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Resumo

Diz, Gustavo Souto dos Santos; Scavarda, Luis Felipe (Orientador);
Rocha, Roger (Co-orientador). Proposta de um sistema de suporte à
decisão para programação de navios baseado em otimização: um caso
prático. Rio de Janeiro, 2012. 89p. Dissertação de Mestrado –
Departamento de Engenharia Industrial. Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.
O aumento da produção de petróleo brasileiro e o consequente aumento na
demanda por transporte marítimo levaram a PETROBRAS a buscar ferramentas
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para aumentar a eficiência de seu transporte marítimo. Neste sentido, a atividade
de programação de navios busca alocar os navios a um conjunto de cargas
definido a priori, respeitando as restrições comerciais e operacionais, a fim de
transportá-las com o menor custo possível. Com o intuito de auxiliar o
programador nesta atividade, esta dissertação propõe um sistema de suporte à
decisão (SSD) baseado em otimização para a programação de navios. O SSD
proposto foi desenhado especificamente para a atividade de longo curso de navios
de petróleo da PETROBRAS, sendo este gerado a partir da adaptação de modelos
disponíveis na literatura acadêmica. Os testes comparativos realizados com o
protótipo do SSD na atividade de longo curso de navios de petróleo mostraram
que a ferramenta tem um significativo potencial de redução de custo. O SSD
proposto se apresentou como uma opção viável para auxiliar a programação de
navios da companhia na busca pela redução de custos de transporte marítimo.

Palavras chaves
Transporte Marítimo; programação de navios; programação linear inteira;
sistema de suporte à decisão.

Abstract

Diz, Gustavo Souto dos Santos; Scavarda, Luis Felipe (Advisor); Rocha,
Roger (Co-advisor). An optimization based decision support system
proposed for ship scheduling: a practical approach. Rio de Janeiro,
2012. 89p. MSc Dissertation – Departamento de Engenharia Industrial,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The increasing production of Brazilian oil and the consequent increase in
the demand for shipping, led PETROBRAS to seek tools to increase the efficiency

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1013734/CA

of its shipping. In this sense, the activity of ship scheduling seeks to assign vessels
to a set of cargos, respecting business and operational restrictions in order to
transport them with the lowest possible cost. To assist the ship scheduling planner
in this activity, this dissertation proposes an optimization based decision support
system (DSS) for ship scheduling. The proposed DSS was designed specifically
for the long-term tanker scheduling activity at PETROBRAS and it was
implemented based on models available in the academic literature. The
comparative tests using the DSS prototype proposed in this dissertation showed
that it has a potential for significant cost reduction. The proposed DSS was
considered a viable tool to assist the ship scheduling planners in reducing shipping
costs.

Keywords
Maritime transportation; ship scheduling; integer linear programming; decision
support system.
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