(2016) e na generalidade dos artigos e estudos analisado. A maioria da análise feita a estudos 

anteriores formula um tempo de manuseamento que será dependente do posto alocado, sendo 

considerado fixo para o posto em causa. Contudo a formulação realizada considera um tempo de 

manuseamento do navio que não é fixo e que será diferente tendo em conta o oleoduto a utilizar para 

a realização da operação em causa.  

A formulação matemática foi implementada utilizando o programa General Algebraic Modeling System 

(GAMS), sendo dimensionado para as características do cenário real e para a criação de cenários 

focando o redimensionamento dos postos de acostagem existentes e a alteração da afetação de 

produtos a oleodutos com determinado diâmetro existente no terminal segundo várias premissas.  

Para a implementação do cenário real bem como dos cenários criados foi necessário proceder a um 

elevado tratamento dos dados praticados no Terminal de Graneis Líquidos de Sines referentes ao ano 

de 2017, de forma a obter-se as características dos produtos a transacionar bem como os tempos de 

bombagem dos mesmos sem que possuíssem uma dedicação de diâmetro de oleoduto associada. 

Com este objetivo, foram definidas as taxas de transferência dos produtos dedicadas aos oleodutos 

praticadas no terminal, o cálculo do caudal respetivo ao oleoduto tendo em conta a tipologia da 

operação a realizar e, posteriormente, o cálculo das novas taxas de transferência dos produtos, contudo 

sem a dedicação de diâmetro de oleoduto associada. Tendo em conta que estes dados seriam 

fornecidos ao modelo, afetando as variáveis de decisão, procedeu-se a um tratamento estatístico dos 

mesmos com recurso ao SPSS obtendo-se uma validação estatística dos tempos de bombagem para 

as quantidades movimentadas no terminal, no mês que mais condiciona o sistema, o mês de Janeiro 

de 2017. 

Através da aplicação do modelo foi possível, na análise de resultados, avaliar o mesmo com as 

condições reais e dois cenários propostos, sendo que o último cenário possui vários sub-cenários (3.1, 

3.2 e 3.3) independentes. Quando comparados os resultados obtidos do modelo com o cenário real 

(cenário 1), a redistribuição de produtos por posto de acostagem, tendo em conta as restrições 

existentes no terminal, revelou uma melhoria de 7,2% no TOP do terminal, 14,4% no tempo de Aguarda 

Atracação e uma redução de 30% no número de horas que os produtos passaram em sobrestadia. 

Uma conclusão obtida deste cenário encontra-se relacionada com a dedicação das movimentações 
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dos produtos de quantidade inferior a 7000ton aos postos de menor dimensão, postos 6 e 7, o que não 

aconteceu em todas as movimentações no caso real.  

O segundo cenário, modelado com o propósito de alterar as dimensões físicas dos postos de 

acostagem, mantendo a dedicação existente dos diâmetros de oleoduto aos produtos, verificou uma 

diminuição de 10% no TOP do terminal, 24,4% no tempo de Aguarda Atracação e 36% no número de 

horas que os produtos passaram em sobrestadia. Este cenário reiterou o pensamento que alterações 

às restrições físicas relativas ao dimensionamento dos postos de acostagem não possuem um impacto 

significativo nos TOP dos produtos. Em comparação com o cenário um, verificou-se apenas uma 

melhoria de 2,8% no TOP do terminal dado que as movimentações existentes ao nível de quantidades 

possuem valores muito díspares entre as mesmas.  

O terceiro cenário, desenvolvido de forma a possuir três sub-cenários independentes, teve como 

objetivo avaliar a afetação de alguns diâmetros de oleoduto a produtos existente no terminal (cenário 

3.1 e 3.2) e estudar a não dedicação de oleodutos (cenário 3.3). Nesta última fase o modelo avaliaria 

a disponibilidade dos oleodutos em cada caso e os produtos seriam transacionados nos diâmetros de 

oleoduto que garantissem o menor TOP do terminal.   

No primeiro sub-cenário (cenário 3.1), procedeu-se à re-dedicação de diâmetros dos oleodutos tendo 

em conta a quantidade de produtos movimentada por operação, isto é, uma alocação dos oleodutos de 

maior diâmetro aos produtos cuja quantidade transacionada foi maior. No cenário 3.2, priorizou-se a 

expedição de produtos finais alocando-se os oleodutos de maior diâmetro para as operações de 

expedição de produto final. No cenário 3.3, estudou-se a não dedicação dos diâmetros de oleoduto às 

movimentações dos produtos, dando uma maior liberdade ao modelo para minimizar o TOP do terminal.  

Os sub-cenários estudados (3.1, 3.2 e 3.3) no cenário três quando comparados com o cenário real 

apresentaram melhorias de 37,7%, 28,1% e 39,4% nos tempos operacionais portuários (TOP) do 

terminal, respetivamente. Estas melhorias corresponderam a elevadas reduções nos tempos de 

Aguarda Atracação e no tempo em que os produtos se encontravam em sobrestadia. O cenário 3.1 do 

cenário três apresenta uma redução de 37,7% do TOP do terminal apresentando reduções de TOP 

médio na maioria dos produtos. Contudo, após analise, verificou-se que os produtos de Fuel e VGO 

apresentam um aumento do seu TOP médio como consequência da partilha de oleoduto com os 

produtos de Gasolina e Componentes. O cenário 3. 2, apresentou piores resultados ao ser comparado 

com as restantes fases, dado que ao dedicar-se os oleodutos de maior diâmetro para as expedições 

negligenciaram-se as operações de receção de produtos, aumentando os tempos de Bombagem. O 

cenário 3.3 apresentou os melhores resultados tendo em conta os objetivos apresentados, contudo 

atendendo a que não existem dedicações de oleodutos a produtos, num ponto de vista da 

operacionalidade do terminal a sua execução será complexa, dado que não tem em consideração o 

adequado transporte dos produtos nos oleodutos de forma a evitar situações de contaminação entre 

produtos de características diferentes.  
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 Desenvolvimento Futuro 

Tendo em conta os resultados alcançados, o modelo proposto, resolvido de forma exata com o GAMS, 

executou a situação real com uma ordem de serviço para os produtos de primeiro a chegar primeiro a 

ser servido. No entanto, após uma análise cuidada dos dados do Terminal de Graneis Líquidos de 

Sines verificou-se que esta situação não corresponde fielmente à realidade, existindo alguns casos 

pontuais onde este pressuposto não é praticado.  

Seria vantajoso proceder à modelação do sistema tendo em conta diferentes ordens serviço de navios 

ou operações, conta regras de prioridade de produtos, navios ou clientes relacionando a sua influência 

com a eficiência do terminal. Esta opção também seria vantajosa para a definição prévia dos contratos 

de tempo de operação portuária (TOP), evitando o número e horas de sobrestadias dos produtos. 

Por fim, o estudo desenvolvido ao longo deste trabalho deveria ser complementado com uma análise 

de custo-benefício face ao investimento necessário, uma vez que, por exemplo, no cenário três existem 

trocas de oleodutos para a dedicação atualmente utilizada.   
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10 Anexos 

Código do modelo MIP em GAMS 

*Alocação de produtos as respetivas oleodutos e postos tendo em conta a sua disponibilidade 

option limrow=50; 

option reslim=200000; 

option optcr=0; 

Set 

p “produto” / pGPL1v, pGM1v, pCR1c, pCR2c, pGM2v, pGM1c, pGPL2v, pCR3c, pCR4c, pCR5c, 
pGPL1c, pGPL2c, pG1V, pGM3v, pFV1v, pGPL3v, pGPL3c, pGM4v, pGPL4v, pFV1c, pGPL5v, pGM5v, 
pN1v, pGM6v, pN2v, pGPL6v, pGPL7v, pFV2c, pGPL8v, pGM7v, pCR6c, pCR7c, pFV3c, pFV2v, pN3v, 
pGM8v, pGPL9v, pGPL4c, pGPL10v, pGM9v, pG2V, pFV3v, pGPL5c, pG3V, pGPL6c, pGPL7c, 
pCR8c, pFV4c, pGM10v, pN4v, pGM11v, pG4V, pGM12v, pGPL11v, pFV5c, pFV4v, pCR9c/ 

m “postos” /m2, m3, m4, m5, m6, m7/ 

l “linha” /LA, LB, LC, LD, LE, LF/ 

lp(l,m); 

Parameter 

a(p) Tempo de chegada estimada do produto p 

$call GDXXRW Cenario1.33.xlsx trace=3 par=a rng=ETA!a1 rdim=1 cdim=0 

$GDXIN Cenario1.33.gdx 

$LOAD a 

$GDXIN 

Display a; 

Parameter 

Q(p) Quantidade do produto p 

$call GDXXRW Cenario1.33.xlsx trace=3 par=Q rng=Quantidade!a1 rdim=1 cdim=0 

$GDXIN Cenario1.33.gdx 

$LOAD Q 

$GDXIN 

display Q; 

Parameter 

  Cmin(m) Capacidade do posto m 

  /m2 70000 

   m3 7000 



 76 

   m4 7000 

   m5 7000 

   m6 0 

   m7 0/ 

  Cmax(m) Capacidade do posto m 

   /m2 7000000 

    m3 70000 

    m4 70000 

    m5 70000 

    m6 7000 

    m7 7000     / 

Parameter 

W(p) tempo de IDLE de cada produto 

$call GDXXRW Cenario1.33.xlsx trace=3 par=W rng=IDLE!a1 rdim=1 cdim=0 

$GDXIN Cenario1.33.gdx 

$LOAD W 

$GDXIN 

Display W; 

Scalar grd grande numero /1000/; 

Alias (p,pp); 

Parameter 

Sequenc(p,pp); 

Sequenc(p,pp)$(ord(pp)=ord(p)+1)=1; 

option Sequenc:1:0:1; 

display sequenc; 

*Tabela que indica as linhas existentes em cada posto 

table lp(l,m) linhas por posto 

         m2      m3    m4   m5    m6    m7 

 L A     1       1       0       0       0       0 

 L B     0       1       1       1       1       1 

 L C     0       1       1       1       1       1 

 L D     0       1       1       1       1       1 

 L E     0       1       1       1       1       1 
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 L F      0       0       1       1       1       1  ; 

*Demonstra o Tempo de Bombagem em cada Oleoduto, input para o modelo 

Parameter 

B(p,l) tempo de bombagem de produto por linha 

$call GDXXRW Cenario1.33.xlsx trace=3 par=B rng=TBombagem!a1 rdim=1 cdim=1 

$GDXIN Cenario1.33.gdx 

$LOAD B 

$GDXIN; 

*Definição das variáveis objetivo a modelar 

Variable 

z funcao objectivo do TOP do produto (independente do posto) 

zz funcao objectivo discreterizada por operacao a efectuar (independente do posto) 

S(p) Tempo de inicio de operacao do produto (essencial para a definicao do tempo de espera) 

X(p,l,m) Variavel binaria que sera unitaria quando um produto p e atribuido ao oleoduto l no posto m 

Ol(p,pp,l) variavel binaria se o produto pp chegar depois do produto p e seja atribuida ao oleoduto l 

Om(p,pp,m) variavel binaria se o produto pp chegar depois do produto p e seja atribuida ao posto m; 

Positive Variable  S; 

Binary Variable X(p,l,m), Ol(p,pp,l), Om(p,pp,m); 

Equation 

         Somat somatorio do TOP por produto 

         TOPprod(p) função objectivo 

         capacidademax(p,l,m) capacidade maxima do posto m em receber o produto na respectiva lina 

         capacidademin(p,m) capacidade minima do posto m em receber o produto na respectiva lina 

         alocacao (p) alocação do produto ao posto e a uma linha 

         chegada(p) o produto é servido assim que chega 

         aguardam (p,pp,m) 

         aguardal(p,pp,l) 

         sobreposto1l (p,pp,l) 

         sobreposto2l (p,pp,l) 

         sobreposto3l (p,pp,l) 

         sobreposto1m (p,pp,m) 

         sobreposto2m (p,pp,m) 

         sobreposto3m (p,pp,m) 
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         *aux 

*aux1 

*aux2 

*aux3 

*aux4; 

 

Somat.. zz=E=sum((p),z(p)); 

 

*a função TOP e minimizada pela conjugação do tempo de bombagem quando o produto e 
atribuído a um oleoduto no posto, pelo tempo de espera e o IDLE 

TOPprod(p).. z(p)=E=sum((l,m),B(p,l)*X(p,l,m))+(S(p)-a(p))+W(p); 

 

*Define a capacidade do posto receber a quantidade a transacionar e garante que possui o 
oleoduto para qual o produto foi alocado 

capacidademax(p,l,m).. Cmax(m)=G=Q(p)*X(p,l,m)$lp(l,m); 

capacidademin(p,m).. (Cmin(m)-Q(p))*sum(l$lp(l,m),X(p,l,m))=l=0; 

 

*alocação de um produto a um único oleoduto e posto 

alocacao(p) .. sum((l,m)$lp(l,m),X(p,l,m))=E=1; 

 

*garante que o produto e servido assim que chega 

chegada(p).. S(p)-a(p)=G=0; 

 

*garante o tempo de Aguarda Atracação do posto e do oleoduto em separado. O modelo atribui 
o maior dos dois e tem em conta a não utilização do mesmo produto 

aguardam(p,pp,m)$(not sameas(p,pp) and ord(p)<ord(pp))..S(pp)+grd*(1-Om(p,pp,m))=G=a(p)+z(p); 

aguardal(p,pp,l)$(not sameas(p,pp) and ord(p)<ord(pp))..S(pp)+grd*(1-Ol(p,pp,l))=G= S(p)+ B(p,l)+ 
W(p) ; 

 

*controla as variáveis de decisão Ol (p,pp,l) e Om (p,pp,m) e garante a não sobreposição 

sobreposto1l (p,pp,l) $(not sameas(p,pp) and ord(p)<ord(pp)).. sum(m$lp(l,m),-X(p,l,m)) +Ol(p,pp,l) 
=L=0; 

sobreposto2l (p,pp,l) $(not sameas(p,pp) and ord(p)<ord(pp)).. sum(m$lp(l,m),-X(pp,l,m))+Ol(p,pp,l) 
=L=0; 

sobreposto3l (p,pp,l) $(not sameas(p,pp) and ord(p)<ord(pp)).. sum(m$lp(l,m),X(p,l,m)+X(pp,l,m))-
Ol(p,pp,l) =L=1; 
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sobreposto1m (p,pp,m) $(not sameas(p,pp) and ord(p)<ord(pp)).. sum(l$lp(l,m),-
X(p,l,m))+Om(p,pp,m)=L=0; 

sobreposto2m (p,pp,m) $(not sameas(p,pp) and ord(p)<ord(pp)).. sum(l$lp(l,m),-
X(pp,l,m))+Om(p,pp,m)=L=0; 

sobreposto3m (p,pp,m) $(not sameas(p,pp) and ord(p)<ord(pp)).. sum(l$lp(l,m),X(p,l,m)+X(pp,l,m))-
Om(p,pp,m)=L=1; 

 

*VARIAVEIS OPERACIONAIS DO TERMINAL 

*aux('pN1V','l20').. sum(m,x('pN1v','l20',m))=e=1; 

*aux1('pgpl3v','l7','m7').. X('pgpl3v','l7','m7')=e=1; 

*aux2('pgpl3c','l12').. sum(m,X('pgpl3c','l12',m))=e=1; 

*aux1('pGM5v','l24').. sum(m,X('pGM5v','l24',m))=e=1; 

*aux3('pN2v','l20').. sum(m,X('pN2v','l20',m))=e=1; 

*aux4('pGM6v','l24').. sum(m,X('pGM6v','l24',m))=e=1; 

 

model MODELO /all/; 

Solve MODELO minimizing zz using MIP; 

 

Display  zz.l, z.l, S.l,B, a, X.l; 

Execute_unload 'Resultadoscenario4.Cenario233.gdx'zz.l, z.l, S.l, X.l; 

Execute 'GDXXRW Resultadoscenario4.Cenario233.gdx var=zz.l rng=zz!'; 

Execute 'GDXXRW Resultadoscenario4.Cenario233.gdx var=z.l rng=z!'; 

Execute 'GDXXRW Resultadoscenario4.Cenario233.gdx var=S.l rng=S!'; 

Execute 'GDXXRW Resultadoscenario4.Cenario233.gdx var=X.l rng=X!'; 

 

 



 

Taxas de transferência e Tempos de Bombagem no mês condicionante 

 

Tabela 26: Descrição das taxas de transferência e Tempos de Bombagem tendo em conta os oleodutos para o mês mais condicionante 

 

Produto 
Quant M. Volúmica ETA Op. Taxa transferência (kg/min) Tempos de Bombagem (horas) 

kg (kg/m^3) (horas)  A B C D E F A B C D E F 

Crude 99727994 975 43,5 C 64961,54 19370,68 14572,25 10989,08 2687,45 2616,31 25,59 85,81 114,06 151,25 618,48 635,30 

Crude 139422490 975 64,5 C 64961,54 19370,68 14572,25 10989,08 2687,45 2616,31 35,77 119,96 159,46 211,46 864,65 888,16 

Crude 99569585 975 195,5 C 64961,54 19370,68 14572,25 10989,08 2687,45 2616,31 25,55 85,67 113,88 151,01 617,50 634,29 

Crude 138959261 975 204 C 64961,54 19370,68 14572,25 10989,08 2687,45 2616,31 35,65 119,56 158,93 210,75 861,78 885,21 

Crude 139401928 975 206,7 C 64961,54 19370,68 14572,25 10989,08 2687,45 2616,31 35,77 119,94 159,44 211,42 864,53 888,03 

Crude 80104749 975 418 C 64961,54 19370,68 14572,25 10989,08 2687,45 2616,31 20,55 68,92 91,62 121,49 496,78 510,29 

Crude 139435159 975 428,5 C 64961,54 19370,68 14572,25 10989,08 2687,45 2616,31 35,77 119,97 159,48 211,48 864,73 888,24 

Crude 134402973 975 581 C 64961,54 19370,68 14572,25 10989,08 2687,45 2616,31 34,48 115,64 153,72 203,84 833,52 856,19 

Crude 99445218 975 723 C 64961,54 19370,68 14572,25 10989,08 2687,45 2616,31 25,51 85,56 113,74 150,82 616,73 633,50 

GASOLINA+MULTI 3876921 774 128 C 81831,40 24401,05 18356,51 13842,83 3385,35 3295,74 0,79 2,65 3,52 4,67 19,09 19,61 

GASOLINA+MULTI 32913960 774 34,2 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 7,57 22,48 19,04 39,63 95,08 388,73 

GASOLINA+MULTI 17196742 774 93,6 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 3,96 11,75 9,95 20,70 49,68 203,10 

GASOLINA+MULTI 17444938 774 232,1 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 4,01 11,92 10,09 21,00 50,39 206,03 

GASOLINA+MULTI 32998139 774 268,6 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 7,59 22,54 19,09 39,73 95,32 389,72 

GASOLINA+MULTI 6256416 774 288 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 1,44 4,27 3,62 7,53 18,07 73,89 

GASOLINA+MULTI 4985011 774 304 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 1,15 3,40 2,88 6,00 14,40 58,88 

GASOLINA+MULTI 16295446 774 413,15 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 3,75 11,13 9,43 19,62 47,07 192,46 

GASOLINA+MULTI 25956627 774 469,5 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 5,97 17,73 15,02 31,25 74,98 306,56 

GASOLINA+MULTI 36342702 774 496 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 8,36 24,82 21,02 43,76 104,99 429,22 
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GASOLINA+MULTI 20444299 774 672 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 4,70 13,96 11,83 24,61 59,06 241,46 

GASOLINA+MULTI 32999871 774 683 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 7,59 22,54 19,09 39,73 95,33 389,74 

GASOLINA+MULTI 17102573 774 707,3 V 72424,13 24401,05 28810,43 13842,83 5769,42 1411,18 3,94 11,68 9,89 20,59 49,41 201,99 

Gasóleos 68241570 841 231,666667 V 66654,31 24401,05 28810,43 12740,02 5769,42 1298,76 17,06 46,61 39,48 89,27 197,14 875,73 

Gasóleos 32966087 841 502 V 66654,31 22457,09 26515,19 12740,02 5309,79 1298,76 8,24 24,47 20,72 43,13 103,48 423,05 

Gasóleos 32970335 841 528 V 66654,31 22457,09 26515,19 12740,02 5309,79 1298,76 8,24 24,47 20,72 43,13 103,49 423,10 

Gasóleos 30146586 841 689 V 66654,31 22457,09 26515,19 12740,02 5309,79 1298,76 7,54 22,37 18,95 39,44 94,63 386,86 

GPL 1987437 579,97 223 C 109208,24 32564,46 63712,74 48046,43 4517,92 4398,33 0,30 1,02 0,52 0,69 7,33 7,53 

GPL 2788236 579,97 224 C 109208,24 32564,46 63428,31 47831,93 4517,92 4398,33 0,43 1,43 0,73 0,97 10,29 10,57 

GPL 7601899 579,97 251 C 109208,24 32564,46 56605,34 42686,67 4517,92 4398,33 1,16 3,89 2,24 2,97 28,04 28,81 

GPL 8050524 579,97 485,75 C 109208,24 32564,46 29249,49 22057,34 4517,92 4398,33 1,23 4,12 4,59 6,08 29,70 30,51 

GPL 774884 579,97 504 C 109208,24 32564,46 28190,36 21258,64 4517,92 4398,33 0,12 0,40 0,46 0,61 2,86 2,94 

GPL 2834224 579,97 540 C 109208,24 32564,46 26311,00 19841,39 4517,92 4398,33 0,43 1,45 1,80 2,38 10,46 10,74 

GPL 17558860 579,97 546,2 C 109208,24 32564,46 26012,34 19616,17 4517,92 4398,33 2,68 8,99 11,25 14,92 64,77 66,54 

GPL 1704691 579,97 33,8 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,29 0,87 0,74 1,54 3,69 15,09 

GPL 1721899 579,97 153,1 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,30 0,88 0,75 1,55 3,73 15,24 

GPL 1719815 579,97 248 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,30 0,88 0,75 1,55 3,72 15,22 

GPL 1672102 579,97 272,6 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,29 0,86 0,72 1,51 3,62 14,80 

GPL 1799804 579,97 277,4 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,31 0,92 0,78 1,62 3,90 15,93 

GPL 1732074 579,97 334 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,30 0,89 0,75 1,56 3,75 15,33 

GPL 19102 579,97 346,9 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,17 

GPL 1646188 579,97 384 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,28 0,84 0,71 1,49 3,56 14,57 

GPL 1671361 579,97 479,33 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,29 0,86 0,72 1,51 3,62 14,79 

GPL 1659506 579,97 494 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,29 0,85 0,72 1,50 3,59 14,69 

GPL 1731708 579,97 712 V 96653,75 32564,46 38449,01 18473,98 7699,59 1883,30 0,30 0,89 0,75 1,56 3,75 15,33 

Naftas 26369358 669,88 288 V 83681,07 28193,72 33288,46 15994,44 6666,17 1630,53 5,25 15,59 13,20 27,48 65,93 269,54 

Naftas 15412204 669,88 322,5 V 83681,07 28193,72 33288,46 15994,44 6666,17 1630,53 3,07 9,11 7,72 16,06 38,53 157,54 

Naftas 11957918 669,88 461,3 V 83681,07 28193,72 33288,46 15994,44 6666,17 1630,53 2,38 7,07 5,99 12,46 29,90 122,23 
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Naftas 14231294 669,88 680 V 83681,07 28193,72 33288,46 15994,44 6666,17 1630,53 2,83 8,41 7,13 14,83 35,58 145,47 

FUEL+VGO 35823688 954,2375 274 C 66374,99 19792,15 14889,31 11228,18 2745,92 2673,24 9,00 30,17 40,10 53,18 217,44 223,35 

FUEL+VGO 32924811 954,2375 347 C 66374,99 19792,15 14889,31 11228,18 2745,92 2673,24 8,27 27,73 36,86 48,87 199,84 205,27 

FUEL+VGO 27570149 954,2375 434,7 C 66374,99 19792,15 14889,31 11228,18 2745,92 2673,24 6,92 23,22 30,86 40,92 167,34 171,89 

FUEL+VGO 27615036 954,2375 582 C 66374,99 19792,15 14889,31 11228,18 2745,92 2673,24 6,93 23,25 30,91 40,99 167,61 172,17 

FUEL+VGO 27521089 954,2375 720,6 C 66374,99 19792,15 14889,31 11228,18 2745,92 2673,24 6,91 23,18 30,81 40,85 167,04 171,58 

FUEL+VGO 34990845 954,2375 239,5 V 58744,58 19792,15 23368,68 11228,18 4679,69 1144,64 9,93 29,47 24,96 51,94 124,62 509,49 

FUEL+VGO 8366756 954,2375 460 V 58744,58 19792,15 23368,68 11228,18 4679,69 1144,64 2,37 7,05 5,97 12,42 29,80 121,83 

FUEL+VGO 34999298 954,2375 503,7 V 58744,58 19792,15 23368,68 11228,18 4679,69 1144,64 9,93 29,47 24,96 51,95 124,65 509,61 

FUEL+VGO 7978925 954,2375 720,6 V 58744,58 19792,15 23368,68 11228,18 4679,69 1144,64 2,26 6,72 5,69 11,84 28,42 116,18 



 

 
Resultado dos testes estatísticos realizados 

Nesta secção serão apresentados os resultados dos testes estatísticos realizados com recurso ao 
SPSS.  Neste caso corresponderão aos testes de Kolmogorov-Smirnov, Levene e o teste paramétrico 

t-student. 

 

Figura 30:  Teste de Kolmogorov-Smirnov realizado à amostra de tempo de bombagem real 

 

Figura 31: Teste de Kolmogorov-Smirnov realizado à amostra de tempo de bombagem obtido teoricamente 

 



 

 

Figura 32 Análise estatística das distribuições de tempo de bombagem real e de tempo de bombagem obtido teoricamente 

  

Figura 33: Dados do teste de Levene e do teste paramétrico de t-student 


