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“If the system exhibits a structure which can

be represented by a mathematical

equivalent, called a mathematical model,

and if the objective can also be so

quantified, then some computational

method may be evolved for choosing the

best schedule of actions among

alternatives. Such use of mathematical

models is termed mathematical

programming.” (DANTZIG, 1963)



RESUMO

BUENO, Lucas. Uma abordagem de otimização para a programação do
transporte de derivados escuros de petróleo por uma malha dutoviária. 2020.
110 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) – Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020.

Pela sua eficiência, o modal dutoviário é habitualmente utilizado no transporte de
petróleo e de seus derivados. No entanto, como a expansão das malhas dutoviárias
implica custos elevados, é importante otimizar o uso dos recursos existentes. Uma
das etapas para otimizar o uso de malhas dutoviárias é a realização de uma progra-
mação adequada — um problema NP-completo. Sendo assim, esta tese trata de uma
abordagem de otimização para a programação do transporte de derivados escuros
de petróleo por uma malha dutoviária brasileira. Nesta malha, sete dutos conectam
oito nós, sendo quatro refinarias, três depósitos intermediários e um porto. Algumas
características deste problema o diferenciam de outros similares, como a necessidade
da realização de degradações da qualidade dos derivados, de misturas de derivados e
de mudanças no sentido do fluxo (reversões), assim como a necessidade da inclusão
de selos para evitar interfaces indesejadas e da consideração da perda de calor dos
derivados. Para obtenção de soluções, o problema é decomposto em três etapas:
alocação, sequenciamento e temporização. A etapa de alocação é solucionada com
um modelo de Programação Linear Inteira Mista (PLIM), a etapa de sequenciamento
com um algoritmo heurístico e um modelo PLIM, e a etapa de temporização com
um algoritmo heurístico e um modelo de Programação Linear (PL). Foram realizados
experimentos quantitativos e qualitativos, com os quais foram obtidas programações
mensais em um tempo computacional não proibitivo (minutos).

Palavras-chave: Otimização do transporte. Derivados escuros de petróleo. Malha
dutoviária. Programação Linear Inteira Mista (PLIM). Heurísticas.



ABSTRACT

BUENO, Lucas. An optimization approach for scheduling heavy oils
transportation through a mesh-like pipeline network. 2020. 110 p. Thesis (PhD in
Electrical and Computer Engineering) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Curitiba, 2020.

Due to its efficiency, the pipeline modal is commonly used to transport oil and its
derivatives. However, since expanding the pipeline networks involves high costs, it is
important to optimize the use of the existing resources. One step to optimize the use
of pipeline networks is to make a proper schedule — an NP-complete problem. Thus,
this thesis is about an optimization approach for scheduling heavy oils transportation
through a Brazilian mesh-like pipeline network. In this network, seven pipelines connect
eight nodes, four of which are refineries, three are intermediate depots and one is a
harbor. Some characteristics of this problem differentiate it from similar ones, such as
the need to perform oils quality degradation, oils blends and changes on flow direction
(reversions), as well as the need to include plugs to avoid undesired interfaces and
to consider oils heat loss. To generate solutions, the problem is decomposed into
three steps: assigning, sequencing and timing. The assigning step is solved with an
Mixed Integer Linear Programming (MILP) model, the sequencing step with a heuristic
algorithm and an MILP model, and the timing step with a heuristic algorithm and an
Linear Programming (LP) model. Quantitative and qualitative experiments were carried
out, with which monthly schedules were obtained in a non-prohibitive computational
time (minutes).

Keywords: Transportation optimization. Heavy oil derivatives. Mesh-Like pipeline
network. Mixed Integer Linear Programming (MILP). Heuristics.
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1 INTRODUÇÃO

A intensa exploração do petróleo, o principal insumo energético e um dos princi-

pais produtos comercializados no mundo, marcou o século XX. Depois de explorado, o

petróleo passa pelas etapas de produção, refino e revenda. As etapas de exploração e

produção formam o segmento extrativista (upstream), enquanto as de refino e revenda,

o industrial (downstream) (HAMACHER; FERREIRA FILHO, 2015).

A distribuição de derivados de petróleo por esta cadeia produtiva pode ocorrer

por diferentes modais, como o dutoviário, o rodoviário, o ferroviário e o hidroviário. Den-

tre estas alternativas, o dutoviário apresenta custos operacionais e riscos ambientais

relativamente baixos (KENNEDY, 1993). Por outro lado, os custos de implantação do

modal dutoviário são altos, o que torna importante otimizar a utilização da infraestrutura

existente.

Uma das etapas para otimizar o uso de malhas dutoviárias é a realização de

uma programação adequada, sendo necessário considerar, além das características

do transporte de fluidos por dutos, também as necessidades comerciais dos agentes

envolvidos — um problema de decisão NP-Completo (JITTAMAI, 2004). Portanto, dada

a importância e a complexidade deste problema, esta tese trata de uma abordagem de

otimização para a programação do transporte de derivados escuros de petróleo por

uma malha dutoviária brasileira.

Os derivados escuros (heavy oils) são, dentre os diferentes derivados de

petróleo, aqueles que apresentam viscosidade mais alta. Uma característica importante

de se considerar ao transportar derivados escuros é a temperatura dos mesmos, que

deve ser mantida acima de determinados níveis para evitar que eles solidifiquem. Já

em relação à malha abordada nesta tese, ela está localizada no estado de São Paulo

e é formada por sete dutos que interligam oito nós (quatro refinarias, três depósitos

intermediários e um porto).

Para obtenção de programações do transporte nesta rede em um tempo com-

putacional não proibitivo (minutos), o problema é decomposto em três etapas, baseadas

na divisão proposta em Reklaitis (1995) para o problema de programação do proces-

samento de bateladas: alocação das atividades aos recursos, sequenciamento das

atividades e temporização das atividades. A etapa de alocação é solucionada com
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um modelo PLIM, a etapa de sequenciamento com um algoritmo heurístico e um mo-

delo PLIM, e a etapa de temporização com um algoritmo heurístico e um modelo PL.

Nesta abordagem, a obtenção de soluções ocorre de maneira sequencial e cumulativa,

com a solução de uma etapa sendo utilizada para resolução da(s) próxima(s) — uma

heurística de construção (BALL, 2011).

Sendo assim, contextualizados o problema, a sua importância e a abordagem

de otimização proposta, nas próximas seções são definidos os objetivos que nortea-

ram o desenvolvimento desta tese, assim como são descritas as contribuições nela

apresentadas.

1.1 OBJETIVO GERAL

Otimizar a programação do transporte de derivados escuros de petróleo por

uma malha dutoviária, em um tempo computacional não proibitivo (minutos).

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Com base em uma abordagem de otimização previamente apresentada na

literatura, onde o problema de programação do transporte de derivados de petróleo por

malhas dutoviárias é dividido, basicamente, em três etapas, e considerando o problema

descrito na seção 2.1:

1. desenvolver uma abordagem para solucionar a etapa de alocação das atividades

aos recursos;

2. desenvolver uma abordagem para solucionar a etapa de sequenciamento das

atividades;

3. desenvolver uma abordagem para solucionar a etapa de temporização das ativi-

dades.

Assim como:

1. integrar as abordagens desenvolvidas;

2. realizar experimentos com as abordagens desenvolvidas.
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1.3 CONTRIBUIÇÕES

Esta tese trata de uma abordagem de otimização para a programação do trans-

porte de derivados escuros de petróleo por uma malha dutoviária brasileira (apresen-

tada na seção 2.1). A abordagem de otimização proposta foi baseada nas abordagens,

algoritmos e modelos apresentados em Neves-Jr et al. (2007), Boschetto et al. (2010),

Rossato et al. (2013), Fabro et al. (2014), Magatão et al. (2015), Polli et al. (2017) e em

outros trabalhos do mesmo grupo de pesquisa.

Este trabalho é uma continuação da dissertação de mestrado do presente autor

(BUENO, 2015) e de outros trabalhos por ele já publicados (BUENO et al., 2014; BUENO

et al., 2015; BUENO et al., 2016a; BUENO et al., 2016b), sendo que a abordagem, as

considerações, os modelos e os algoritmos foram revisados e reformulados visando o

tratamento do grupo de características listados na seção 2.1.

Além disso, a abordagem aqui apresentada, em especial em relação às etapas

de alocação e sequenciamento, e com exceção de onde indicado o contrário, também

foi apresentada em Bueno et al. (2020). Sendo assim, tendo em conta a rede duto-

viária estudada, os seguintes pontos são indicados como as principais contribuições

desenvolvidas durante este doutorado:

• a consideração de que qualquer nó da malha pode atuar tanto como origem,

quanto como destino do transporte, sendo que o fluxo de qualquer duto pode ser

revertido;

• uma abordagem para o sequenciamento onde se consideram misturas de deriva-

dos, assim como onde se minimizam operações de reversão do fluxo e a inclusão

de selos para evitar interfaces indesejadas.

Vale notar que na abordagem proposta também são consideradas degradações

da qualidade dos derivados e a consideração de um limitante temporal para o trânsito

dos derivados (em razão da perda de calor), sendo que as ocorrências/violações

destas particularidades também são minimizadas. No entanto, elas já haviam sido

consideradas, para a rede dutoviária em questão, em trabalhos anteriores, e aqui foram

revisadas/adaptadas.
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1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Neste primeiro capítulo foi apresentada uma introdução ao tema desta tese, a

justificativa para o seu desenvolvimento, os objetivos almejados e também as contribui-

ções nela presentes. O próximo capítulo é reservado para a delimitação do problema

estudado, assim como para a fundamentação teórica, já o capítulo 3 é reservado para

a apresentação da abordagem de otimização. Por último, no capítulo 4 são discuti-

dos os experimentos realizados e os resultados obtidos, enquanto no capítulo 5 são

apresentadas as conclusões e as sugestões para possíveis trabalhos futuros.
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2 OTIMIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PE-

TRÓLEO POR MALHAS DUTOVIÁRIAS

Diversos autores já apresentaram abordagens de otimização para a progra-

mação do transporte de derivados de petróleo por malhas dutoviárias. Estes autores

consideraram, além de diferentes topologias de redes de dutos, diferentes restrições

operacionais e também o transporte de derivados de classes distintas, assim como

utilizaram diversas técnicas de otimização.

Sendo assim, o problema estudado e suas características são definidas e

delimitadas na primeira seção deste capítulo, enquanto os conceitos e trabalhos que

fundamentam esta tese do ponto de vista teórico são apresentados e discutidos em

sua segunda seção.

2.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A malha dutoviária estudada, ilustrada na Figura 1, está localizada no estado

de São Paulo. Nesta malha, sete dutos, com capacidades volumétricas diferentes

(indicadas, na Figura 1, em unidades volumétricas, u.v.), conectam oito nós. Destes

nós, quatro são refinarias (N1, N3, N5 e N6), três são depósitos intermediários (N2, N4

e N7) e um é um porto (N8).

O transporte normalmente ocorre no sentido das refinarias para o porto. No

entanto, é necessário realizar mudanças no sentido do fluxo, operação denominada

reversão do fluxo. Cada nó possui um limite mínimo e um limite máximo para vazão

(bombeio) de cada derivado em cada duto. Além disso, os dutos estão sempre cheios e

os derivados são considerados incompressíveis. Portanto, o bombeio de um volume

em um duto implica saída do mesmo volume, na extremidade oposta deste duto, na

mesma vazão (ver Figura 2).

Os volumes bombeados são também chamados de bateladas. As bateladas

podem possuir volumes distintos e também toda batelada possui uma rota, isto é, toda

batelada será enviada de um nó de origem para um nó de destino, passando por um ou

mais dutos e nós intermediários. Além disso, podem ocorrer interrupções no bombeio e

no recebimento das bateladas (da mesma batelada ou entre bateladas diferentes).
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Figura 1 – Malha dutoviária estudada.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 2 – Implicações do bombeio de uma batelada.

Fonte: Autoria própria.

Uma batelada pode ser bombeada de todo nó para qualquer outro nó, mas

em um determinado momento, apenas uma batelada pode entrar em qualquer duto e,

consequentemente, apenas uma batelada pode sair de qualquer duto. Uma batelada

também pode sair de um duto e diretamente entrar em outro, operação denominada

entroncamento (ou alinhamento/passagem). Quando uma batelada entra em um duto,

outra batelada só pode entrar neste duto quando a primeira já estiver toda no duto.

Em algumas malhas podem existir, em alguns nós, restrições de entroncamentos e de

bombeios ou recebimentos simultâneos de dutos diferentes, mas estas restrições não

são consideradas neste trabalho.

Diferentemente do entroncamento, também é possível utilizar a tancagem de

um nó intermediário para estocar temporariamente uma batelada ou parte de uma

batelada, operações denominadas estoque intermediário e pulmão, respectivamente.

No entanto, estas operações não são consideradas neste trabalho, i. e., ao sair de

um duto, toda batelada é diretamente inserida no duto seguinte. A passagem de uma

batelada por um nó intermediário será, em alguns pontos, dividida em operações de

recebimento e de bombeio neste nó — mas estas operações serão sempre alinhadas,

não ocorrendo recebimentos ou bombeios intermediários.
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Além disso, como os dutos estão sempre cheios, existem bateladas em duto no

início do horizonte de programação — denominadas estoques em duto. Os estoques

em duto também possuem uma rota e, consequentemente, um destino que deve ser

respeitado pela programação. Além disso, é considerado que todos os estoques em

duto já foram completamente bombeados. Sendo assim, os volumes programados

pela abordagem de otimização sempre constituirão novas bateladas. Os dutos também

podem passar por períodos de manutenção — quando ficam inoperantes, mas esta

característica não é tratada nesta tese.

Diferentes derivados podem ser transportados pelos mesmos dutos, gerando

contaminações nas interfaces entre as bateladas. As contaminações decorrentes de

algumas destas interfaces podem ser tratadas nos nós de destino, sendo então des-

consideradas. No entanto, outras interfaces, por gerarem contaminações intratáveis,

são proibidas. Se necessário, novas bateladas, denominadas selos, podem ser utiliza-

das para evitar estas interfaces indesejadas. Existem configurações predefinidas para

criação de selos, i.e., para evitar uma contaminação intratável, é sabido de antemão

quais derivados e em que quantidade podem ser utilizados para criação do selo.

Misturas de derivados para obtenção de combinações desejadas podem ocorrer

em duas situações: quando duas bateladas são escoadas de dutos diferentes para

o mesmo duto, ao mesmo tempo (a mistura em linha, como ilustrado na Figura 3);

ou quando uma batelada é transferida de um duto para outro, enquanto um derivado

armazenado em tanque é injetado (ou bombeado) neste mesmo duto. Assim como para

criação dos selos, as possíveis configurações de misturas também são conhecidas de

antemão.

Além disso, as misturas por injeção são realizadas apenas quando as bateladas

que serão misturadas são movimentadas pelo mesmo duto até chegarem ao nó onde

se fará a mistura, ou quando será utilizado o volume que já está em tanque no início

do horizonte de programação. Ainda, o produto que será injetado é sempre o produto

em menor proporção na configuração da mistura e, também, se prefere a utilização

de bateladas para misturas/injeções ao invés da utilização do estoque que já estava

em tanque no início do horizonte. Finalmente, nos estudos de caso, as misturas são

sempre feitas no último nó intermediário, antes que se chegue ao destino de cada

batelada misturada.
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Figura 3 – Uma operação de mistura.

Fonte: Autoria própria.
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Além das misturas em linha e das misturas por injeção, também é possível

utilizar um derivado mais nobre para atender a demanda de um derivado menos nobre

— operação denominada degradação. Também é sabido de antemão quais derivados

podem ser degradados para outros derivados. Tanto as operações de degradação,

quanto a realização de misturas, reversões do fluxo e a inclusão de selos, implicam

aumento dos custos e da complexidade operacional. Portanto, estas operações são

minimizadas.

Em sua maioria, os derivados transportados na rede estudada são catego-

rizados como derivados escuros (ou pesados — heavy oils), que são aqueles que

apresentam viscosidade mais alta, como os óleos combustíveis marítimos. A perda

de calor durante o transporte dificulta o escoamento destes derivados, podendo até

mesmo impedi-lo caso atinja certos limites. Sendo assim, é importante que cada bate-

lada não ultrapasse um limite de tempo de residência em duto (tempo de transporte),

para garantir que a temperatura dos derivados permanecerá acima dos limites mínimos.

Nos nós, os derivados são armazenados em tanques, que podem passar por

períodos de manutenção — quando ficam inoperantes. Cada tanque pode armazenar

apenas um derivado, e a capacidade de armazenamento de um derivado em um nó

é considerada como sendo o somatório da capacidade de armazenamento de todos

os tanques alocados para este derivado neste nó. Esta consideração, de tancagem

agregada, é ilustrada na Figura 4.

Os níveis de estoque dos derivados nos nós devem ser mantidos entre três

faixas, cada uma com um limite mínimo e um limite máximo. Uma destas faixas, deno-

minada “meta-restrita”, é mais restritiva que as outras, denominadas “meta” e “limites

operacionais”. Por outro lado, a faixa meta é mais restritiva que os limites operacionais

— que representam a falta de um derivado em um nó (pelo não atendimento de uma

demanda ou pelo envio de um volume antes deste ser produzido), assim como a

capacidade total de armazenamento, como também ilustrado na Figura 4.

É importante notar que, tanto a falta de um derivado em um nó, quanto uma

violação da sua capacidade de armazenamento (ilustradas na Figura 5), são situações

impraticáveis, que demandariam ações preventivas.
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Figura 4 – Tancagem agregada e faixas de estoque.

Fonte: Autoria própria.

Figura 5 – Faltas e violações dos limites operacionais.

Fonte: Autoria própria.
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Sendo assim, é preferível manter os níveis de estoque dentro das faixas mais

restritivas quanto possíveis. Neste sentido, uma violação de um limite superior de

alguma faixa de estoque seria o inventário estar acima deste nível, enquanto uma

violação de um limite inferior seria o inventário estar abaixo deste nível.

Além disso, é sabido de antemão, para um determinado horizonte de progra-

mação, as previsões de demanda e as previsões de produção de cada derivado, em

cada nó, sendo que estas previsões de produção e demanda são representadas por

funções lineares por partes.

Portanto, considerando todas as características já listadas, o problema aqui

estudado é o da definição de um conjunto de bateladas e dos seus períodos de bombeio,

de modo a escoar a produção e atender as demandas dos nós da rede. Contudo, há

necessidade de se observar, da melhor maneira possível, que os estoques estejam nos

níveis desejados, que os limites de tempo de residência sejam respeitados, e que as

necessidades de selos, misturas, degradações e reversões sejam minimizadas.

Vale notar que seria possível realizar a programação visando a consideração

de outros fatores — principalmente a minimização dos custos monetários relacionados

às operações. Para tanto, outras características operacionais poderiam ser tratadas,

como a existência de diferentes custos de bombeio para diferentes períodos do dia ou

a consideração de períodos de troca de turno dos operadores da programação (para fa-

cilitar a operacionalização). No entanto, aqui, os custos monetários, por exemplo, serão

minimizados apenas indiretamente, através da minimização de operações onerosas.

Isto posto, fica evidente que o problema estudado é um problema de otimi-

zação que possui diversos objetivos concorrentes. Para facilitar o seu entendimento,

um resumo das suas características e das considerações realizadas é apresentado

na Tabela 1. Nesta tabela, as características estão listadas na primeira coluna (da

esquerda) e uma explicação resumida sobre elas e sobre como elas são consideradas

é feita na segunda coluna (da direita).

Finalmente, delimitado o problema, e, assim, também realizada a definição

dos termos utilizados e explicadas as premissas adotadas, na próxima seção serão

apresentados e discutidos os conceitos e trabalhos que fundamentam esta tese do

ponto de vista teórico.
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Tabela 1 – Resumo das características do problema e das premissas adotadas.
Característica Descrição e premissas
Topologia De malha, sendo que todos os nós podem atuar tanto como origens

(fontes) do transporte, quanto como destinos.
Dutos Sete dutos bidirecionais, com capacidades volumétricas diferentes, e nos

quais é possível realizar mudanças no sentido do fluxo.
Nós Quatro refinarias, três depósitos intermediários e um porto.
Derivados São da classe de derivados escuros, considerados incompressíveis, e

possuem um limite, em razão da perda de calor, para o tempo que podem
permanecer em transporte (tempo de residência em duto).

Bombeios Cada nó possui uma vazão mínima e uma vazão máxima para bombeio
de cada derivado. Além disso, podem ocorrer interrupções no bombeio
de uma mesma batelada e também entre bateladas diferentes.

Bateladas Podem possuir volumes distintos (como 10.000 ou 20.000u.v.) e cada
batelada possui uma rota.

Rotas Caminhos de nós de origem para nós de destino, sendo que as bateladas
podem passar por dutos e nós intermediários, quando saem de um duto
e entram diretamente no próximo (entroncamento/alinhamento).

Estoques em duto São as bateladas em duto no início do horizonte de programação, pos-
suem uma rota e já foram completamente bombeadas.

Contaminações Algumas interfaces são proibidas e demandam a inclusão de uma terceira
batelada (selo) entre elas.

Misturas Alguns derivados podem ser misturados para atendimento da demanda
da combinação resultante. As misturas podem ocorrer em linha ou por
injeção.

Degradações Para atendimento das demandas, alguns derivados mais nobres podem
ser considerados como outros menos nobres.

Tancagem É considerada de forma agregada, cada tanque pode armazenar ape-
nas um único derivado e os tanques podem passar por períodos de
manutenção — quando ficam inoperantes.

Estoque Varia de acordo com as previsões de produção e demanda (funções
lineares por partes), e também com as operações de bombeio e de
recebimento das bateladas.

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta tese trata de um problema da área de Pesquisa Operacional, que, de

uma forma geral, é um campo de estudo que busca o desenvolvimento de modelos e

métodos computacionais para o processo de tomada de decisões — o que faz dela

uma área multidisciplinar (BELFIORE; FÁVERO, 2013).

Em trabalhos correlatos ao tema desta tese, como comentado anteriormente,

foram estudados problemas que se diferenciam, principalmente, em relação à consi-

deração de diferentes topologias de redes de dutos (MIRHASSANI; JAHROMI, 2011;

MAGATÃO et al., 2015; MOSTAFAEI et al., 2021), de diferentes restrições operaci-

onais e também em relação ao transporte de derivados de classes distintas, assim

como em relação às variadas técnicas de otimização utilizadas (HERRÁN et al., 2012;

GHAFFARI-HADIGHEH; MOSTAFAEI, 2015; TAHERKHANI, 2020).
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Estas diferenciações ocorrem em razão da consideração de uma ou outra

topologia implicar grande impacto na atividade de programação. Em Magatão et al.

(2012) as diferentes topologias são classificadas, resumidamente, em: topologias com

uma origem e um destino, topologias com uma origem e múltiplos destinos e topologias

com múltiplas origens e múltiplos destinos. Além disso, quando a topologia possui mais

de um duto, ela pode ser classificada como sendo ou de rede (malha), ou de árvore.

Além das topologias, as características dos derivados transportados também

influenciam a geração de programações. De maneira geral, os derivados podem ser

classificados em derivados claros ou em derivados escuros. Os derivados claros são

mais nobres, com viscosidade mais baixa (como a gasolina), enquanto os derivados

escuros são menos nobres e mais viscosos (como os óleos combustíveis marítimos).

Em relação às diferentes restrições operacionais, a existência de diferentes

faixas de vazão para o bombeio dos derivados, por exemplo, pode ou não ser conside-

rada. Já para as técnicas de otimização, é comum a utilização de Programação Linear

(PL), Programação Linear Inteira Mista (PLIM), Programação Lógica por Restrições

(PLR), heurísticas e meta-heurísticas (MOURA et al., 2008; ZAGHIAN; MOSTAFAEI,

2016; CHEN et al., 2017; ZHANG et al., 2018).

A rede abordada neste trabalho possui múltiplas origens e múltiplos destinos,

sendo que por ela são transportados derivados escuros (todas as restrições consi-

deradas são descritas na seção 2.1). Já em relação às técnicas, na abordagem de

otimização aqui proposta são utilizados modelos PL, PLIM e algoritmos heurísticos. Mas,

antes da apresentação desta abordagem, feita no Capítulo 3, a seguir é apresentado

um breve resumo de trabalhos correlatos a este.

Na abordagem apresentada em Crane et al. (1999), um algoritmo genético

foi utilizado para a programação de uma rede dutoviária com fluxo unidirecional e por

onde são transportados dois derivados de petróleo. Nesta abordagem, o tempo de

transporte de todas as bateladas foi considerado como sendo o mesmo e, na data de

publicação do trabalho (1999), a necessidade de memória para execução do algoritmo

foi considerada impeditiva para aplicações em exemplos reais. Apesar disso, o trabalho

demonstrou a viabilidade da utilização de algoritmos evolutivos para resolução do

problema em questão.
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Em relação à complexidade do problema, em Jittamai (2004) foi provado que

programar um sistema com uma ou mais origens, com múltiplos derivados e com

a consideração de janelas temporais para a entrega das bateladas, é um problema

NP-completo. Além disso, a complexidade deste problema também aumenta com a

consideração de outras características operacionais, como a consideração de selos

(MAGATÃO et al., 2004; KIRSCHSTEIN, 2018), de reversões do fluxo (MAGATÃO et

al., 2011; CASTRO, 2017), da manutenção detalhada dos níveis de estoque (RELVAS

et al., 2006; MEIRA et al., 2018; QUINTEROS et al., 2019), dos tanques (SCHNEIDER

et al., 2016; DIMAS et al., 2018) e de características hidráulicas (REJOWSKI; PINTO,

2008; LIAO et al., 2018; ZHOU et al., 2019). Sendo assim, em muitas das abordagens

de otimização apresentadas na literatura (e a seguir) são feitas decomposições do

problema para lidar com sua complexidade.

Em Lopes et al. (2010) foi apresentada uma abordagem de otimização na

qual o problema de programar a utilização de uma malha dutoviária é dividido em

duas etapas: uma de planejamento (resolvida com um algoritmo heurístico) e uma de

programação (resolvida com um modelo PLR). Com esta estratégia foram produzidos

resultados satisfatórios para casos de uso reais.

Em Boschetto et al. (2010) também foi apresentada uma abordagem de de-

composição para otimização da programação de uma malha dutoviária real, por onde

14 derivados de petróleo e etanol são transportados. Esta abordagem é baseada na

desenvolvida em Neves-Jr et al. (2007), Bonacin et al. (2007), Czaikowski et al. (2008),

Felizari et al. (2009), Yamamoto (2009) e em outros, onde o problema é dividido em

três etapas: alocação, sequenciamento e temporização. O foco do artigo foi a etapa

de temporização, resolvida com um modelo PLIM no qual uma série de características

operacionais foram consideradas, como a realização de interrupções no bombeio das

bateladas.

Como continuação do trabalho apresentado em Boschetto et al. (2010), e

visando as outras etapas da abordagem de decomposição, em Magatão et al. (2012)

foi apresentado um modelo PLIM para definição dos volumes totais que devem trafegar

por uma rota e um único modelo PLIM para definição do volume das bateladas e

da sequência delas nos dutos. Foram obtidas respostas satisfatórias com o primeiro

modelo PLIM, mas não com o segundo. Esta limitação foi futuramente resolvida com
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uma abordagem onde se combina um algoritmo heurístico e um modelo PLIM para o

sequenciamento (POLLI et al., 2017), além de também terem sido propostas outras

contribuições para a abordagem em Magatão et al. (2015), Klüpel (2016) e Schnirmann

(2017). Além disso, em Konowalenko et al. (2019), ao invés de com um modelo PLIM, o

algoritmo heurístico de sequenciamento foi utilizado em conjunto com um modelo PLR

— explorando uma estratégia similar a adotada em Felizari et al. (2009).

Em Abbasi e Garousi (2010) foi apresentado um modelo PLIM com o qual se

obteve sucesso na geração de programações para uma malha com 10 nós e 11 dutos

unidirecionais. Neste trabalho, o objetivo da otimização foi o de minimizar os custos

operacionais das operações de bombeio, um grande desafio.

Em Cafaro e Cerdá (2012) também foi proposto um modelo PLIM para a

otimização da programação de uma malha dutoviária. Com este modelo foram obtidas

programações para três estudos de caso reais, sendo que o tratamento de reversões

do fluxo foi apontado para realização em trabalhos futuros.

Diferentemente dos até aqui apresentados, o trabalho apresentado em Stebel

et al. (2012) foi dedicado à redução da distância entre as decisões estratégicas (de alto

nível) das decisões operacionais (de baixo nível) do transporte dutoviário de derivados

de petróleo pela mesma rede estudada em Boschetto et al. (2010) e em outros. Os

autores propuseram um modelo PLIM para, considerando a viabilidade operacional,

realizar a correção dos planos estratégicos de produção. Os resultados indicaram que

os planos de produção sugeridos pelo modelo foram melhores que os feitos sem a sua

utilização.

Já em Ribas et al. (2013) foi proposta uma abordagem híbrida, através da

utilização de um algoritmo micro-genético e um modelo PLIM, para sequenciar e

temporizar o transporte de bateladas também pela mesma rede estudada em Stebel et

al. (2012) e em outros. Foram obtidos bons resultados com esta abordagem, que foram

comparados com resultados obtidos com a abordagem proposta em Magatão et al.

(2012) (já descrita anteriormente), com resultados obtidos com o sequenciamento sendo

feito por um especialista da rede e com resultados obtidos com a abordagem proposta

em Arruda et al. (2010), onde foi apresentado um algoritmo genético multiobjetivo para

a etapa de sequenciamento das atividades.
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Trabalhando com a mesma rede de dutos aqui estudada, mas considerando

o fluxo como unidirecional, assim como não programando misturas de derivados, em

SOUZA FILHO et al. (2013) os autores discretizaram os volumes dos dutos, o horizonte

de programação e, aplicando um modelo PLIM e um algoritmo heurístico de pós-

processamento, obtiveram programações de uma semana para três estudos de caso

reais. Este trabalho foi uma evolução dos apresentados em Alves (2007) e Pereira

(2008), sendo que em Alves (2007) foi proposto um algoritmo genético e em Pereira

(2008) um modelo PLIM para resolução do problema.

Também trabalhando com a mesma rede aqui estudada, em Fabro et al. (2014)

foi apresentada uma abordagem de otimização baseada na apresentada em Magatão

et al. (2012) e em outros. Da mesma maneira que em SOUZA FILHO et al. (2013), a

rede foi considerada como possuindo fluxo unidirecional e também não foram progra-

madas misturas de derivados. Algoritmos heurísticos e modelos PLIM foram utilizados

para obtenção de programações para horizontes mensais. De forma complementar, e

também para a rede aqui estudada, em Lamboia et al. (2016) foi proposta uma meta-

heurística (Modified Shuffled Frog Leaping) para utilização nesta mesma abordagem de

otimização, enquanto em Polli et al. (2012) foi apresentado um modelo de planejamento

onde se consideram, além de outras características, misturas e degradações. Além

destes, em Valério et al. (2012) foi apresentado um algoritmo para troca dos derivados

nos tanques e em Rossato et al. (2013) (no qual o autor desta tese também é um autor)

foi apresentada uma abordagem para o tratamento dos limites de tempo de residência

dos derivados nos dutos.

Sendo assim, delimitado o problema e apresentada a fundamentação teórica

desta tese, no próximo capítulo será apresentada a abordagem de otimização proposta.

Como nesta abordagem o problema estudado é decomposto em três etapas, primeiro

será realizada uma explicação abrangente do funcionamento da abordagem, para só

depois ser realizado o detalhamento dos algoritmos e dos modelos propostos.
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3 ABORDAGEM DE OTIMIZAÇÃO

A abordagem de solução proposta é baseada na publicada em Neves-Jr et al.

(2007), na qual o problema é considerado como um problema de processamento de

bateladas (GROSSMANN et al., 1996), e, então, dividido em três etapas, baseadas na

divisão proposta em Reklaitis (1995), aqui assim definidas1:

1. alocação das atividades aos recursos: a definição de quais nós enviarão quais

derivados e em que quantidade por cada rota, assim como a natureza das

movimentações (movimentação normal, de degradação ou de mistura);

2. sequenciamento das atividades: a fragmentação dos volumes definidos na etapa

de alocação em volumes operacionais (bateladas), um problema de dimensio-

namento de lotes, assim como a definição da sequência de transporte destas

bateladas pelos dutos;

3. temporização das atividades: a definição de quando e em que vazão cada bate-

lada será bombeada.

Esta estratégia de decomposição (ilustrada na Figura 6) é feita para obtenção

de soluções em um tempo computacional não proibitivo (minutos), e, com ela, a

obtenção de soluções ocorre de maneira sequencial e cumulativa, sendo a solução de

uma etapa utilizada para resolução da(s) próxima(s) — uma heurística de construção

(BALL, 2011). Por exemplo: os tempos de bombeio são apenas estimados na etapa

de sequenciamento, já que eles serão devidamente definidos apenas na etapa de

temporização. Por outro lado, na etapa de temporização, a sequência de bombeio das

bateladas já foi definida e não será mais alterada.

Sendo assim, com esta abordagem não é possível garantir a obtenção de

soluções ótimas. No entanto, com ela é possível obter boas soluções operacionais,

para horizontes de cerca de 30 dias, em um baixo tempo computacional, conforme

descrito no Capítulo 4, de experimentos.

1 Em outros trabalhos nos quais esta abordagem também foi utilizada, como em Fabro et al. (2014),
Magatão et al. (2015) e Polli et al. (2017), a etapa de alocação de atividades foi chamada de
“planejamento”, enquanto a etapa de sequenciamento de atividades foi chamada de “alocação” ou
“alocação e sequenciamento”.
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Figura 6 – Abordagem de otimização.

Fonte: Autoria própria.

Figura 7 – Rede dutoviária fictícia utilizada para exemplificar a criação de uma programação com
a abordagem de otimização proposta.

Fonte: Autoria própria.

Finalmente, diversos autores utilizaram e evoluíram esta abordagem visando

o tratamento de característcas específicas e problemas similares, assim como para

experimentação de técnicas diversas (ver seção 2.2) — o que indica que esta é uma

abordagem de ampla aplicabilidade.

Para exemplificar como um programação é criada com esta abordagem, a rede

dutoviária fictícia ilustrada na Figura 7 será utilizada, na qual 5 nós são conectados por

4 dutos. A primeira etapa da abordagem é a de alocação das atividades aos recursos,
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onde, com base nos estoques e nos perfis de produção e demanda de cada nó, será

definido quanto de cada derivado será enviado por cada rota, assim como a natureza

destas movimentações.

Portanto, ao final da execução da etapa de alocação teríamos, por exem-

plo, a resposta descrita na Tabela 2, sendo que as linhas desta tabela podem ser

lidas da seguinte maneira, considerando a leitura da primeira linha: “50.000 unidades

volumétricas (u.v.) do derivado de petróleo 1 (DP1) serão transportadas pela rota

N1→ D1→ N2→ D2→ N4, que tem como origem o nó N1 e como destino o nó N4,

e que passa, de maneira sequencial, pelos dutos e nós intermediários D1, N2 e D2.”

Tabela 2 – Exemplo de resultado da etapa de alocação.
Derivado Rota Quantidade
DP1 N1→ D1→ N2→ D2→ N4 50.000u.v.
DP2 N5→ D4→ N4→ D3→ N3 25.000u.v.
DP3 N1→ D1→ N2→ D2→ N4 10.000u.v.

Após definidas estas quantias, elas serão divididas, na etapa de sequencia-

mento, em volumes operacionais (bateladas). Sendo assim, por exemplo, as 50.000u.v.

de DP1 poderiam ser divididas em 10 bateladas de 5.000u.v. ou em 5 bateladas

de 10.000u.v. (um problema de dimensionamento de lotes). Além disso, nesta etapa

também ocorre a definição da sequência de transporte de cada batelada nos du-

tos de sua rota. Portanto, um possível resultado da etapa de sequenciamento po-

deria ser o seguinte recorte da sequência de transporte das bateladas pelo duto 2:

B3DP1→ B2DP3→ B1DP3→ B2DP1→ B1DP1. Esta resposta pode ser lida da di-

reita para a esquerda, da seguinte maneira: “no duto 2, a primeira batelada do derivado

1 (B1DP1) será empurrada pela segunda batelada do derivado 1 (B2DP1), que será

empurrada pela primeira batelada do derivado 3 (B1DP3), que será empurrada pela

segunda batelada do derivado 3 (B2DP3), que será empurrada pela terceira batelada

do derivado 1 (B3DP1)”.

Com a definição dos volumes e da sequência de transporte das bateladas nos

dutos, na etapa de temporização serão definidas as vazões e os tempos de início e fim

de bombeio de cada uma das bateladas, assim como seus tempos de início e fim de

recebimento (consequência do bombeio das outras bateladas). É importante notar que

o bombeio das bateladas pode ser interrompido, tanto entre bateladas diferentes, mas

também para cada batelada individualmente. Sendo assim, se uma batelada tivesse
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20.000u.v., por exemplo, ela poderia ser bombeada em duas partes de 10.000u.v., com

a segunda parte sendo bombeada em um período posterior ao término do bombeio da

primeira parte.

Com o entendimento geral das decisões tomadas em cada uma das etapas

da abordagem de otimização, os modelos e algoritmos propostos para a resolução

das mesmas são detalhadamente explicados nas próximas seções, sendo a seção 3.1

dedicada para a etapa de alocação das atividades aos recursos, a seção 3.2 para a

etapa de sequenciamento das atividades e a seção 3.3 para a etapa de temporização

das atividades.

Finalmente, a etapa de alocação é solucionada com um modelo PLIM, a etapa

de sequenciamento com um algoritmo heurístico e um modelo PLIM, e a etapa de

temporização com um algoritmo heurístico e um modelo PL, conforme ilustrado na

Figura 8.

Figura 8 – Algoritmos e modelos matemáticos utilizados na abordagem de otimização.

Fonte: Autoria própria.

Todos os modelos apresentados utilizam conjuntos esparsos — onde apenas

os índices válidos são manipulados. Além disso, nos modelos, todas as variáveis

relacionadas a unidades volumétricas e unidades temporais são contínuas e assumem

apenas valores não-negativos (a não ser que o contrário seja indicado). Da mesma

maneira, se as variáveis envolverem decisões, elas são binárias. Por outro lado, todas

as outras variáveis são inteiras e também assumem apenas valores não-negativos.
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Em relação à apresentação dos modelos, os nomes dos conjuntos são iniciados com

uma letra maiúscula, enquanto os nomes das variáveis são iniciados com uma letra

minúscula e os parâmetros são indicados com todas as letras maiúsculas.

3.1 ALOCAÇÃO DAS ATIVIDADES AOS RECURSOS

Como descrito na seção anterior, o objetivo na etapa de alocação das atividades

aos recursos, a primeira da abordagem de otimização, é a definição de quais nós

enviarão quais derivados e em que quantidade por cada rota, assim como a natureza

das movimentações (movimentação normal, de degradação ou de mistura).

Vale notar desde já que a solução da etapa de alocação das atividades aos

recursos será depois utilizada pelo algoritmo heurístico de sequenciamento para de-

terminação das bateladas (um problema de dimensionamento de lotes) e de uma

sequência de transporte inicial — como ilustrado na Figura 9. Sendo assim, a seguir é

proposto um modelo PLIM para realização de tal objetivo.

Figura 9 – O posicionamento da etapa de alocação na abordagem de otimização.

Fonte: Autoria própria.
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3.1.1 Modelo PLIM

Este modelo é baseado nos modelos de planejamento apresentados em Maga-

tão et al. (2012) e em Fabro et al. (2014) (além de em outras publicações do mesmo

grupo de pesquisa), considerando as características do problema listadas na seção 2.1,

principalmente em relação às misturas e reversões. Além disso, ele já foi apresentado

pelo presente autor em Bueno et al. (2020). Sendo assim, iniciando pela estrutura

de dados utilizada, os conjuntos de dados de entrada do modelo são os listados na

Tabela 3, os parâmetros são os listados na Tabela 4 e as variáveis são as listadas na

Tabela 5.

Tabela 3 – Conjuntos de dados de entrada do modelo PLIM de alocação.

Índice/Conjunto Descrição
{n, drv} ∈ NodeDrvs Cada nó n e cada derivado drv .
{per} ∈ Pers Cada período per .
{s, d , drv , vol} ∈ Routes Cada rota, com origem em s, destino em d , de um deri-

vado drv e com volume vol .
{s, d , drv , vol} ∈ RoutesRev Rotas que possuem pelo menos um duto no sentido re-

verso.
{s, d , drv , vol , per} ∈ RoutesPer Rotas e períodos.
{n, drv , vol} ∈ IniInv O estoque inicial vol de um derivado drv no nó n.
{n, drv , vol} ∈ LineFill O volume vol de um derivado drv que está nos dutos

no início do horizonte de programação e que tem como
destino o nó n.

{n, drv , per , vol} ∈ Produ O volume vol de um derivado drv produzido no nó n
durante o período per .

{n, drv , per , vol} ∈ Consu O volume vol de um derivado drv demandado no nó n
durante o período per .

{n, dA, dB} ∈ Degr Uma configuração de degradação representando que o
derivado dA pode ser degradado para o derivado dB no
nó n.

{n, dA, dB, dC, prA, prB} ∈ Blend Uma configuração de mistura representando que o deri-
vado dA pode ser misturado com o derivado dB no nó n
para obtenção do derivado dC, com as proporções prA e
prB, respectivamente.

{n, drv , per , vol} ∈ OperMax A capacidade operacional vol para armazenamento do
derivado drv no nó n durante o período per .

{n, drv , per , vol} ∈ MnMxMax O nível superior vol da faixa de estoque meta para arma-
zenamento do derivado drv no nó n durante o período
per .

{n, drv , per , vol} ∈ MnMxMin O nível inferior vol da faixa de estoque meta para arma-
zenamento do derivado drv no nó n durante o período
per .

{n, drv , per , vol} ∈ TargMax O nível superior vol da faixa de estoque meta-restrita
para armazenamento do derivado drv no nó n durante o
período per .

{n, drv , per , vol} ∈ TargMin O nível inferior vol da faixa de estoque meta-restrita para
armazenamento do derivado drv no nó n durante o pe-
ríodo per .
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Tabela 4 – Parâmetros do modelo PLIM de alocação.
Parâmetro Descrição
WOPER O peso para as violações da capacidade operacional ou

para as faltas dos derivados.
WMNMX O peso para as violações da faixa de estoque meta, tanto

para os limites superiores quanto para os inferiores, sendo
que para os inferiores seriam faltas em relação a este
limite inferior.

WTARG O peso para as violações da faixa de estoque meta-
restrita, tanto para os limites superiores quanto para os
inferiores, sendo que para os inferiores seriam faltas em
relação a este limite inferior.

MINVOL O volume mínimo que deve ser transportado por uma rota,
caso ela seja utilizada.

M O limitante superior do volume que pode ser transpor-
tado por uma rota (foi utilizado o dobro do maior volume
demandado ou produzido).

Tabela 5 – Variáveis do modelo PLIM de alocação.
Variável Descrição
ifTransps,d ,drv ,vol Se um derivado é transportado por uma rota.
sentPers,d ,drv ,vol ,per Quanto de um derivado é transportado por uma rota, em

um período.
sents,d ,drv ,vol Quanto de um derivado é transportado por uma rota, em

todos os períodos.
invn,drv ,per Volume de um derivado disponível em estoque, em um

nó, em um período.
genDegrn,drv ,per Volume de um derivado gerado por degradações, em um

nó, em um período.
utiDegrn,drv ,per Volume de um derivado utilizado em degradações, em um

nó, em um período.
degradedPern,dA,dB,per Volume de um derivado dA, degradado para um derivado

dB, em um nó, em um período.
degradedn,dA,dB Volume de um derivado dA, degradado para um derivado

dB, em um nó, em todos os períodos.
genBlendn,drv ,per Volume de um derivado gerado por mistura, em um nó,

em um período.
utiBlendn,drv ,per Volume de um derivado utilizado em misturas, em um nó,

em um período.
ifBlendedn,dA,dB,dC,prA,prB Se qualquer volume do derivado dC foi gerado pela mis-

tura dos derivados dA e dB, em um nó, com as proporções
prA e prB, respectivamente.

blendedPern,dA,dB,dC,prA,prB,per Volume do derivado dC, gerado pela mistura dos deriva-
dos dA e dB, em um nó, em um período, com as propor-
ções prA e prB, respectivamente.

blendedn,dA,dB,dC,prA,prB Volume do derivado dC, gerado pela mistura dos deriva-
dos dA e dB, em um nó, em todos os períodos, com as
proporções prA e prB, respectivamente.

tMinPern,drv ,per Quanto falta para que o estoque de um derivado, em um
nó, respeite o nível inferior da faixa de estoque meta-
restrita, em um período.

tMinn,drv Quanto falta para que o estoque de um derivado, em um
nó, respeite o nível inferior da faixa de estoque meta-
restrita, em todos os períodos.

(continua)
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Tabela 5 – Variáveis do modelo PLIM de alocação.
(continuação)

Variável Descrição
tMaxPern,drv ,per Quanto do estoque de um derivado, em um nó, viola o

nível superior da faixa de estoque meta-restrita, em um
período.

tMaxn,drv Quanto do estoque de um derivado, em um nó, viola o
nível superior da faixa de estoque meta-restrita, em todos
os períodos.

tMnMxMinPern,drv ,per Quanto falta para que o estoque de um derivado, em um
nó, respeite o nível inferior da faixa de estoque meta, em
um período.

tMnMxMinn,drv Quanto falta para que o estoque de um derivado, em um
nó, respeite o nível inferior da faixa de estoque meta, em
todos os períodos.

tMnMxMaxPern,drv ,per Quanto do estoque de um derivado, em um nó, viola o
nível superior da faixa de estoque meta, em um período.

tMnMxMaxn,drv Quanto do estoque de um derivado, em um nó, viola o
nível superior da faixa de estoque meta, em todos os
períodos.

tOperMaxPern,drv ,per Quanto do estoque de um derivado, em um nó, viola a
capacidade de armazenamento, em um período.

tOperMaxn,drv Quanto do estoque de um derivado, em um nó, viola a
capacidade de armazenamento, em todos os períodos.

lackPern,drv ,per Quanto falta de um derivado, em um nó, em um período.
lackn,drv Quanto falta de um derivado, em um nó, em todos os

períodos.

A função objetivo do modelo de alocação, representada na equação (1), possui

10 termos: dois para representar as possíveis violações de inventário, para cada faixa de

estoque (limites inferiores e superiores); um para minimizar o número de rotas alocadas,

assim como para preferir alocações entre nós mais próximos; um para penalizar o uso

de rotas que implicam reversões do fluxo; um para penalizar misturas de derivados; e

um para penalizar degradações de derivados.

As violações das faixas de estoque são penalizadas com pesos de ordens de

grandezas diferentes — visando representar as relações de prioridades entre elas. Já

a penalização para minimizar o número de rotas utilizadas e para preferir alocações

entre nós mais próximos é o somatório da capacidade volumétrica (índice vol) de todos

os dutos de cada rota utilizada, enquanto a penalização para uso de uma rota de

reversão é o dobro do somatório da capacidade volumétrica de todos os dutos da rota.

Sendo assim, o modelo busca por soluções nas quais o estoque respeite as faixas mais

restritivas quanto possíveis, nas quais se utiliza a menor quantidade de rotas (e as

mais próximas) e se realiza a menor quantidade de reversões, misturas e degradações.

Sendo assim, este é um problema de otimização multiobjetivo.
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Como a quantidade alocada por cada rota não é minimizada nesta função

objetivo, se duas soluções violarem igualmente estes termos, mas alocando volumes

diferentes por cada rota, ou até mesmo mais do que o volume necessário, estas duas

soluções não serão diferenciadas. No entanto, na próxima etapa da abordagem, de

sequenciamento das atividades (seção 3.2), serão criadas bateladas apenas até que as

necessidades dos nós tenham sido atendidas ou até que todas as alocações definidas

pelo modelo tenham sido satisfeitas.

Minimize Z :∑︁
{n,drv}∈NodeDrvs

(lackn,drv ·WOPER)+

∑︁
{n,drv}∈NodeDrvs

(tOperMaxn,drv ·WOPER)+

∑︁
{n,drv}∈NodeDrvs

(tMnMxMinn,drv ·WMNMX )+

∑︁
{n,drv}∈NodeDrvs

(tMnMxMaxn,drv ·WMNMX )+

∑︁
{n,drv}∈NodeDrvs

(tMinn,drv ·WTARG)+

∑︁
{n,drv}∈NodeDrvs

(tMaxn,drv ·WTARG)+

∑︁
{s,d ,drv ,vol}∈(Routes∩RoutesRev )

(ifTransps,d ,drv ,vol · vol)+

∑︁
{s,d ,drv ,vol}∈RoutesRev

(ifTransps,d ,drv ,vol · vol · 2)+

∑︁
{n,dA,dB,dC,prA,prB}∈Blend

blendedn,dA,dB,dC,prA,prB+
∑︁

{n,dA,dB}∈Degr

degradedn,dA,dB

(1)

Em relação às restrições do modelo, as equações (2) e (3) são utilizadas

para representação do nível de estoque de cada derivado, em cada nó, em cada

período do horizonte de programação, sendo que o estoque será alterado de acordo

com as alocações realizadas. A primeira equação representa o inventário no início do

horizonte (per = 0), enquanto a segunda o representa nos demais períodos. Neste

modelo, o conjunto de períodos Pers representa os intervalos temporais do horizonte de

programação em que as configurações da rede são as mesmas, assim como aqueles

em que as taxas de produção e de demanda são lineares. Um exemplo da formação
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dos períodos é ilustrado na Figura 10, onde, em razão da manutenção de um tanque, o

horizonte de programação é dividido em três períodos, além do período inicial (per = 0).

Figura 10 – Divisão do horizonte de programação em razão da manutenção de um tanque.

Fonte: Autoria própria.

Ainda em relação ao estoque, na equação (2) o estoque de um derivado em um

nó no início do horizonte de programação é representado como a soma dos volumes

armazenados nos tanques (índice iniInv ) com os volumes das bateladas que estão

nos dutos e que tem este nó como destino (índice lineFill). Sendo assim, os estoques

em duto são considerados como estando todos disponíveis nos nós já no início do

horizonte de programação. Por outro lado, na equação (3), o estoque nos períodos

subsequentes é representado como o estoque do período anterior somado com o

volume que será produzido, recebido, gerado por misturas e gerado por degradações

em cada período, subtraído do volume que será demandado, enviado, utilizado nas

misturas e utilizado nas degradações também em cada período. Como as variáveis são

todas positivas, a variável lackPer é utilizada para representar a falta de um derivado

em um nó, em um período, sendo que todas as demandas estão atendidas no início do

horizonte de programação (4).

invn,drv ,per =
∑︁

{n,drv ,iniInv}∈IniInv

iniInv +
∑︁

{n,drv ,lineFill}∈LineFill

lineFill

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs,∀{per} ∈ Pers | per = 0

(2)
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invn,drv ,per = invn,drv ,per−1−

lackPern,drv ,per−1 + lackPern,drv ,per +∑︁
{n,drv ,per ,produced}∈Produ

produced−

∑︁
{n,drv ,per ,consumed}∈Consu

consumed+

∑︁
{s,n,drv ,vol ,per}∈RoutesPer

sentPers,n,drv ,vol ,per−

∑︁
{n,d ,drv ,vol ,per}∈RoutesPer

sentPern,d ,drv ,vol ,per +

genBlendn,drv ,per − utiBlendn,drv ,per +

genDegrn,drv ,per − utiDegrn,drv ,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs,∀{per} ∈ Pers | per > 0

(3)

lackPern,drv ,per = 0

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs,∀{per} ∈ Pers | per = 0
(4)

Modelado o inventário dos derivados nos nós, a seguir são descritas as res-

trições para modelagem das alocações — que alteram os níveis de estoque. Primei-

ramente, na equação (5) é dito que não ocorre nenhuma operação antes do início do

horizonte de programação. Já a equação (6) é utilizada para representar o volume

enviado por uma rota durante todo o horizonte, enquanto as inequações (7) e (8) são

utilizadas para impor um volume mínimo e um volume máximo de alocação por uma

rota, se ela for utilizada.

∑︁
{n,d ,drv ,vol ,per}∈RoutesPer

sentPern,d ,drv ,vol ,per + genDegrn,drv ,per + genBlendn,drv ,per = 0

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs,∀{per} ∈ Pers | per = 0

(5)

sentn,d ,drv ,vol =
∑︁

{n,d ,drv ,vol ,per}∈RoutesPer

sentPern,d ,drv ,vol ,per

∀{n,d ,drv ,vol} ∈ Routes

(6)
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sentn,d ,drv ,vol ≥ MINVOL · ifTranspn,d ,drv ,vol

∀{n,d ,drv ,vol} ∈ Routes
(7)

sentn,d ,drv ,vol ≤ M · ifTranspn,d ,drv ,vol

∀{n,d ,drv ,vol} ∈ Routes
(8)

Ainda em relação às operações de transporte, a inequação (9) indica que, se

um nó recebe um derivado, ele não deve enviar este derivado para outro nó — para

evitar a desnecessária utilização de nós intermediários.

sentn,d ,drv ,vol ≤ M · (1− ifTranspd ,d2,drv ,vol2)

∀{n,d ,drv ,vol} ∈ Routes,∀{d ,d2,drv ,vol2} ∈ Routes
(9)

Em relação às operações de misturas, de maneira semelhante à realizada com

a equação (6) e com as inequações (7) e (8), a equação (10) e as inequações (11)

e (12) são utilizadas para representar as operações de misturas realizadas em todo

o horizonte, assim como para impor volumes mínimos e máximos para a realização

destas misturas.

blendedn,dA,dB,dC,prA,prB =
∑︁

{per}∈Pers

blendedPern,dA,dB,dC,prA,prB,per

∀{n,dA,dB,dC,prA,prB} ∈ Blend

(10)

blendedn,dA,dB,dC,prA,prB ≥ MINVOL · ifBlendedn,dA,dB,dC,prA,prB

∀{n,dA,dB,dC,prA,prB} ∈ Blend
(11)

blendedn,dA,dB,dC,prA,prB ≤ M · ifBlendedn,dA,dB,dC,prA,prB

∀{n,dA,dB,dC,prA,prB} ∈ Blend
(12)

Também em relação às misturas, as equações (13) e (14) são utilizadas para

representar os volumes utilizados e os volumes gerados por misturas, assim como

para garantir as proporções dos derivados misturados. Já em relação às degradações,



42

as equações (15), (16) e (17) são utilizadas para representar os volumes utilizados e

gerados por degradação em um nó.

utiBlendn,drv ,per =
∑︁

{n,drv ,dB,dC,prA,prB}∈Blend

(blendedPern,drv ,dB,dC,prA,prB,per · prA)+

∑︁
{n,dA,drv ,dC,prA,prB}∈Blend

(blendedPern,dA,drv ,dC,prA,prB,per · prB)

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs,∀{per} ∈ Pers

(13)

genBlendn,drv ,per =
∑︁

{n,dA,dB,drv ,prA,prB}∈Blend

blendedPern,dA,dB,drv ,prA,prB,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs,∀{per} ∈ Pers

(14)

utiDegrn,drv ,per =
∑︁

{n,drv ,dB}∈Degr

degradedPern,drv ,dB,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs,∀{per} ∈ Pers

(15)

genDegrn,drv ,per =
∑︁

{n,dA,drv}∈Degr

degradedPern,dA,drv ,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs,∀{per} ∈ Pers

(16)

degradedn,dA,dB =
∑︁

{per}∈Pers

degradedPern,dA,dB,per

∀{n,dA,dB} ∈ Degr

(17)

Como não faz parte dos objetivos deste trabalho programar operações que

não estejam relacionadas ao transporte dos derivados, a inequação (18) é utilizada

para garantir que todos os volumes gerados por degradações e misturas em um nó

devem ser enviados para outro nó — evitando assim que uma degradação ou mistura

seja programada para atender a demanda interna de um nó (sem qualquer operação

de transporte). Já a inequação (19) representa que, para realização de misturas, o

derivado A (que sempre possui a maior proporção nas misturas), deve ser enviado para

o nó onde a mistura ocorre, o que também significa que apenas o estoque em tanque

do derivado B pode ser utilizado para realização de misturas por injeção. Sendo assim,



43

para as operações de mistura, serão criadas alocações dos derivados geradores (de

suas origens até o nó onde se fará a mistura) e do derivado misturado (do nó onde

se fará a mistura até o seu destino). No entanto, se for utilizado apenas o estoque em

tanque do derivado B, serão criadas apenas as alocações do derivado A e do derivado

misturado.

∑︁
{n,d ,drv ,vol ,per}∈RoutesPer

sentPern,d ,drv ,vol ,per ≥

∑︁
{n,dA,drv}∈Degr

degradedPern,dA,drv ,per +

∑︁
{n,dA,dB,drv ,prA,prB}∈Blend

blendedPern,dA,dB,drv ,prA,prB,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs,∀{per} ∈ Pers

(18)

utiBlendn,dA,per ≤
∑︁

{s,n,dA,vol ,per}∈RoutesPer

sentPers,n,dA,vol ,per

∀{n,dA,dB,drv ,prA,prB} ∈ Blend ,∀{per} ∈ Pers

(19)

Finalmente, para representação das violações do estoque em relação aos

limites mínimos e máximos, são utilizadas as inequações de (20) a (30). Na inequação

(20), por exemplo, a variável inv , que representa o estoque, menos a variável lackPer ,

que representa a falta de um derivado em relação à faixa de estoque operacional, deve

ser maior ou igual ao limite inferior da faixa de estoque meta-restrita (indicada pelo

parâmetro vol) subtraído da variável de relaxação tMinPer . Já na inequação (21), os

valores desta variável de relaxação em cada período são somados para que sejam

minimizados na função objetivo. Também é importante notar que é apenas necessário

somar os valores das variáveis que representam a falta dos derivados em relação

à faixa de estoque operacional (30), pois estes valores já foram considerados nas

restrições que modelam o estoque (restrições (2), (3) e (4)).

invn,drv ,per − lackPern,drv ,per ≥ vol − tMinPern,drv ,per

∀{n,drv ,per ,vol} ∈ TargMin
(20)
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tMinn,drv =
∑︁

{n,drv ,per ,vol}∈TargMin

tMinPern,drv ,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs

(21)

invn,drv ,per − lackPern,drv ,per ≥ vol − tMnMxMinPern,drv ,per

∀{n,drv ,per ,vol} ∈ MnMxMin
(22)

tMxMxMinn,drv =
∑︁

{n,drv ,per ,vol}∈MnMxMin

tMnMxMinPern,drv ,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs

(23)

invn,drv ,per − lackPern,drv ,per ≤ vol + tMaxPern,drv ,per

∀{n,drv ,per ,vol} ∈ TargMax
(24)

tMaxn,drv =
∑︁

{n,drv ,per ,vol}∈TargMax

tMaxPern,drv ,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs

(25)

invn,drv ,per − lackPern,drv ,per ≤ vol + tMnMxMaxPern,drv ,per

∀{n,drv ,per ,vol} ∈ MnMxMax
(26)

tMnMxMaxn,drv =
∑︁

{n,drv ,per ,vol}∈MnMxMax

tMnMxMaxPern,drv ,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs

(27)

invn,drv ,per − lackPern,drv ,per ≤ vol + tOperMaxPern,drv ,per

∀{n,drv ,per ,vol} ∈ OperMax
(28)

tOperMaxn,drv =
∑︁

{n,drv ,per ,vol}∈OperMax

tOperMaxPern,drv ,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs

(29)
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lackn,drv =
∑︁

{per}∈Pers

lackPern,drv ,per

∀{n,drv} ∈ NodeDrvs

(30)

Sendo assim, as expressões de (1) a (30) definem o modelo PLIM proposto

para resolução do problema de alocação das atividades aos recursos. Os resultados

obtidos com este modelo, i.e., as alocações, ou, quais nós enviarão quais derivados

e em que quantidade por cada rota, assim como a natureza destas movimentações

(normais, de degradação ou de mistura), serão então utilizados para solucionar a etapa

de sequenciamento das atividades, como descrito a seguir.

3.2 SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

O objetivo na etapa de sequenciamento das atividades, a segunda da abor-

dagem de otimização, é a fragmentação dos volumes definidos na etapa de alocação

em bateladas (dimensionamento de lotes), assim como a definição da sequência de

transporte destas bateladas (ou lotes) pelos dutos — um difícil problema de otimização

(MAGATÃO et al., 2012). Esta solução de sequenciamento será em seguida utilizada

na etapa de temporização para determinação da programação, como ilustrado na

Figura 11.

Sendo assim, a seguir é proposto um algoritmo heurístico e um modelo PLIM

para realização de tal objetivo. O algoritmo heurístico é utilizado para definição das

bateladas e de uma sequência de transporte inicial, que depois será avaliada pelo

modelo PLIM. Esta abordagem de duas etapas é baseada na apresentada em Polli et

al. (2017), que é uma continuação do trabalho apresentado em Magatão et al. (2012),

onde se tentou resolver o problema com apenas um modelo PLIM, mas com o qual não

foram obtidas boas soluções em um tempo computacional aceitável.

O algoritmo e o modelo aqui propostos foram baseados nas publicações de

Fabro et al. (2014) e Polli et al. (2017) (além de outras publicações do mesmo grupo

de pesquisa), considerando as características do problema listadas na seção 2.1,

principalmente em relação às misturas, selos e reversões. Além disso, esta abordagem

já foi apresentada pelo presente autor em Bueno et al. (2020).
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Figura 11 – O posicionamento da etapa de sequenciamento na abordagem de otimização.

Fonte: Autoria própria.

3.2.1 Algoritmo Heurístico

Para que a sequência de transporte das bateladas pelos dutos seja avaliada

pelo modelo PLIM de sequenciamento (subseção 3.2.2), com o algoritmo heurístico

proposto são definidas janelas temporais para cada batelada. Estas janelas temporais

representam períodos nos quais se estima que as bateladas podem e devem ser

bombeadas e recebidas para que os estoques permaneçam nos níveis desejados,

sendo que elas são formadas pelos seguintes indicadores:

• Tempo de Envio Disponível (TED) ou Feasible Pumping Time (FPT): o momento

em que se estima, se todo o volume da batelada for retirado do estoque da origem,

que o limite inferior da faixa de estoque não será violado;

• Tempo de Envio Crítico (TEC) ou Critical Pumping Time (CPT): o momento em

que se estima que o limite superior da faixa de estoque da origem será violado se

mais nenhuma operação ocorrer;

• Tempo de Recebimento Disponível (TRD) ou Feasible Receiving Time (FRT): o

momento em que se estima, se todo o volume da batelada for adicionado ao

estoque do destino, que o limite superior da faixa de estoque não será violado;
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• Tempo de Recebimento Crítico (TRC) ou Critical Receiving Time (CRT): o mo-

mento em que se estima que o limite inferior da faixa de estoque do destino será

violado se mais nenhuma operação ocorrer.

Portanto, todas as bateladas que forem criadas possuirão uma janela temporal

para cada uma das três faixas de estoque (considerando os limites operacionais como

uma faixa de estoque). A Figura 12 é utilizada para melhor ilustrar este conceito, sendo

que nela estão indicados os tempos de bombeio de uma janela temporal relacionada à

faixa de estoque meta.

Figura 12 – Tempos de bombeio de uma janela temporal relacionada à faixa de estoque meta.

Fonte: Autoria própria.

Para definição destas janelas temporais, assim como da quantidade de bate-

ladas e do volume de cada uma delas, é preciso conhecer os tempos de bombeio e

de recebimento de cada batelada (para saber o impacto destas operações nas curvas

de estoque). No entanto, estes tempos serão definidos apenas na próxima etapa da

abordagem (de temporização). Sendo assim, as seguintes heurísticas são propostas

para estimar estes tempos:

• toda batelada será bombeada o mais cedo possível e na maior vazão com a qual

ela pode ser bombeada em qualquer nó de sua rota;

• toda batelada será transportada por sua rota nesta mesma vazão.
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Então, com estas heurísticas, se torna possível atualizar as curvas de inventário

nas origens e nos destinos e, com isso, realizar a análise da necessidade, da viabilidade

e também a definição das janelas das bateladas. Sendo assim, aqui se busca analisar a

criação de bateladas considerando que, caso um nó precise enviar/receber um derivado,

se existe outro que, em condições nas quais o transporte ocorreria muito rapidamente

para atender esta necessidade, poderia enviar/receber este derivado.

Também em relação à definição da quantidade de bateladas, é operacional-

mente recomendado que seja criada a menor quantidade possível, desde que os

estoques permaneçam corretamente gerenciados. Sendo assim, para criação de uma

batelada, o algoritmo heurístico analisa uma lista de possíveis volumes operacionais

(e.g., 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000u.v.) e, considerando as condições da

rede, dá preferência para os volumes maiores.

Finalmente, utilizando os conceitos até aqui explicados, o Algoritmo 1 e o

diagrama de fluxo da Figura 13 representam a visão geral do algoritmo heurístico

de sequenciamento2, que cria as bateladas de forma sequencial, considerando os

possíveis volumes e as diferentes faixas de estoque. Neste algoritmo, as bateladas

são criadas de forma cíclica até que não seja mais necessário criar bateladas ou que

todas as alocações (definidas na primeira etapa da abordagem) tenham sido satisfeitas

(i.e., se nenhum TEC ou TRC de alguma faixa de estoque, para alguma alocação, está

dentro do horizonte de programação, ou se todo o volume definido para cada rota já foi

alocado).

Figura 13 – Fluxograma do algoritmo heurístico de sequenciamento.

Fonte: Autoria própria.

2 A verificação da necessidade e a escolha da alocação e do volume foram implementadas no mesmo
passo, mas aqui consideradas, sem prejuízos, como duas etapas separadas.
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Algoritmo 1 – Criação sequencial de bateladas.

1: éNecessárioCriar ← existe alguma alocação para a qual uma nova batelada é
necessária?

2: enquanto éNecessárioCriar faça
3: escolha uma alocação e um volume para criação de uma batelada (ver Algo-

ritmo 2)
4: crie a batelada
5: atualize o estoque do nó de origem da batelada considerando que ela será

bombeada a partir do TED da faixa de estoque que se estimou que a criação da
batelada fosse viável, e na maior vazão com a qual ela pode ser bombeada em
qualquer nó de sua rota

6: atualize o estoque do nó de destino da batelada considerando que ela será
transportada por sua rota nesta mesma vazão

7: éNecessárioCriar ← existe alguma alocação para a qual uma nova batelada é
necessária?

8: finaliza enquanto
9: retorna o volume de cada batelada, a sequência delas nos dutos (que é a sequên-

cia de criação) e suas janelas temporais

Algoritmo 2 – Escolha de uma alocação e de um volume para criação de uma batelada.

1: para cada rotaAlocada que ainda não foi completamente atendida faça
2: para cada faixaDeEstoque, da mais restritiva para a menos restritiva faça
3: para cada volumeOperacional , do maior para o menor faça
4: calcule a janela para uma possível nova batelada, considerando a

faixaDeEstoque e o volumeOperacional
5: se a janela for viável ou se todos os volumesOperacionais e todas as

faixasDeEstoque já foram consideradas então
6: o tempo crítico desta rotaAlocada é o menor entre o TEC e o TRC
7: continue o algoritmo para a próxima rotaAlocada (linha 1)
8: finaliza se
9: finaliza para

10: finaliza para
11: finaliza para
12: retorna o menor entre o volumeOperacional e o volume que falta ser alocado

para a rotaAlocada com o qual se obteve o menor tempo crítico, assim como esta
rotaAlocada
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O Algoritmo 2, executado em cada iteração do Algoritmo 1, é utilizado para

escolha da alocação para qual uma batelada será criada, assim como para definição

do volume desta batelada. Para realização desta tarefa, o algoritmo estima a viabi-

lidade de criação de uma batelada para uma alocação, considerando cada faixa de

estoque (da mais restritiva para a menos restritiva3), cada um dos volumes da lista de

volumes possíveis (do maior para o menor), e as heurísticas de vazão de bombeio e de

transporte.

Sendo assim, quando o Algoritmo 2 encontra um volume viável para uma faixa

de estoque de uma alocação, ele define o Tempo Crítico (TC) para atendimento desta

alocação, i.e., o tempo em que se estima ser necessário atender esta alocação, como

sendo o menor tempo entre o TEC e o TRC da janela temporal em questão. Desta

forma, para cada alocação, o TC será o obtido com o maior volume viável em relação à

faixa mais restritiva possível, sendo que será criada uma batelada para a alocação que

possui o menor TC — visando a satisfação da alocação que mais urgente precisa ser

atendida. Além disso, o bombeio será considerado como iniciando no TED da faixa de

estoque que se calculou o TC. Para que o algoritmo considere um volume como viável,

as seguintes condições devem ser verdadeiras, em relação a uma faixa de estoque:

1. o TED somado com o Tempo de Transporte (TD) deve ser menor ou igual ao TRC

(TED + TD ≤ TRC), ou seja, se estima ser possível enviar toda a batelada antes

que ocorra uma violação do limite inferior no destino;

2. o TEC somado com o TD deve ser maior ou igual ao TRD (TEC + TD ≥ TRD),

ou seja, se estima ser possível receber toda a batelada antes que ocorra uma

violação do limite superior na origem;

3. o TEC deve ser maior ou igual ao TED (TEC ≥ TED), ou seja, se estima ser

possível enviar toda a batelada antes que ocorra uma violação do limite superior

na origem;

4. o TRC deve ser maior ou igual ao TRD (TRC ≥ TRD), ou seja, se estima ser

possível receber toda a batelada antes que ocorra uma violação do limite inferior

no destino.
3 A faixa meta-restrita é mais restritiva que a faixa meta, que, por sua vez, é mais restritiva que os

limites operacionais.
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Se, para uma alocação, nenhum volume for viável para nenhuma faixa, o TC

será definido como o da janela calculada com o menor volume possível em relação à

faixa menos restritiva. Apesar deste algoritmo buscar criar as maiores bateladas que

atendam as faixas de estoque mais restritivas, ele pode tomar decisões sem ordenação,

como quando duas alocações possuem o mesmo TC. No entanto, o resultado do

algoritmo heurístico é depois analisado pelo modelo de sequenciamento, que poderá

melhorar esta solução.

É importante notar que, durante a criação das bateladas, as janelas temporais

das novas bateladas devem respeitar as janelas das já criadas, i.e., o TED de uma nova

batelada em relação a uma faixa de estoque, por exemplo, deve ser posterior ao de

outras bateladas já criadas deste derivado, considerando o mesmo nó de origem. Outra

característica do algoritmo é que, como ele utiliza heurísticas para estimar as vazões de

bombeio e de transporte, violações dos limites superiores para os nós de destino podem

ocorrer quando o nó de destino não possui capacidade para receber o derivado assim

que ele puder ser bombeado e transportado. No entanto, como as janelas temporais

serão analisadas nas etapas posteriores da abordagem para definição dos tempos de

bombeio e recebimento, esta situação não é problemática.

Ainda em relação às heurísticas, como as bateladas e suas janelas são criadas

de forma sequencial, se em uma etapa posterior da abordagem uma janela de uma

batelada não for respeitada, as janelas das outras bateladas do mesmo derivado, e

que envolvem o mesmo nó de origem ou o mesmo nó de destino, podem deixar de

representar os indicadores estimados anteriormente.

Além destas considerações, também são definidas janelas temporais para as

bateladas que estão em duto no início do horizonte de programação, mas como elas

já foram completamente bombeadas, estas janelas não possuem limites de bombeio

(o TED é o início e o TEC é o final do horizonte). Em relação ao recebimento das

bateladas de estoque em duto, é considerado que elas começam a ser recebidas em

seus destinos no TRD da janela de estoque mais restritiva quanto possível (janela

com TRD menor que o final do horizonte) e que são transportadas na maior vazão

com a qual elas podem ser bombeadas em qualquer nó de suas rotas. Por outro

lado, as alocações formadas pela mistura de outras alocações possuem dois nós “de

origem” (escolhidos dentre as alocações que possuem o menor (TED + TD)). Então,
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para análise da viabilidade da criação de uma mistura, suas janelas de bombeio são

estimadas da seguinte maneira:

• o TED será o maior entre o (TED + TD) de cada alocação geradora até o nó onde

ocorrerá a mistura;

• o TEC será o menor entre o (TEC + TD) de cada alocação geradora até o nó

onde ocorrerá a mistura;

• o TD da batelada misturada será considerado a partir do nó da mistura até o nó

de destino (considerando a maior vazão que a mistura pode ser bombeada no nó

da mistura).

A análise destas estimativas é exemplificada na Figura 14, onde, para um

volume e uma faixa de estoque, o TED da batelada misturada (Batelada C) é definido

como sendo o (TED + TD) da Batelada B, que é maior que o (TED + TD) da Batelada A,

enquanto o TEC é definido como sendo o (TEC + TD) da Batelada A, que é menor que

o (TEC + TD) da Batelada B. Por outro lado, o TD da batelada misturada independe

dos TDs das bateladas geradoras.

Depois de analisada a viabilidade de uma mistura, o TC da mistura será o

menor entre os TECs de cada alocação geradora e o TRC do destino, e, se o TC

de uma alocação de mistura for igual ao TC de outra alocação, a mistura será criada

antes. Para atualização do inventário no nó de destino da mistura, ele iniciará a partir

do maior entre o (TED + TD) de cada batelada geradora até o nó onde ocorrerá a

mistura, somado com o TD da batelada misturada até o nó de destino (considerando a

maior vazão que a mistura pode ser bombeada no nó da mistura). Estas considerações

também são válidas para as misturas por injeção, onde, se for utilizado o estoque em

tanque, apenas a batelada que receberá a injeção é criada e apenas sua janela será

utilizada. Mas, se forem utilizadas duas bateladas que chegarão pelo mesmo duto ao

nó onde se fará a mistura, de forma simplificada são feitas as mesmas considerações,

já que, por exemplo, se o TED for definido pela batelada que será injetada, seria ainda

necessário esperar o transporte da batelada que receberá a injeção.
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Figura 14 – Um exemplo de análise das janelas temporais para uma operação de mistura em
linha.

Fonte: Autoria própria.

Além disso4, as rotas alocadas para criação de bateladas geradoras de misturas

não são avaliadas para a escolha da alocação que se criará uma batelada (Algoritmo 2),

fazendo com que sejam criadas bateladas destas alocações apenas se elas forem

utilizadas nas misturas (as quais são avaliadas). Sendo assim, já que a criação de

uma mistura se dá pela necessidade do destino receber a batelada de mistura ou das

origens enviarem as bateladas geradoras, após a criação de uma batelada de mistura,

as janelas das bateladas geradoras passam a não possuir limites de recebimento no nó
4 As considerações deste parágrafo não foram realizadas em Bueno et al. (2020), sendo estas contri-

buições apresentadas nesta tese em relação à formação das bateladas de misturas.
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onde se fará a mistura (o TRD é o início e o TRC é o final do horizonte), enquanto as

janelas da batelada misturada passam a não possuir limites de bombeio no nó onde se

fez a mistura (o TED é o início e o TEC é o final do horizonte). Assim como no parágrafo

anterior, caso seja feita uma mistura por injeção, esta consideração também é uma

simplificação, pois os tempos de envio/recebimento do derivado injetado não chegam a

ser analisados e se presume que ele pode ser enviado/recebido em qualquer momento.

Finalmente, depois de criadas pelo algoritmo heurístico, a sequência definitiva

das bateladas nos dutos é definida com o modelo PLIM proposto na seção seguinte,

que analisará as janelas temporais de cada batelada buscando uma sequência com a

qual seja possível melhor atendê-las e também minimizar as necessidades de selos e

reversões.

3.2.2 Modelo PLIM

Iniciando pela estrutura de dados utilizada, os conjuntos de dados de entrada

do modelo são os listados na Tabela 6, os parâmetros são os listados na Tabela 7 e as

variáveis são as listadas na Tabela 8.

Tabela 6 – Conjuntos de dados de entrada do modelo PLIM de sequenciamento.

Índice/Conjunto Descrição
{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches Cada batelada b, de um derivado drv , que será transportada

da origem s para o destino d , passando por um duto p.
{b,s,d ,p,drv ,seqIn} ∈
BatchesInline

Cada batelada em duto no início do horizonte de programação
e sua sequência seqIn, que não deve ser alterada.

{b,s,d ,p} ∈ BatchesFP Cada batelada b que será transportada da origem s para o
destino d e o primeiro duto p de sua rota. Incluindo as bateladas
geradas por misturas.

{b,s,d ,p} ∈ BatchesLP Cada batelada b que será transportada da origem s para o
destino d e o último duto p de sua rota. Incluindo as bateladas
geradoras de misturas.

{b,s,d ,p} ∈ Reversions Cada batelada no sentido reverso de um duto.
{b,p,pD,tD} ∈ BatchTimes Cada batelada b, em um duto p, seu tempo estimado de bom-

beio pD e de transporte tD neste duto.
{b,p1,p2} ∈ Intermed Todas as combinações de dois dutos p1 e p2 que representam

que a batelada b passa por um nó intermediário entre estes
dois dutos.

{b,t ,n,w} ∈ PumpTargs Cada batelada b, suas janelas de bombeio t , no nó n, com o
respectivo peso w para ser penalizado na função objetivo.

{b,t ,n,w} ∈ RecTargs Cada batelada b, suas janelas de recebimento t , no nó n, com
o respectivo peso w para ser penalizado na função objetivo.

{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈
Targs

Cada batelada b e os quatro tempos associados a sua janela
temporal t .

{b1,b2,p} ∈ Precede Todas as combinações possíveis de duas bateladas b1 e b2
em um duto p.

(continua)
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Tabela 6 – Conjuntos de dados de entrada do modelo PLIM de sequenciamento.
(continuação)

Índice/Conjunto Descrição
{br ,b,p} ∈ RevPrecedes Todas as combinações possíveis de duas bateladas br e b em

um duto p, sendo que a batelada br é uma batelada no sentido
reverso do duto, mas não a batelada b.

{b1,p1,b2,p2,b3} ∈ Blends Cada batelada b1 e b2, que serão recebidas pelos dutos p1 e
p2, respectivamente, e que serão misturadas para originar a
batelada b3.

{b1,p1,b2,p2,b3} ∈ Injections Cada batelada b1, que é recebida no duto p1, que será mistu-
rada com a batelada b2 5, já em tanque e que é recebida pelo
duto p2, para gerar a batelada b3.

{b2} ∈ InTankForInjection Cada batelada b2 que, depois de entregue em seu destino,
será utilizada em uma operação de injeção.

{p,qnt} ∈ BatchesQnt A quantidade qnt de bateladas que trafegarão no duto p.
{p,drv1,drv2} ∈ Incompat Todas as combinações de dois derivados drv1 e drv2, em um

duto p, que formam uma interface indesejável.

Tabela 7 – Parâmetros do modelo PLIM de sequenciamento.
Parâmetro Descrição
WREV Peso para realização de reversões.
WPLUG Peso para o uso de selos.
U Limite superior que representa o maior tempo possível (em

horas) que poderia ser definido para o bombeio ou recebi-
mento de uma batelada (foi utilizado o dobro do horizonte de
programação).

𝜖 Pequeno valor positivo para ser utilizado como tolerância (foi
utilizado 1).

Tabela 8 – Variáveis do modelo PLIM de sequenciamento.
Variável Descrição
startPumpb,s,d ,p O início do bombeio de uma batelada.
endPumpb,s,d ,p O fim do bombeio de uma batelada.
startRecb,s,d ,p O início do recebimento de uma batelada.
endRecb,s,d ,p O fim do recebimento de uma batelada.
precedesb1,b2,p Se a batelada b1 precede a batelada b2 no duto p.
revPrecededbr ,b,p Se a batelada br, que está no sentido reverso, é diretamente

precedida pela batelada b, que não está no sentido reverso, no
duto p.

revPrecedesbr ,b,p Se a batelada br, que está no sentido reverso, diretamente
precede a batelada b, que não está no sentido reverso, no duto
p.

revPrecdAux1b1,b2,p Variável auxiliar para restrições Big-M.
revPrecdAux2b1,b2,p Variável auxiliar para restrições Big-M.
revPrecdAux3b1,b2,p Variável auxiliar para restrições Big-M.
revPrecdAux4b1,b2,p Variável auxiliar para restrições Big-M.
needsPlugb1,b2,p Se uma batelada diretamente precede outra em um duto e

essa precedência implica necessidade de um selo.
needsPlug1b1,b2,p Variável auxiliar para restrições Big-M.
needsPlug2b1,b2,p Variável auxiliar para restrições Big-M.
seqb,s,d ,p Valor inteiro que representa a sequência (posição ordinal) de

uma batelada em um duto.
(continua)

5 Se a batelada b2 não existir, i.e., se o estoque em tanque for utilizado para realização da injeção, são
utilizados índices nulos.
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Tabela 8 – Variáveis do modelo PLIM de sequenciamento.
(continuação)

Variável Descrição
pumpAnticb,t ,n Variável de relaxação para a antecipação do bombeio de uma

batelada, considerando a faixa de estoque t .
pumpDelayb,t ,n Variável de relaxação para o atraso do bombeio de uma bate-

lada.
recAnticb,t ,n Variável de relaxação para a antecipação do recebimento de

uma batelada.
recDelayb,t ,n Variável de relaxação para o atraso do recebimento de uma

batelada.

A função objetivo deste modelo, representada na equação (31), possui 7 termos:

um para penalizar a antecipação do bombeio das bateladas em relação às suas janelas

temporais; um para o atraso do bombeio; um para a antecipação do recebimento; um

para o atraso do recebimento; dois para penalizar operações de reversão; e o último

para penalizar a necessidade de selos. Assim como no modelo de alocação (seção 3.1),

os custos (índice w) de atrasos e antecipações dos bombeios e recebimentos são

penalizados com pesos de ordens de grandezas diferentes para cada faixa de estoque

(índice t) — visando representar as relações de prioridades entre elas.

Portanto, o modelo busca por soluções nas quais as janelas das bateladas são

respeitadas da melhor forma possível, assim como nas quais se minimiza a quantidade

de reversões e a necessidade de selos — o que faz deste um problema de otimização

multiobjetivo.

Em relação às restrições, as inequações (32), (33), (34) e (35) são utilizadas

para representação das violações das janelas temporais (definidas com o algoritmo

heurístico). Na inequação (32), por exemplo, o início do bombeio de uma batelada deve

ser do TED (ou FPT — que representa o momento em que se estimou que todo o

volume da batelada estaria disponível) de qualquer janela, para frente — mas a variável

de antecipação do bombeio pode ser utilizada para relaxar esta restrição. Note que,

para análise das antecipações e atrasos dos bombeios e recebimentos das bateladas,

só é necessário considerar as janelas de bombeio na origem (primeiro duto da rota de

cada batelada), assim como apenas as janelas de recebimento no destino (último duto

da rota de cada batelada).
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Minimize Z :∑︁
{b,t ,n,w}∈PumpTargs

(pumpAnticb,t ,n · w)+

∑︁
{b,t ,n,w}∈PumpTargs

(pumpDelayb,t ,n · w)+

∑︁
{b,t ,n,w}∈RecTargs

(recAnticb,t ,n · w)+

∑︁
{b,t ,n,w}∈RecTargs

(recDelayb,t ,n · w)+

∑︁
{b1,b2,p}∈RevPrecedes

(revPrecededb1,b2,p ·WREV )+

∑︁
{b1,b2,p}∈RevPrecedes

(revPrecedesb1,b2,p ·WREV )+

∑︁
{b1,b2,p}∈Precede

(needsPlugb1,b2,p ·WPLUG)

(31)

startPumpb,n,d ,p ≥ FPT − pumpAnticb,t ,n

∀{b,n,d ,p} ∈ BatchesFP,∀{b,t ,n,w} ∈ PumpTargs,

∀{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈ Targs

(32)

endPumpb,n,d ,p ≤ CPT + pumpDelayb,t ,n

∀{b,n,d ,p} ∈ BatchesFP,∀{b,t ,n,w} ∈ PumpTargs,

∀{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈ Targs

(33)

startRecb,s,n,p ≥ FRT − recAnticb,t ,n

∀{b,s,n,p} ∈ BatchesLP,∀{b,t ,n,w} ∈ RecTargs,

∀{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈ Targs

(34)

endRecb,s,n,p ≤ CRT + recDelayb,t ,n

∀{b,s,n,p} ∈ BatchesLP,∀{b,t ,n,w} ∈ RecTargs,

∀{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈ Targs

(35)
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Depois de modeladas as restrições das janelas temporais, as restrições (36),

(37) e (38) são utilizadas para a modelagem do fluxo das bateladas nos dutos. Como

os tempos de bombeio e de recebimento das bateladas serão analisados apenas

na próxima etapa da abordagem (de temporização), a mesma heurística utilizada

no algoritmo de sequenciamento é também utilizada no modelo: as bateladas são

bombeadas e transportadas na maior vazão com a qual cada uma pode ser bombeada

em qualquer nó de sua rota (inclusive das bateladas de estoque em duto, apesar delas

já terem sido completamente bombeadas no início do horizonte). Sendo assim, em

um duto, o início do recebimento de uma batelada é igual ao início do bombeio desta

batelada somado com o seu tempo de transporte (36), o fim do bombeio é o início do

bombeio somado com o seu tempo de bombeio (37), e o fim do recebimento é o início

do recebimento somado com o seu tempo de bombeio (38), sendo que o tempo de

transporte, por exemplo, é representado pelo índice tD.

startRecb,s,d ,p = startPumpb,s,d ,p + tD

∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches,∀{b,p,pD,tD} ∈ BatchTimes
(36)

endPumpb,s,d ,p = startPumpb,s,d ,p + pD

∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches,∀{b,p,pD,tD} ∈ BatchTimes
(37)

endRecb,s,d ,p = startRecb,s,d ,p + pD

∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches,∀{b,p,pD,tD} ∈ BatchTimes
(38)

Ainda em relação ao fluxo das bateladas nos dutos, com a restrição (39) é dito

que o início do bombeio das bateladas, nos nós intermediários, deve ser igual ao início

do recebimento nestes nós (entroncamento). Esta ideia também é utilizada para os

casos de mistura em linha, nos quais o início do bombeio da batelada misturada deve

ser igual ao início de recebimento das bateladas geradoras (restrições (40) e (41)).

startRecb,s,d ,p1 = startPumpb,s,d ,p2

∀{b,s,d ,p1} ∈ Batches,∀{b,s,d ,p2} ∈ Batches,∀{b,p1,p2} ∈ Intermed
(39)
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startRecb1,s1,d1,p1 = startPumpb3,d1,d3,p3

∀{b1,s1,d1,p1} ∈ Batches,∀{b3,d1,d3,p3} ∈ Batches,

∀{b1,p1,b2,p2,b3} ∈ Blends

(40)

startRecb2,s2,d1,p2 = startPumpb3,d1,d3,p3

∀{b2,s2,d1,p2} ∈ Batches,∀{b3,d1,d3,p3} ∈ Batches,

∀{b1,p1,b2,p2,b3} ∈ Blends

(41)

Em relação às injeções, o tempo de início de bombeio da batelada misturada

deve ser igual ao início do recebimento da batelada que receberá a injeção (42). Para

as operações de injeção em que o derivado que será injetado não está armazenado em

tanque no início do horizonte de programação, a restrição (43) garante que a batelada

deste derivado será recebida no nó onde a injeção ocorrerá antes da batelada que

receberá a injeção.

startRecb1,s1,d1,p1 = startPumpb3,d1,d3,p3

∀{b1,s1,d1,p1} ∈ Batches,∀{b3,d1,d3,p3} ∈ Batches,

∀{b1,p1,b2,p2,b3} ∈ Injections

(42)

startRecb2,s2,s3,p2 ≤ startRecb1,s1,s3,p1

∀{b1,s1,s3,p1} ∈ Batches,∀{b2,s2,s3,p2} ∈ Batches

∀{b1,p1,b2,p2,b3} ∈ Injections,∀{b2} ∈ InTankForInjection

(43)

Finalmente, o conjunto de restrições que vai de (44) até (50) é utilizado para

determinação do número de sequência (posição ordinal) de cada batelada em cada

duto — o que possibilitará minimizar, na função objetivo, a ocorrência de operações de

reversão e a necessidade de selos. As inequações (44) e (45) são formulações Big-M

relacionadas à precedência entre duas bateladas em um duto (MAGATÃO, 2005). No

entanto, com estas restrições não são determinadas relações de adjacência — essenci-

ais para determinação das necessidades de selos e de operações de reversão. Sendo

assim, o conjunto de restrições que vai de (46) até (50) é utilizado para estabelecer

a sequência (posição ordinal) das bateladas nos dutos. Com este último conjunto, as

seguintes restrições lógicas são impostas:
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• toda batelada deve ter um número de sequência nos dutos de sua rota (46);

• a sequência das bateladas em duto no início do horizonte de programação não

deve ser alterada (47);

• o número de sequência de qualquer batelada em um duto deve ser menor ou

igual ao número de bateladas que passam por este duto (48);

• e se uma batelada precede outra em um duto, seu número de sequência deve ser

estritamente menor que o da outra (49) (50).

endPumpb1,s1,d1,p − startPumpb2,s2,d2,p ≤ U · (1− precedesb1,b2,p)

∀{b1,s1,d1,p} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p} ∈ Batches,∀{b1,b2,p} ∈ Precede
(44)

endPumpb2,s2,d2,p − startPumpb1,s1,d1,p ≤ U · precedesb1,b2,p

∀{b1,s1,d1,p} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p} ∈ Batches,∀{b1,b2,p} ∈ Precede
(45)

seqb,s,d ,p ≥ 1

∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches
(46)

seqb,s,d ,p = seqIn

∀{b,s,d ,p,drv ,seqIn} ∈ BatchesInline
(47)

seqb,s,d ,p ≤ qnt

∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt
(48)

seqb1,s1,d1,p − seqb2,s2,d2,p ≤ (qnt + 𝜖) · (1− precedesb1,b2,p)− 𝜖

∀{b1,s1,d1,p} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p} ∈ Batches,

∀{b1,b2,p} ∈ Precede,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(49)

seqb1,s1,d1,p − seqb2,s2,d2,p ≥ −qnt · precedesb1,b2,p

∀{b1,s1,d1,p} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p} ∈ Batches,

∀{b1,b2,p} ∈ Precede,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(50)
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É importante notar que, a partir da inequação (49), os limites superiores e

inferiores são a quantidade de bateladas transportadas em cada duto (multiplicadas por

−1 quando relacionadas aos limites inferiores). Agora, considerando que foi verificado

se uma batelada precede outra em um duto através dos seus tempos de bombeio

(inequações (44) e (45)), é necessário impor que o fim do recebimento de uma batelada

será menor ou igual ao início do recebimento de outras que ela precede neste duto —

condição essa expressa com a restrição (51).

endRecb1,s1,d1,p ≤ U · (1− precedesb1,b2,p) + startRecb2,s2,d2,p

∀{b1,s1,d1,p} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p} ∈ Batches,∀{b1,b2,p} ∈ Precede
(51)

Conhecendo as relações de adjacência das bateladas (através da sequência

das bateladas nos dutos), o grupo de inequações de (52) a (56), também uma for-

mulação Big-M, é utilizado para representar que, se uma batelada no sentido regular

do duto é diretamente precedida por uma batelada no sentido reverso, então uma

operação de reversão deverá ocorrer entre estas duas bateladas. Por outro lado, o

grupo de inequações de (57) a (61) é utilizado para representar que, se uma batelada

no sentido regular do duto diretamente precede uma batelada no sentido reverso, então

uma operação de reversão também deverá ocorrer entre estas duas bateladas.

seqbr ,sr ,dr ,p − seqb,s,d ,p + 1 ≤ qnt · (1− revPrecdAux1br ,b,p)

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(52)

seqbr ,sr ,dr ,p − seqb,s,d ,p + 1 ≥ (−qnt − 𝜖) · revPrecdAux1br ,b,p + 𝜖

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(53)

seqbr ,sr ,dr ,p − seqb,s,d ,p + 1 ≥ −qnt · (1− revPrecdAux2br ,b,p)

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(54)
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seqbr ,sr ,dr ,p − seqb,s,d ,p + 1 ≤ (qnt + 𝜖) · revPrecdAux2br ,b,p − 𝜖

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(55)

revPrecedesbr ,b,p = revPrecdAux1br ,b,p + revPrecdAux2br ,b,p − 1

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches,

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes

(56)

seqbr ,sr ,dr ,p − seqb,s,d ,p − 1 ≤ qnt · (1− revPrecdAux3br ,b,p)

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(57)

seqbr ,sr ,dr ,p − seqb,s,d ,p − 1 ≥ (−qnt − 𝜖) · revPrecdAux3br ,b,p + 𝜖

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(58)

seqbr ,sr ,dr ,p − seqb,s,d ,p − 1 ≥ −qnt · (1− revPrecdAux4br ,b,p)

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(59)

seqbr ,sr ,dr ,p − seqb,s,d ,p − 1 ≤ (qnt + 𝜖) · revPrecdAux4br ,b,p − 𝜖

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(60)

revPrecededbr ,b,p = revPrecdAux3br ,b,p + revPrecdAux4br ,b,p − 1

∀{br ,sr ,dr ,p} ∈ Reversions,∀{b,s,d ,p,drv} ∈ Batches,

∀{br ,b,p} ∈ RevPrecedes

(61)
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Assim como para as operações de reversão, o grupo de inequações de (62) a

(66), outra formulação Big-M, é utilizado para representar as relações de adjacência

entre as bateladas que exigirão a utilização de um selo.

seqb1,s1,d1,p − seqb2,s2,d2,p − 1 ≤ qnt · (1− needsPlug1b1,b2,p)

∀{b1,s1,d1,p,drv1} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p,drv2} ∈ Batches

∀{p,drv1,drv2} ∈ Incompat ,∀{b1,b2,p} ∈ Precede,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(62)

seqb1,s1,d1,p − seqb2,s2,d2,p − 1 ≥ (−qnt − 𝜖) · needsPlug1b1,b2,p + 𝜖

∀{b1,s1,d1,p,drv1} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p,drv2} ∈ Batches

∀{p,drv1,drv2} ∈ Incompat ,∀{b1,b2,p} ∈ Precede,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(63)

seqb1,s1,d1,p − seqb2,s2,d2,p − 1 ≥ −qnt · (1− needsPlug2b1,b2,p)

∀{b1,s1,d1,p,drv1} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p,drv2} ∈ Batches

∀{p,drv1,drv2} ∈ Incompat ,∀{b1,b2,p} ∈ Precede,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(64)

seqb1,s1,d1,p − seqb2,s2,d2,p − 1 ≤ (qnt + 𝜖) · needsPlug2b1,b2,p − 𝜖

∀{b1,s1,d1,p,drv1} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p,drv2} ∈ Batches

∀{p,drv1,drv2} ∈ Incompat ,∀{b1,b2,p} ∈ Precede,∀{p,qnt} ∈ BatchesQnt

(65)

needsPlugb1,b2,p = needsPlug1b1,b2,p + needsPlug2b1,b2,p − 1

∀{b1,s1,d1,p,drv1} ∈ Batches,∀{b2,s2,d2,p,drv2} ∈ Batches

∀{b1,b2,p} ∈ Precede,∀{p,drv1,drv2} ∈ Incompat

(66)

Sendo assim, as expressões de (31) a (66) definem o modelo PLIM de se-

quenciamento de atividades proposto, que trabalha em cooperação com o algoritmo

heurístico descrito na subseção 3.2.1 para definição de uma sequência de bateladas

com a qual os intervalos estimados sejam melhor gerenciados e, ao mesmo tempo,

as necessidades de reversões e selos sejam minimizadas. Vale notar que as janelas

das bateladas não são recalculadas após a execução do modelo de sequenciamento,

i.e., elas permanecem as mesmas que foram calculadas pelo algoritmo heurístico.

Finalmente, depois da execução do modelo, um pós-processamento é realizado para:
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1. realizar a entrega das bateladas em duto antes das operações de reversão:

bateladas auxiliares são utilizadas para operacionalizar reversões do fluxo dos

dutos, já que as bateladas em duto precisam sair dos dutos antes da mudança do

sentido do fluxo. Sendo assim, novas bateladas devem ser criadas para preencher

todos os dutos que terão o fluxo revertido (uma batelada para cada duto). Depois

de preencherem o duto, estas bateladas retornarão para suas origens. Além disso,

as bateladas para reversão não podem ser incompatíveis (necessitarem de selo)

com as quais elas empurrarão e, então, é dada preferência para que sejam criadas

bateladas dos mesmos derivados destas. Se estes derivados não estiverem

disponíveis, serão criadas bateladas dos derivados que terminam o horizonte de

programação com mais estoque disponível (e que não são incompatíveis com os

quais eles empurrarão);

2. inserir as bateladas de selo: para evitar contaminações indesejadas entre bate-

ladas adjacentes, serão criadas bateladas de derivados que podem atuar como

selo (uma batelada para cada incompatibilidade), sempre que necessário e desde

que exista derivado suficiente em estoque;

3. entrega das últimas bateladas em duto: novas bateladas devem ser criadas para

que as últimas bateladas programadas sejam entregues em seus destinos. O

pós-processamento cria estas bateladas, para cada duto, com os derivados dis-

poníveis, dos que mais foram transportados neste duto para os que menos foram

transportados durante o horizonte de programação. Estas bateladas também não

podem ser incompatíveis (necessitarem de selo) com a última batelada bombeada

nos dutos.

As janelas destas novas bateladas indicam que elas podem ser bombeadas

e recebidas em qualquer momento do horizonte de programação. A única exceção é

para as bateladas do final do horizonte, onde as janelas temporais de bombeio são

calculadas normalmente. Além disso, as escolhas feitas para criação das bateladas

no pós-processamento podem não ser as escolhas ótimas. Por exemplo: a criação

de uma batelada para empurrar as bateladas em duto no caso de uma operação de

reversão poderia também prevenir a necessidade de um selo, mas estas opções não

são avaliadas pelos procedimentos de pós-processamento.
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Finalmente, o resultado pós-processado, i.e., as bateladas (com suas janelas

temporais) e a sequência de transporte delas nos dutos, será então utilizado pela

próxima e última etapa da abordagem de otimização, a de temporização das atividades,

para definição da programação, como descrito na próxima seção.

3.3 TEMPORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

O objetivo na etapa de temporização das atividades, a terceira e última da

abordagem de otimização, é a definição de quando e em que vazão cada batelada

será bombeada. Mesmo com a sequência das bateladas nos dutos já definida, este

ainda é um problema de otimização difícil (BOSCHETTO et al., 2010; MAGATÃO et al.,

2015). Sendo assim, a seguir é proposto um algoritmo heurístico e um modelo PL para

realização de tal objetivo.

O algoritmo heurístico é utilizado para identificação das influências dos bom-

beios nas bateladas que estão nos dutos em um determinado momento (explicado a

seguir) — informação esta que será utilizada pelo modelo PL, assim como as janelas

temporais definidas na etapa de sequenciamento, para definição da programação, de

acordo com o ilustrado na Figura 15.

Além disso, para tratamento das restrições de tempo de residência das ba-

teladas nos dutos (ver seção 2.1), o algoritmo heurístico também faz a divisão das

bateladas em porções volumétricas que entrarão, no primeiro duto da rota de cada

batelada, e sairão, no último duto da rota de cada batelada, juntas, durante as mesmas

operações de bombeio e de recebimento, sendo que estas porções volumétricas serão

analisadas pelo modelo PL, que buscará respeitar também os limites de tempo de

residência.6

O algoritmo heurístico e o modelo propostos foram baseados nas publicações

de Boschetto et al. (2010), Rossato et al. (2013), Fabro et al. (2014), Magatão et al.

(2015) e Klüpel (2016) (além de outras publicações do mesmo grupo de pesquisa),

considerando as características do problema listadas na seção 2.1, principalmente em

relação às misturas.

6 Estas restrições, de tempo de residência nos dutos, não foram consideradas em Bueno et al. (2020).
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Figura 15 – O posicionamento da etapa de temporização na abordagem de otimização.

Fonte: Autoria própria.

3.3.1 Algoritmo Heurístico: Análise das Influências dos Bombeios

Para análise das influências dos bombeios, o algoritmo heurístico divide as

bateladas em porções volumétricas (ou partes) de bombeio e de recebimento. Aqui,

são consideradas partes de recebimento tanto as saídas do último duto das rotas das

bateladas, como também as saídas dos dutos intermediários, que, em seguida, são

inseridas nos próximos dutos das suas rotas. Esta divisão é uma consequência do

transporte de fluidos por dutos, como ilustrado na Figura 16 — onde a batelada A (de

5.000u.v.) é primeiro empurrada pela batelada B (de 2.500u.v.) e depois pela batelada

C (de 10.000u.v.).

É importante notar que, na Figura 16, o recebimento da batelada A depende

do bombeio de toda a batelada B e do bombeio de 2.500u.v. da batelada C. No entanto,

como as operações de bombeio das bateladas B e C podem ocorrer em momentos e

em vazões distintas, a segunda parte de recebimento da batelada A (empurrada pela

batelada C) pode ser recebida em um momento e em uma vazão diferente do que da

primeira parte de recebimento desta batelada (empurrada pela batelada B).
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Figura 16 – Exemplo de divisão das bateladas em partes de bombeio e recebimento.

Fonte: Autoria própria.

O algoritmo proposto realiza a divisão das bateladas em partes de bombeio e

de recebimento considerando que novas partes serão criadas a partir da ocorrência de

um dos seguintes eventos:

1. o término do bombeio de uma batelada;

2. ou o término da saída de uma batelada de um duto.

Esta metodologia é aqui classificada como uma heurística pois as bateladas

poderiam ser divididas em porções volumétricas diferentes das definidas com estes

eventos. No entanto, como a definição das porções volumétricas ideais é uma tarefa

difícil, apenas os eventos que implicam mudanças no estado de alguma batelada

(término do bombeio ou término da saída de algum duto) são considerados para

realização das divisões e posterior análise pelo modelo PL (subseção 3.3.3).
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Sendo assim, neste algoritmo heurístico (Algoritmo 3), também chamado de

algoritmo de pré-análise, o bombeio das bateladas é analisado de forma sequencial e,

enquanto o bombeio de uma batelada não terminar, o volume de uma nova parte de

bombeio será definido como sendo o menor entre o que provocaria a saída completa de

alguma batelada de algum duto e o que ainda falta ser bombeado. Em seguida, a nova

parte de bombeio e as novas partes de recebimento (de todas as bateladas que serão

influenciadas por este bombeio, inclusive das que sairão dos dutos intermediários das

suas rotas) são criadas.

Algoritmo 3 – Análise das influências dos bombeios.

1: para cada duto faça
2: para cada batelada a ser bombeada no duto faça
3: volBatelada← o volume da batelada
4: volJáBomb ← 0
5: enquanto volJáBomb < volBatelada faça
6: volFaltaBomb ← volBatelada− volJáBomb
7: volFaltaRec ← o menor volume que provocaria a saída de alguma batelada

de algum duto
8: volParaBomb ← o menor volume entre volFaltaBomb e volFaltaRec
9: com o volParaBomb, crie a parte de bombeio e as partes de recebimento de

todas as bateladas que serão influenciadas por este bombeio
10: volJáBomb ← volJáBomb + volParaBomb
11: finaliza enquanto
12: finaliza para
13: finaliza para
14: retorna as partes de bombeio e as partes de recebimento que elas influenciam

O exemplo da Figura 16 será utilizado para exemplificar passo a passo o

funcionamento deste algoritmo. Iniciando pela primeira linha, o único duto do exemplo

seria aquele em que se analisariam os bombeios na primeira iteração. Mas, mesmo

que o exemplo possuísse mais dutos, a sequência em que eles seriam analisados não

seria um problema, uma vez que a sequência das bateladas nos dutos já está definida

(seção 3.2).

Após a definição do duto, o algoritmo analisaria as bateladas que nele serão

bombeadas (linha 2). No exemplo, a primeira batelada bombeada seria a Batelada B,

pois a Batelada A já foi completamente bombeada. O valor da variável volBatelada seria

2.500 (linha 3), enquanto o da variável volJáBomb seria 0 (linha 4). Consequentemente,

o valor da variável volFaltaBomb seria 2.500 (linha 6). Para atribuição de valor à

variável volFaltaRec (linha 7), as bateladas em duto, no caso, apenas a Batelada
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A, seria analisada para verificação de qual o menor volume que a faria sair do duto

(5.000u.v). Em seguida, a variável volParaBomb (linha 8) receberia o menor valor entre

volFaltaBomb e volFaltaRec, que é 2.500 (volFaltaBomb). Na linha 9, seria criada a

primeira e única parte de bombeio da Batelada B, assim como a primeira parte de

recebimento da Batelada A, ambas com 2.500u.v., além da informação de que esta

parte de bombeio da batelada B influencia o recebimento desta parte de recebimento

da batelada A. Finalmente, o valor de volJáBomb seria atualizado para 2.500 (linha

10).

A título de exemplo, caso existissem mais dutos e se a Batelada A não fosse

recebida no porto, mas passasse para outro duto, então seria necessário analisar

a influência do bombeio da Batelada B também nas outras bateladas que estariam

neste outro duto, que então seriam empurradas pela Batelada A. Mas, mesmo assim, a

relação de influência do bombeio da Batelada B no recebimento da Batelada A no duto

em questão, seria analisada.

Retornando à execução do algoritmo, em seguida, como a Batelada B já teria

sido completamente bombeada, a execução voltaria para a linha 2, passando para a

análise do bombeio da Batelada C. Neste caso, o valor da variável volBatelada passaria

a ser 10.000 e o valor da variável volJáBomb voltaria a ser 0. Depois, o valor da

variável volFaltaBomb seria 10.000 e, para atribuição de valor à variável volFaltaRec,

as bateladas em duto, que agora seriam as bateladas A e B (situação B da Figura 16),

seriam analisadas. Se verificaria que o menor volume de bombeio que faria com

que qualquer uma das bateladas saísse do duto (volFaltaRec) são 2.500u.v. (para a

Batelada A sair do duto). Em seguida, a variável volParaBomb receberia o menor valor

entre volFaltaBomb e volFaltaRec, que é 2.500 (volFaltaRec). Depois, seria criada a

primeira parte de bombeio da Batelada C e a segunda e última parte de recebimento

da Batelada A, ambas com 2.500u.v., assim como a relação de influência entre as duas.

Finalmente, o valor de volJáBomb seria atualizado para 2.500.

Como o bombeio da Batelada C ainda não teria sido completamente analisado

(faltam 7.500u.v.), a execução iria para a linha 6, onde o valor da variável volFaltaBomb

seria atualizado para 7.500. Para atribuição de valor à variável volFaltaRec, se ana-

lisariam as bateladas em duto, que agora seriam as bateladas B e C (situação C da

Figura 16). Se verificaria qual o menor volume que faria qualquer uma delas sair do
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duto, que são 2.500u.v. (Batelada B) e, em seguida, a variável volParaBomb receberia

o menor valor entre volFaltaBomb e volFaltaRec, que é 2.500 (volFaltaRec). Depois,

seria criada a segunda parte de bombeio da Batelada C e a primeira e única parte de

recebimento da Batelada B, ambas com 2.500u.v., assim como a relação de influência

entre as duas. Finalmente, o valor de volJáBomb seria atualizado para 5.000 (antes

era 2.500).

Neste momento, faltaria analisar a influência do bombeio das 5.000u.v. restan-

tes da Batelada C. Neste caso, o algoritmo criaria a terceira parte de bombeio desta

batelada e também a sua primeira parte de recebimento, ambas com 5.000u.v., assim

como as relações de influência entre as duas. Finalmente, como todos os bombeios já

teriam sido completamente analisados, o algoritmo terminaria, sendo que 5.000u.v. da

Batelada C permaneceriam em duto no final do horizonte de programação.

Como é possível perceber com este exemplo, a quantidade e o volume das

partes de bombeio e de recebimento de uma mesma batelada não estão relacionadas:

as partes de bombeio desta batelada são criadas com base nas influências que o seu

bombeio causará, enquanto as partes de recebimento, em cada duto, são criadas com

base nas influências que esta batelada sofrerá.

Neste algoritmo de pré-análise, as operações de misturas são tratadas como

exceções (tanto de misturas em linha, quanto por injeção), já que as bateladas mistu-

radas são empurradas por duas bateladas geradoras ou pela injeção de um estoque

em tanque em uma batelada. Sendo assim, se o bombeio de uma batelada implica

recebimento de uma batelada que será misturada, a consequência deste recebimento,

no próximo duto, será de que um volume maior será influenciado. Por exemplo: se

6.000u.v. são bombeadas, implicando recebimento de uma batelada que irá compor

60% de uma mistura no próximo duto, é necessário considerar que estas 6.000u.v., em

conjunto com as outras 4.000u.v. da mistura, implicarão deslocamento de 10.000u.v.

no próximo duto.

Além disso, para a correta sincronização das partes de recebimento das duas

bateladas geradoras de cada mistura em linha, é necessário garantir que elas possuam

a mesma quantidade de partes de recebimento, assim como que cada par destas

partes de recebimento (se analisadas em conjunto e sequencialmente) respeite a

proporção da mistura. Por exemplo: considerando a situação do parágrafo anterior,
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se o recebimento de 6.000u.v. da primeira batelada geradora fosse dividido em dois

recebimentos de 3.000u.v., então o recebimento da segunda batelada geradora também

deveria ser dividido, proporcionalmente, em dois recebimentos de 2.000u.v., viabilizando

a sincronização do recebimento de cada par de partes de recebimento das bateladas

geradoras, como ilustrado na Figura 17.

Figura 17 – Exemplo de consideração de misturas na análise das influências dos bombeios.

Fonte: Autoria própria.
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Com isso, para as misturas em linha, são então criadas as partes de recebi-

mento das bateladas geradoras e, proporcionalmente, também as partes de bombeio

das bateladas misturadas. No entanto, as influências das bateladas misturadas serão

analisadas apenas indiretamente, através das influências que os bombeios exercerão

em uma das bateladas geradoras, como, na Figura 17, o bombeio da Batelada D influ-

enciando o recebimento da Batelada B. Já para as injeções, são criadas as partes de

bombeio das bateladas misturadas em relação às partes de recebimento da batelada

que receberá a injeção, sendo que as influências que a batelada misturada exercerá

são analisadas indiretamente através das influências que os bombeios exercerão na

batelada que receberá a injeção.

Sendo assim, estes dados (as partes de bombeio, as de recebimento e as

influências que as primeiras exercerão nas segundas), em conjunto com as infor-

mações para análise do tempo de residência em duto das bateladas (descritas na

próxima subseção), são utilizadas pelo modelo PL de temporização das atividades para

determinação da programação (subseção 3.3.3).

3.3.2 Algoritmo Heurístico: Restrições de Tempo de Residência nos Dutos

Como a quantidade e o volume das partes de bombeio das bateladas não

estão relacionadas com a quantidade e o volume das partes de recebimento, visando

possibilitar o tratamento das restrições de tempo de residência em duto no modelo

PL de temporização (subseção 3.3.3), uma nova divisão das bateladas é realizada

conforme descrito nesta seção. O objetivo desta nova divisão é representar as porções

volumétricas das bateladas que entrarão, no primeiro duto da rota de cada batelada, e

sairão, no último duto da rota de cada batelada, juntas, durante as mesmas operações

de bombeio e de recebimento, assim como proposto em Rossato et al. (2013) (trabalho

o qual o autor desta tese também é um autor). Estas novas porções volumétricas serão

chamadas de itens de residência.

A divisão das bateladas em itens de residência é realizada conforme o Algo-

ritmo 4 e de acordo com o exemplo ilustrado na Figura 18, onde, no item (a), a batelada

A é dividida em dois itens de residência, apesar do bombeio desta batelada ocorrer

em apenas uma parte, sem interrupções. Esta divisão da batelada A em dois itens de

residência ocorre em razão do recebimento desta batelada ser dividido em duas partes.



73

Sendo assim, o primeiro item de residência será tanto bombeado quanto recebido sem

interrupções e durante as mesmas operações de bombeio (no primeiro duto da rota

da batelada) e de recebimento (no último duto da rota da batelada), assim como o

segundo. Isto é, as porções volumétricas destes itens entrarão, no primeiro duto, e

sairão, no último duto, juntas. Por outro lado, no exemplo (b) da Figura 18, o bombeio

da batelada B ocorre em três partes, enquanto o recebimento ocorre em duas partes,

sendo que os volumes destas partes não coincidem, o que faz com que sejam criados

quatro itens de residência.

Algoritmo 4 – Divisão das bateladas em itens de residência.

1: para cada batelada faça
2: enquanto não foram analisados todos os itens de bombeio (nas origens) e de

recebimento (nos destinos) da batelada, de forma sequencial entre os itens faça
3: volFaltaBomb ← 0 ou o quanto falta bombear, considerando os itens de resi-

dência já criados deste item de bombeio (se houver)
4: volFaltaRec ← 0 ou o quanto falta receber, considerando os itens de residência

já criados deste item de recebimento (se houver)
5: volItemResidencia← o menor volume entre volFaltaBomb e volFaltaRec
6: crie o item de residência
7: calcule os coeficientes de bombeio e de recebimento
8: se volFaltaBomb = volItemResidencia então
9: marque o item de bombeio como analisado

10: vá para o próximo item de bombeio (se houver)
11: finaliza se
12: se volFaltaRec = volItemResidencia então
13: marque o item de recebimento como analisado
14: vá para o próximo item de recebimento (se houver)
15: finaliza se
16: finaliza enquanto
17: finaliza para
18: retorna os itens de residência

Sendo assim, com estas novas divisões será possível verificar se ou o início,

ou o final de cada item de residência viola as restrições de tempo de residência, i.e., se

o intervalo de tempo entre o início do bombeio de cada item de residência e o início

do recebimento destes itens é maior que o limite de tempo de residência, ou se o

intervalo de tempo entre o final do bombeio de cada item de residência e o final do

recebimento destes itens é maior que o limite de tempo de residência. Se, para um item

de residência, nenhuma das condições anteriores forem verdadeiras, então nenhuma

unidade volumétrica deste item viola o limite de tempo de residência.
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Figura 18 – Exemplos de divisão das bateladas em itens de residência.

Fonte: Autoria própria.
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Como as bateladas que já estão nos dutos no início do horizonte de programa-

ção não possuem partes de bombeio, para elas, apenas os tempos de recebimento

precisam ser considerados. Por outro lado, as bateladas bombeadas no final do ho-

rizonte de programação, que irão empurrar as últimas bateladas programadas, não

serão recebidas e, sendo assim, seus tempos de residência não são considerados.

Além da realização da divisão das bateladas em itens de residência, o Algo-

ritmo 4 também é utilizado para análise de quais porções das bateladas são representa-

das por cada item, tanto para o bombeio, quanto para o recebimento, o que possibilitará

inferir os tempos de início e fim de bombeio e recebimento dos itens de residência

através dos tempos de suas respectivas partes de bombeio e recebimento. Visando a

realização deste objetivo, os seguintes quatro coeficientes são atrelados a cada item

de residência:

1. Coeficiente de Início de Bombeio (CIB): quanto da parte de bombeio da batelada

será bombeado antes deste item;

2. Coeficiente de Fim de Bombeio (CFB): quanto da parte de bombeio da batelada

terá sido bombeado após o bombeio deste item;

3. Coeficiente de Início de Recebimento (CIR): quanto da parte de recebimento da

batelada será recebido antes deste item;

4. Coeficiente de Fim de Recebimento (CFR): quanto da parte de recebimento da

batelada terá sido recebido após o recebimento deste item.

O item (b) da Figura 18 será utilizado para exemplificar a determinação destes

coeficientes. Neste exemplo, o primeiro item de residência teria os seguintes coeficien-

tes:

1. CIB: 0%, pois nenhum volume da primeira parte de bombeio terá sido bombeado

antes deste item;

2. CFB: 100%, pois todo o volume da primeira parte de bombeio terá sido bombeado

após o bombeio deste item;

3. CIR: 0%, pois nenhum volume da primeira parte de recebimento terá sido recebido

antes deste item;
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4. CFR: 60%, pois apenas 1.500u.v. das 2.500u.v. da primeira parte de recebimento

terão sido recebidas após o recebimento deste item.

O segundo item de residência teria os seguintes coeficientes:

1. CIB: 0%, pois nenhum volume da segunda parte de bombeio terá sido bombeado

antes deste item;

2. CFB: 50%, pois apenas 1.000u.v. das 2.000u.v. da segunda parte de bombeio

terão sido bombeadas após o bombeio deste item;

3. CIR: 60%, pois 1.500u.v. das 2.500u.v. da primeira parte de recebimento terão

sido recebidas antes deste item;

4. CFR: 100%, pois todo o volume da primeira parte de recebimento terá sido

recebido após o término do recebimento deste item.

O terceiro item de residência teria os seguintes coeficientes:

1. CIB: 50%, pois 1.000u.v. das 2.000u.v. da segunda parte de bombeio terão sido

bombeadas antes deste item;

2. CFB: 100%, pois todo o volume da segunda parte de bombeio terá sido bombeado

após o bombeio deste item;

3. CIR: 0%, pois nenhum volume da segunda parte de recebimento terá sido rece-

bido antes deste item;

4. CFR: 40%, pois apenas 1.000u.v. das 2.500u.v. da segunda parte de recebimento

terão sido recebidas após o término do recebimento deste item.

Enquanto o quarto e último item de residência teria os seguintes coeficientes:

1. CIB: 0%, pois nenhum volume da terceira parte de bombeio terá sido bombeado

antes deste item;

2. CFB: 100%, pois todo o volume da terceira parte de bombeio terá sido bombeado

após o bombeio deste item;

3. CIR: 40%, pois 1.000u.v. das 2.500u.v. da segunda parte de recebimento terão

sido recebidas antes deste item;



77

4. CFR: 100%, pois todo o volume da segunda parte de recebimento terá sido

recebido após o término do recebimento deste item.

Finalmente, os itens de residência criados conforme explicado nesta subseção,

assim como as partes de bombeio, as partes de recebimento e as influências dos

bombeios nos recebimentos (definidos conforme descrito na subseção 3.3.1), são

utilizados como dados de entrada do modelo PL de temporização, detalhado na próxima

subseção.

3.3.3 Modelo PL

Depois de criadas pelo algoritmo heurístico, os tempos de início e fim de

bombeio e de recebimento das partes das bateladas são definidos com o modelo PL

proposto nesta subseção. O objetivo deste modelo é encontrar os tempos com os quais

as janelas de cada batelada (definidas na subseção 3.2.1) sejam respeitadas da melhor

maneira possível, assim como as restrições de tempo de residência em duto. Para

realização de tal objetivo, o modelo PL aqui proposto tem como conjuntos de dados

de entrada os listados na Tabela 9, como parâmetros os listados na Tabela 10 e como

variáveis as listadas na Tabela 11.

Tabela 9 – Conjuntos de dados de entrada do modelo PL de temporização.

Índice/Conjunto Descrição
{b,p,drv ,v ,prt} ∈ PumpSourc Cada parte de bombeio prt , de uma batelada

b, de um derivado drv , com volume v , que será
bombeada em sua origem no duto p. Incluindo
as bateladas geradas por misturas. Sendo que,
por exemplo, a primeira parte de bombeio de
uma batelada é a de índice prt 1, a segunda
de índice prt 2 e assim por diante.

{b,p,drv ,v ,prt} ∈ RecDest Cada parte de recebimento prt , de uma ba-
telada b, de um derivado drv , com volume v ,
que será recebida em seu destino pelo duto p.
Incluindo as bateladas geradoras de misturas.

{b,p,drv ,v ,prt} ∈ RecInter Cada parte de recebimento prt , de uma ba-
telada b, de um derivado drv , com volume v ,
que passará por um nó intermediário ao sair do
duto p.

{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈
ResideItems

Cada item de residência e seus coeficientes,
de uma batelada programada b, com volume
v , relacionado a parte de recebimento prtR e a
parte de bombeio prtP.

{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈
ResideItemsIn

Cada item de residência e seus coeficientes,
de uma batelada b, com volume v , relacionado
a parte de recebimento prtR, que já estava no
duto no início do horizonte de programação7.

(continua)
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Tabela 9 – Conjuntos de dados de entrada do modelo PL de temporização.
(continuação)

Índice/Conjunto Descrição
{drv ,t} ∈ ResideTimes Cada derivado drv e o tempo t que ele pode

permanecer em trânsito.
{b,p,seq} ∈ BatchesSeq Cada batelada b e sua sequência seq (posição

ordinal) no duto p.
{b,p,prt} ∈ LargPumpPrts Cada batelada b e a sua última parte de bom-

beio prt no duto p.
{b,p,prt} ∈ LargRecPrts Cada batelada b e a sua última parte de rece-

bimento prt no duto p.
{bIn,bOut ,n} ∈ Injections Cada operação de injeção em que a batelada

de entrada bIn se transforma na batelada de
saída bOut no nó n.

{bA,bB,bOut} ∈ Blends Cada operação de mistura em que as bateladas
de entrada bA e bB se transformam na batelada
de saída bOut .

{p,drv ,rMin,rMax} ∈ PumpRates A vazão mínima rMin e a vazão máxima rMax
com as quais é possível bombear o derivado
drv no duto p.

{bRec,bPump,pRec,prtRec,prtPump} ∈ Influ A relação de influência que indica que o bom-
beio da parte prtPump, da batelada bPump,
implicará recebimento da parte prtRec, da ba-
telada bRec, pelo duto pRec.

{b,t ,p,w} ∈ PumpTargs Cada batelada b, suas janelas de bombeio t ,
com o respectivo peso w , em um duto p.

{b,t ,p,w} ∈ RecTargs Cada batelada b, suas janelas de recebimento
t , com o respectivo peso w , em um duto p.

{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈ Targs Cada batelada b e seus quatro tempos associ-
ados à janela temporal t .

Tabela 10 – Parâmetros do modelo PL de temporização.
Parâmetro Descrição
WBLEND Peso para variações na vazão de recebimento

das partes geradoras de misturas.
WRESIDE Peso para violações dos tempos de residência.

Tabela 11 – Variáveis do modelo PL de temporização.
Variável Descrição
startPumpb,p,drv ,v ,prt O início do bombeio de uma parte.
endPumpb,p,drv ,v ,prt O fim do bombeio de uma parte.
startRecb,p,drv ,v ,prt O início do recebimento de uma parte.
endRecb,p,drv ,v ,prt O fim do recebimento de uma parte.
startPumpResideb,pR,pP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB O início do bombeio de um item de residência.
endPumpResideb,pR,pP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB O fim do bombeio de um item de residência.
startRecResideb,pR,pP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB O início do recebimento de um item de residên-

cia.
endRecResideb,pR,pP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB O fim do recebimento de um item de residência.
pumpAnticb,t ,p A antecipação do bombeio de uma batelada

em relação aos tempos de sua janela t .
pumpDelayb,t ,p O atraso do bombeio de uma batelada.

(continua)

7 Para manter a padronização com o conjunto ResideItems, como as bateladas de estoque em duto
não possuem itens de bombeio, são utilizados índices nulos para as partes de bombeio prtP e os
coeficientes de bombeio CIB e CFB.
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Tabela 11 – Variáveis do modelo PL de temporização.
(continuação)

Variável Descrição
recAnticb,t ,p A antecipação do recebimento de uma bate-

lada.
recDelayb,t ,p O atraso do recebimento de uma batelada.
relaxStartBlendb,p,drv ,v ,prt A relaxação do início do recebimento da

parte de uma batelada que será utilizada em
uma mistura, sendo que esta e a variável
relaxEndBlend são as únicas que podem re-
ceber valores negativos.

relaxEndBlendb,p,drv ,v ,prt A relaxação do fim do recebimento da parte
de uma batelada que será utilizada em
uma mistura, sendo que esta e a variável
relaxStartBlend são as únicas que podem re-
ceber valores negativos.

vResideBeginb,pR,pP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB A violação do tempo de residência em relação
ao início do item de residência.

vResideEndb,pR,pP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB A violação do tempo de residência em relação
ao fim do item de residência.

Minimize Z :∑︁
{b,t ,p,w}∈PumpTargs

(pumpAnticb,t ,p · w) +
∑︁

{b,t ,p,w}∈PumpTargs

(pumpDelayb,t ,p · w)+

∑︁
{b,t ,p,w}∈RecTargs

(recAnticb,t ,p · w) +
∑︁

{b,t ,p,w}∈RecTargs

(recDelayb,t ,p · w)+

∑︁
{b,p,drv ,v ,prt}∈RecDest

(| relaxStartBlendb,p,drv ,v ,prt | ·WBLEND)+

∑︁
{b,p,drv ,v ,prt}∈RecDest

(| relaxEndBlendb,p,drv ,v ,prt | ·WBLEND)+

∑︁
{b,pR,pP

v ,CIR,CFR
CIB,CFB}

∈ResideItemsIn

(vResideBegin b,pR,pP
v ,CIR,CFR
CIB,CFB

+ vResideEnd b,pR,pP
v ,CIR,CFR
CIB,CFB

) ·WRESIDE+

∑︁
{b,pR,pP

v ,CIR,CFR
CIB,CFB}

∈ResideItems

(vResideBegin b,pR,pP
v ,CIR,CFR
CIB,CFB

+ vResideEnd b,pR,pP
v ,CIR,CFR
CIB,CFB

) ·WRESIDE

(67)

A função objetivo do modelo de temporização, representada na equação (67),

possui 8 termos: um para a antecipação do bombeio das bateladas em relação às

suas janelas temporais; um para o atraso do bombeio; um para a antecipação do

recebimento; um para o atraso do recebimento; dois para a penalização da antecipação

e do atraso do recebimento das partes geradoras de misturas8; e os dois últimos para
8 A função módulo foi utilizada para representar que o início e o fim dos recebimentos podem ser ou

adiantados, ou atrasados.
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penalização das violações dos limites de tempo de residência em duto. Assim como

nos modelos de alocação (seção 3.1) e de sequenciamento (subseção 3.2.2), os custos

(índice w) de atrasos e antecipações dos bombeios e recebimentos das bateladas são

penalizados com pesos de ordens de grandezas diferentes para cada faixa de estoque

(índice t) — visando representar as relações de prioridades entre elas. A explicação

das outras penalizações serão feitas a seguir, durante a explicação das restrições.

Portanto, este é um problema de otimização multiobjetivo.

Em relação às restrições, as inequações (68), (69), (70), e (71) são utilizadas

para modelagem das violações das janelas temporais das bateladas (definidas com

o algoritmo de sequenciamento — subseção 3.2.1). Na inequação (68), por exemplo,

o início do bombeio de uma batelada deve ser do TED (ou FPT — que representa

o momento em que se estimou que todo o volume da batelada estaria disponível)

de qualquer janela, para frente — mas a variável de antecipação do bombeio pode

ser utilizada para relaxar esta restrição. Note que, para análise das antecipações dos

bombeios e dos recebimentos em relação às janelas temporais, é necessário considerar

apenas o bombeio da primeira parte das bateladas, no primeiro duto de suas rotas,

assim como apenas o recebimento da primeira parte das bateladas, no último duto de

suas rotas. Por outro lado, para análise dos atrasos dos bombeios e dos recebimentos,

é necessário considerar apenas o bombeio da última parte das bateladas, no primeiro

duto de suas rotas, assim como apenas o recebimento da última parte das bateladas,

no último duto de suas rotas.

startPumpb,p,d ,v ,prt ≥ FPT − pumpAnticb,t ,p

∀{b,p,d ,v ,prt} ∈ PumpSourc,∀{b,t ,p,w} ∈ PumpTargs

∀{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈ Targs | prt = 1

(68)

endPumpb,p,d ,v ,prt ≤ CPT + pumpDelayb,t ,n

∀{b,p,d ,v ,prt} ∈ PumpSourc,∀{b,t ,p,w} ∈ PumpTargs

∀{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈ Targs,∀{b,p,prt} ∈ LargPumpPrts

(69)
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startRecb,p,d ,v ,prt ≥ FRT − recAnticb,t ,n

∀{b,p,d ,v ,prt} ∈ RecDest ,∀{b,t ,p,w} ∈ RecTargs

∀{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈ Targs | prt = 1

(70)

endRecb,p,d ,v ,prt ≤ CRT + recDelayb,t ,n

∀{b,p,d ,v ,prt} ∈ RecDest ,∀{b,t ,p,w} ∈ RecTargs

∀{b,t ,FPT ,CPT ,FRT ,CRT} ∈ Targs,∀{b,p,prt} ∈ LargRecPrts

(71)

Depois de modeladas as restrições das janelas, as equações (72) e (73) são

utilizadas para representação das influências dos bombeios nos recebimentos (tanto

nos nós de destino, quanto nos intermediários), i.e., que o início e o fim de bombeio

das partes de bombeio são iguais ao início e o fim de recebimento das partes de

recebimento que elas influenciam, sendo que os recebimentos intermediários serão

alinhados para os próximos dutos de suas rotas.

startRecbRec,pRec,dRec,vRec,prtRec = startPumpbPump,pPump,dPump,vPump,prtPump

∀{bRec,pRec,dRec,vRec,prtRec} ∈ RecDest ∪ RecInter

∀{bPump,pPump,dPump,vPump,prtPump} ∈ PumpSourc

∀{bRec,bPump,pRec,prtRec,prtPump} ∈ Influ

(72)

endRecbRec,pRec,dRec,vRec,prtRec = endPumpbPump,pPump,dPump,vPump,prtPump

∀{bRec,pRec,dRec,vRec,prtRec} ∈ RecDest ∪ RecInter

∀{bPump,pPump,dPump,vPump,prtPump} ∈ PumpSourc

∀{bRec,bPump,pRec,prtRec,prtPump} ∈ Influ

(73)

Após modeladas as influências dos bombeios nos recebimentos, as restrições

de (74) a (77) são utilizadas para modelagem da sequência das bateladas nos dutos,

definida na etapa de sequenciamento (seção 3.2). Com estas restrições é dito que,

sempre considerando um mesmo duto: os recebimentos de todas as partes de um

mesma batelada devem ocorrer na sequência correta (74); os recebimentos de todas

as partes de duas bateladas diferentes devem ocorrer na sequência correta (75); os
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bombeios de todas as partes de uma mesma batelada devem ocorrer na sequência

correta (76); os bombeios de todas as partes de duas bateladas diferentes devem

ocorrer na sequência correta (77).

endRecb,p,d ,vA,prtA ≤ startRecb,p,d ,vB,prtB

∀{b,p,d ,vA,prtA} ∈ RecDest ∪ RecInter

∀{b,p,d ,vB,prtB} ∈ RecDest ∪ RecInter | prtA < prtB

(74)

endRecbA,p,dA,vA,prtA ≤ startRecbB,p,dB,vB,prtB

∀{bA,p,dA,vA,prtA} ∈ RecDest ∪ RecInter

∀{bB,p,dB,vB,prtB} ∈ RecDest ∪ RecInter

∀{bA,p,seqA} ∈ BatchesSeq,∀{bB,p,seqB} ∈ BatchesSeq | seqA < seqB

(75)

endPumpb,p,d ,vA,prtA ≤ startPumpb,p,d ,vB,prtB

∀{b,p,d ,vA,prtA} ∈ PumpSourc

∀{b,p,d ,vB,prtB} ∈ PumpSourc | prtA < prtB

(76)

endPumpbA,p,dA,vA,prtA ≤ startPumpbB,p,dB,vB,prtB

∀{bA,p,dA,vA,prtA} ∈ PumpSourc

∀{bB,p,dB,vB,prtB} ∈ PumpSourc

∀{bA,p,seqA} ∈ BatchesSeq,∀{bB,p,seqB} ∈ BatchesSeq | seqA < seqB

(77)

Em relação às operações de bombeio, as inequações (78) e (79) são utilizadas

para representar que as vazões devem respeitar os limites disponíveis (índices rMin e

rMax), i.e., uma vez iniciado o bombeio de uma parte, o término deste bombeio deverá

ocorrer entre os limites definidos pelas vazões mínimas e máximas disponíveis para o

bombeio desta parte.

endPumpb,p,d ,v ,prt ≤ startPumpb,p,d ,v ,prt + v/rMin

∀{b,p,d ,v ,prt} ∈ PumpSourc

∀{p,d ,rMin,rMax} ∈ PumpRates

(78)
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endPumpb,p,d ,v ,prt ≥ startPumpb,p,d ,v ,prt + v/rMax

∀{b,p,d ,v ,prt} ∈ PumpSourc

∀{p,d ,rMin,rMax} ∈ PumpRates

(79)

Já em relação às operações de mistura, as equações (80) e (81) são utilizadas

para representar que os tempos de início e fim de bombeio das partes de saída de

uma mistura por injeção devem ser iguais aos de início e fim de recebimento das

suas respectivas partes de entrada (da batelada geradora que receberá a injeção). De

maneira similar, as equações de (82) a (85) representam a sincronização necessária

entre as partes das bateladas geradoras das misturas em linha em relação às partes

das bateladas de saída. Os tempos das partes da menor batelada (sempre a batelada

B) podem ser relaxados para evitar infactibilidades em decorrência de diferenças nas

faixas de vazão, mas os usos das variáveis de relaxação são minimizados na função

objetivo.

startPumpbOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt = startRecbIn,pIn,dIn,vIn,prt

∀{bOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt} ∈ PumpSourc

∀{bIn,pIn,dIn,vIn,prt} ∈ RecDest

∀{bIn,bOut ,n} ∈ Injections

(80)

endPumpbOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt = endRecbIn,pIn,dIn,vIn,prt

∀{bOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt} ∈ PumpSourc

∀{bIn,pIn,dIn,vIn,prt} ∈ RecDest

∀{bIn,bOut ,n} ∈ Injections

(81)

startPumpbOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt = startRecbA,pA,dA,vA,prt

∀{bOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt} ∈ PumpSourc

∀{bA,pA,dA,vA,prt} ∈ RecDest

∀{bA,bB,bOut} ∈ Blends

(82)
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startPumpbOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt = startRecbB,pB,dB,vB,prt+

relaxStartBlendbB,pB,dB,vB,prt

∀{bOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt} ∈ PumpSourc

∀{bB,pB,dB,vB,prt} ∈ RecDest

∀{bA,bB,bOut} ∈ Blends

(83)

endPumpbOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt = endRecbA,pA,dA,vA,prt

∀{bOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt} ∈ PumpSourc

∀{bA,pA,dA,vA,prt} ∈ RecDest

∀{bA,bB,bOut} ∈ Blends

(84)

endPumpbOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt = endRecbB,pB,dB,vB,prt+

relaxEndBlendbB,pB,dB,vB,prt

∀{bOut ,pOut ,dOut ,vOut ,prt} ∈ PumpSourc

∀{bB,pB,dB,vB,prt} ∈ RecDest

∀{bA,bB,bOut} ∈ Blends

(85)

Modelado o fluxo das bateladas nos dutos, com base nos índices atrelados

aos itens de residência, que indicam as proporções das partes de bombeio e recebi-

mento que eles representam, as equações de (86) a (89) são utilizadas para inferir os

tempos de início e de fim de bombeio e de recebimento dos itens de residência. Como

as bateladas que já estavam nos dutos no início do horizonte de programação não

possuem partes de bombeio, para elas, apenas os tempos de recebimento precisam

ser considerados.

startPumpResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB = startPumpb,p,d ,vP,prtP+

CIB · (endPumpb,p,d ,vP,prtP − startPumpb,p,d ,vP,prtP)

∀{b,p,d ,vP,prtP} ∈ PumpSourc

∀{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈ ResideItems

(86)
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endPumpResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB = startPumpb,p,d ,vP,prtP+

CFB · (endPumpb,p,d ,vP,prtP − startPumpb,p,d ,vP,prtP)

∀{b,p,d ,vP,prtP} ∈ PumpSourc

∀{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈ ResideItems

(87)

startRecResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB = startRecb,p,d ,vR,prtR+

CIR · (endRecb,p,d ,vR,prtR − startRecb,p,d ,vR,prtR)

∀{b,p,d ,vR,prtR} ∈ RecDest

∀{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈ ResideItems ∪ ResideItemsIn

(88)

endRecResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB = startRecb,p,d ,vR,prtR+

CFR · (endRecb,p,d ,vR,prtR − startRecb,p,d ,vR,prtR)

∀{b,p,d ,vR,prtR} ∈ RecDest

∀{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈ ResideItems ∪ ResideItemsIn

(89)

Finalmente, as inequações de (90) a (93) são utilizadas para representar que

a diferença entre o início do recebimento e o início do bombeio, assim como que a

diferença entre o fim do recebimento e o fim do bombeio dos itens de residência, não

devem ultrapassar os limites de tempo de residência (que podem ser relaxados). As

bateladas que são formadas através das misturas (tanto em linha quanto por injeções),

são consideradas como independentes das suas bateladas geradoras. Portanto, o

tempo de residência das misturas é considerado a partir da formação das mesmas,

enquanto das bateladas geradoras a partir das suas origens e até os nós onde ocorrerão

as misturas.

Sendo assim, as expressões de (67) a (93) definem o modelo PL de temporiza-

ção de atividades proposto, que trabalha em cooperação com o algoritmo heurístico

descrito nas subseções 3.3.1 e 3.3.2 para definição dos tempos de bombeio e, como

consequência, dos tempos de recebimento das bateladas. Esta é a última etapa da

abordagem de otimização, sendo que uma programação completa é obtida após sua

execução. Para avaliação das programações geradas por esta abordagem, foram rea-

lizados experimentos quantitativos e experimentos qualitativos, descritos no próximo

capítulo.
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startRecResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB−

startPumpResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB ≤

residenceTime + vResideBeginb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB

∀{b,pP,d ,vP,prtP} ∈ PumpSourc

∀{b,pR,d ,vR,prtR} ∈ RecDest

∀{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈ ResideItems

∀{d ,residenceTime} ∈ ResideTimes

(90)

endRecResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB−

endPumpResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB ≤

residenceTime + vResideEndb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB

∀{b,pP,d ,vP,prtP} ∈ PumpSourc

∀{b,pR,d ,vR,prtR} ∈ RecDest

∀{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈ ResideItems

∀{d ,residenceTime} ∈ ResideTimes

(91)

startRecResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB ≤

residenceTime + vResideBeginb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB

∀{b,pR,d ,vR,prtR} ∈ RecDest

∀{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈ ResideItemsIn

∀{d ,residenceTime} ∈ ResideTimes

(92)

endRecResideb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB ≤

residenceTime + vResideEndb,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB

∀{b,pR,d ,vR,prtR} ∈ RecDest

∀{b,prtR,prtP,v ,CIR,CFR,CIB,CFB} ∈ ResideItemsIn

∀{d ,residenceTime} ∈ ResideTimes

(93)
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4 EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Para experimentação da abordagem proposta foram realizados experimentos

quantitativos e qualitativos. Estes experimentos foram executados em um computador

com um processador Intel i5 - 8250U e com 8GB de memória RAM DDR4. A manipula-

ção dos dados e a execução dos algoritmos foram feitos na versão 8 da máquina virtual

Java da Oracle, enquanto o desenvolvimento e a execução dos modelos matemáticos

foram feitos com o ambiente IBM ILOG CPLEX 12.8.0.

Em relação aos estudos de caso, sete derivados de petróleo (de OD1 a OD7)

são distribuídos pela malha dutoviária, e é possível misturar, no nó 7, OD1 (67%), do nó

3, com OD2 (33%), do nó 6, para gerar OD4, que será entregue no nó 8. Os nós 1 e 3

possuem produção de OD5 para entrega no nó 8, enquanto o nó 5 possui produção de

OD4 para entrega no nó 8 e o nó 6 possui produção de OD6, que pode ser degradado

para OD5, também para entrega no nó 8. É necessário reverter o fluxo do duto D4 para

que as demandas do nó 5 sejam atendidas (o nó 1 envia OD7 para o nó 5). Finalmente,

interfaces de OD7 com OD5 são indesejáveis, mas OD3 do nó 1 pode ser utilizado

como selo (de 2.000u.v., que são enviados para o nó 2 ou para o nó 4).

Os experimentos foram planejados com o intuito de se analisar o desempenho

computacional (seção 4.1) e para se verificar a qualidade dos resultados obtidos

com a abordagem proposta (seção 4.2). Para atingir estes objetivos, foi criado um

perfil de produção e demanda dos nós baseado em usos reais da malha (mas sem

representar um caso real), e com o intuito de representar as características tratadas

com a abordagem proposta. Estes perfis de produção e demanda contemplam as

necessidades de transporte elencadas no parágrafo anterior. Além disso, as outras

informações utilizadas nos cenários também são listadas a seguir. Então, este perfil de

produção e de demanda serviu como base para criação de dois novos perfis, um que

implica baixa necessidade de transporte (85% das previsões de demanda e produção

do perfil base) e outro que implica alta necessidade de transporte (115% das previsões

de demanda e produção do perfil base), sendo que estes dois novos perfis foram

criados para representar variações nas operações da rede. O perfil base (ou “Normal”)

de produção e de demanda é o listado na Tabela 12.
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Tabela 12 – Perfil base de produção e demanda. As demandas são os valores negativos.
Nó Derivado u.v./dia
N4 OD3 -250
N5 OD7 -2.000
N8 OD4 -3.000
N8 OD5 -6.000
N1 OD3 250
N1 OD5 3.000
N1 OD7 2.000
N3 OD1 2.000
N3 OD5 4.000
N5 OD4 1.000
N6 OD2 1.000
N6 OD6 1.500

A capacidade para armazenamento e o estoque disponível dos derivados em

cada nó no início do horizonte de programação estão listados na Tabela 13, sendo

que os valores listados representam o somatório das capacidades e dos estoques dos

tanques alocados para os derivados nos nós. Em relação às faixas de estoque, a faixa

meta-restrita está entre 20% e 80% da capacidade, enquanto a faixa meta está entre

10% e 90% da capacidade. Finalmente, um tanque do nó 8 com capacidade de 20.000

unidades volumétricas (utilizado para armazenar OD5) possui uma manutenção que

inicia na metade do horizonte de programação e que dura até o seu fim.

Tabela 13 – Capacidade para armazenamento e o estoque dos derivados em cada nó no início
do horizonte de programação.

Nó Derivado Capacidade (u.v.) Estoque (u.v.)
N1 OD3 40.000 20.000
N1 OD5 120.000 60.000
N1 OD7 150.000 75.000
N2 OD3 30.000 15.000
N2 OD5 40.000 20.000
N3 OD1 80.000 40.000
N3 OD5 100.000 50.000
N4 OD3 40.000 20.000
N4 OD4 55.000 25.000
N4 OD5 55.000 25.000
N5 OD4 25.000 12.500
N5 OD7 50.000 25.000
N6 OD2 30.000 15.000
N6 OD6 40.000 20.000
N7 OD2 10.000 5.000
N7 OD4 20.000 10.000
N8 OD4 40.000 20.000
N8 OD5 90.000 45.000
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As bateladas em duto no início do horizonte de programação, assim como seus

nós de destino, estão listadas na Tabela 14, sendo que todas as bateladas preenchem

completamente os dutos nos quais estão presentes, com exceção das duas bateladas

no duto 3, em que ambas possuem o mesmo volume e onde a mais próxima do nó N4

é de OD4 e a mais distante é de OD5.

Tabela 14 – Bateladas em duto no início do horizonte de programação.
Duto Derivado Destino
D1 OD5 N2
D2 OD3 N4
D3 OD4 N4
D3 OD5 N4
D4 OD4 N4
D5 OD4 N7
D6 OD2 N7
D7 OD4 N8

As faixas de vazão para entrada dos derivados em cada duto estão listadas

na Tabela 15 (considera-se que os nós de origem das bateladas podem bombear os

derivados nestes dutos nestas faixas de vazão) e os limites de tempo de residência

estão listados na Tabela 16, sendo que os derivados OD2 e OD3 podem permanecer

nos dutos por tempo indeterminado.

Tabela 15 – Faixas de vazão para entrada dos derivados em cada duto.
Duto Derivado Vazão mínima (u.v./h) Vazão máxima (u.v./h)
D1 OD1, OD2 e OD3 150 260
D2 OD1, OD2 e OD3 150 300
D3 OD1, OD2 e OD3 240 380
D4 OD1, OD2 e OD3 70 150
D5 OD1, OD2 e OD3 200 600
D6 OD1, OD2 e OD3 200 700
D7 OD1, OD2 e OD3 100 550
D1 OD4 150 250
D1 OD5 e OD6 150 320
D2 OD4, OD5 e OD6 150 250
D3 OD4, OD5 e OD6 350 450
D4 OD4, OD5 e OD6 70 150
D5 OD4, OD5 e OD6 200 600
D6 OD4, OD5 e OD6 200 650
D7 OD4, OD5 e OD6 200 600
D1 OD7 150 250
D2 OD7 150 250
D3 OD7 220 480
D4 OD7 70 150
D5 OD7 200 600
D6 OD7 300 700
D7 OD7 160 600
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Tabela 16 – Limites de tempo de residência dos derivados nos dutos.
Derivado Tempo (h)
OD1, OD4, OD5, OD6, OD7 120

Finalmente, com estes dados foram criados estudos de caso (ou cenários)

com cada um dos três perfis de necessidade de transporte (baixa, normal, alta) para

horizontes de programação que foram de uma a seis semanas, i.e., as produções e

demandas diárias de cada derivado em cada nó foram multiplicadas pela quantidade

de dias de cada horizonte de programação. Sendo assim, foram criados 18 cenários

para experimentação e análise do desempenho computacional da abordagem proposta

(seção 4.1) e também para verificação da qualidade dos resultados (seção 4.2). Daqui

para a frente, os cenários serão referenciados através de seus rótulos, que indicam a

duração do horizonte de programação (em semanas) e as necessidades de transporte

(Baixa, Normal e Alta). O rótulo “4-Normal”, por exemplo, referencia o cenário com

horizonte de programação de 4 semanas e com necessidade de transporte normal.

4.1 EXPERIMENTOS E RESULTADOS QUANTITATIVOS

Em relação à análise do desempenho computacional da abordagem proposta,

os seguintes dados das execuções dos modelos e algoritmos foram coletados:

• NumBin: número de variáveis binárias;

• NumInt: número de variáveis inteiras;

• NumCont: número de variáveis contínuas;

• NumRestr: número de restrições;

• CPU: tempo de execução em segundos.

Todos os experimentos foram executados até que se obtivessem soluções

ótimas (com gap de integralidade de 0.01%), com exceção do horizonte de programação

de seis semanas e com necessidade de transporte alta (“6-Alta”). Neste caso, o gap

de integralidade do modelo de sequenciamento foi de aproximadamente 62%, mesmo

após 4 horas de execução.
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Iniciando pelo modelo de alocação, os resultados obtidos com ele estão listados

na Tabela 17. Como a configuração da malha é a mesma em todos os cenários (apenas

as necessidades de transporte e os horizontes de programação mudam entre eles),

o número de variáveis e de restrições não mudam entre as execuções dos diferentes

cenários, sendo que o tempo necessário para obtenção de soluções (diferentes entre

os cenários) foi de aproximadamente 1 segundo, para todos os cenários.

Tabela 17 – Resultados quantitativos obtidos com o modelo PLIM de alocação.
NumBin NumInt NumCont NumRestr CPU (s)
491 0 4.152 8.127 ≤ 1,1

Em relação ao algoritmo de sequenciamento, o tempo de execução de todos os

experimentos foi inferior a 1 segundo. Por outro lado, o tempo de execução e o número

de variáveis e restrições do modelo de sequenciamento aumentaram na medida em que

o horizonte de programação e as necessidades de transporte aumentaram, conforme

os resultados listados na Tabela 18. Apesar de o aumento do tempo computacional do

modelo PLIM de sequenciamento ser uma característica difícil de ser superada, foram

obtidas soluções em um tempo computacional não proibitivo (minutos) para quase

todos os horizontes de programação, sendo que os cenários “6-Normal”, “5-Alta” e

“6-Alta” foram as exceções.

Tabela 18 – Resultados quantitativos obtidos com o modelo PLIM de sequenciamento.
Cenário NumBin NumInt NumCont NumRestr CPU (s)
1-Baixa 28 12 168 260 < 0,1
2-Baixa 116 21 240 557 0,1
3-Baixa 340 34 376 1.276 0,2
4-Baixa 764 49 496 2.461 0,7
5-Baixa 1.108 58 592 3.432 1,2
6-Baixa 1.792 72 720 5.294 6,7

1-Normal 28 12 168 260 < 0,1
2-Normal 196 27 300 828 0,1
3-Normal 388 36 396 1.419 0,2
4-Normal 1.032 56 584 3.230 1,6
5-Normal 1.616 69 696 4.825 16,6
6-Normal 2.818 90 900 8.055 7.877,8

1-Alta 32 13 172 276 < 0,1
2-Alta 256 30 324 1.007 0,1
3-Alta 812 50 512 2.598 1,1
4-Alta 1.608 69 696 4.795 36,3
5-Alta 2.688 88 892 7.703 4.671,9
6-Alta 4.118 107 1.064 11.467 gap de ≈ 62% 1

1 Depois de 4 horas de execução.
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Em relação ao algoritmo de pré-análise, seu tempo de execução também foi

inferior a 1 segundo. Já o tempo de execução para obtenção de soluções, assim como

o número de variáveis e de restrições do modelo PL de temporização foram os listados

na tabela 19, onde é possível verificar que o aumento do horizonte de programação

e das necessidades de transporte não aumentaram consideravelmente o tempo de

execução, apesar de terem implicado maior quantidade de variáveis (todas contínuas)

e restrições.

Tabela 19 – Resultados quantitativos obtidos com o modelo PL de temporização.
Cenário NumBin NumInt NumCont NumRestr CPU (s)
1-Baixa 0 0 448 363 < 0,1
2-Baixa 0 0 820 903 < 0,1
3-Baixa 0 0 1.746 3.124 0,2
4-Baixa 0 0 2.426 6.003 0,3
5-Baixa 0 0 2.998 8.612 0,4
6-Baixa 0 0 3.838 13.652 0,6

1-Normal 0 0 448 363 < 0,1
2-Normal 0 0 1.306 1.889 0,1
3-Normal 0 0 1.842 3.327 0,2
4-Normal 0 0 2.944 8.307 0,3
5-Normal 0 0 3.682 12.345 0,5
6-Normal 0 0 4.608 19.862 0,8

1-Alta 0 0 480 410 < 0,1
2-Alta 0 0 1.422 2.262 0,1
3-Alta 0 0 2.362 5.612 0,3
4-Alta 0 0 3.626 12.184 0,6
5-Alta 0 0 4.446 18.060 0,8
6-Alta 0 0 5.714 28.314 2,0

Sendo assim, a abordagem proposta gerou resultados em um tempo computa-

cional não proibitivo (minutos) para quase todos os cenários, sendo que os cenários

“6-Normal”, “5-Alta” e “6-Alta” foram as exceções. Para análise da qualidade das progra-

mações obtidas, outros indicadores sobre a execução dos experimentos também foram

coletados, conforme descrito na próxima seção.

4.2 EXPERIMENTOS E RESULTADOS QUALITATIVOS

Como indicado na seção 3.2, a execução do algoritmo heurístico de sequencia-

mento (baseado nos apresentados em Fabro et al. (2014) e em Polli et al. (2017)), gera

uma sequência das bateladas pelos dutos que é posteriormente avaliada pelo modelo

PLIM de sequenciamento (baseado no apresentado em Polli et al. (2017)). Além disso,
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em Fabro et al. (2014) foi proposta uma abordagem para realização da programação

da mesma rede aqui estudada (ao contrário de em Polli et al. (2017)). No entanto, em

Fabro et al. (2014) o sequenciamento foi feito apenas com um algoritmo heurístico, sem

posterior avaliação. Sendo assim, visando a análise de sua influência na qualidade

das soluções, foram realizados experimentos com e sem a execução do modelo de

sequenciamento.

Finalmente, como a qualidade de uma programação pode ser analisada de

muitos pontos de vista, é preciso definir que fatores serão considerados ao se com-

pararem soluções diferentes. Sendo assim, os resultados obtidos com a execução da

abordagem, sem e com2 o modelo PLIM de sequenciamento, estão listados nas tabe-

las 20 e 21, sendo que foram coletados os seguintes indicadores das programações

geradas por estes experimentos:

• NBat: número de bateladas (considerando os estoques em duto, as bateladas

programadas, os selos, as bateladas de reversão e as bateladas inseridas no final

do horizonte de programação);

• NRev: número de operações de reversão;

• NSelo: número de selos;

• NFalt: número de faltas dos derivados nos nós, i.e., violações em relação ao limite

inferior da faixa de estoque operacional;

• VolFalt: volume das faltas dos derivados nos nós, i.e., violações em relação ao

limite inferior da faixa de estoque operacional;

• NViol: número de violações em relação ao limite superior da faixa de estoque

operacional;

• VolViol: volume das violações em relação ao limite superior da faixa de estoque

operacional;

• NAquece: número de bateladas que ultrapassaram o limite de tempo de residência

nos dutos.
2 Os resultados quantitativos, listados na seção 4.1, são os resultados deste experimento.
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É importante notar que, em relação à análise das programações, é necessário

elencar prioridades (em sua maioria, conflitantes), que podem ser: manter os inven-

tários dentro dos níveis desejados, minimizar a quantidade de bateladas, minimizar a

ocorrência de operações de reversão, minimizar o uso de selos, etc.

Sendo assim, apesar de aumentar o tempo computacional, o uso do modelo

PLIM de sequenciamento resultou, de uma maneira geral, na obtenção de soluções com

menos operações de reversão (30 contra 39) e menos selos (42 contra 48), assim como

em menos violações e faltas (31 contra 62 em quantidade de ocorrências; 187.565u.v.

contra 587.393u.v.) e também em menos bateladas em que ocorreram violações dos

tempos de residência nos dutos (72 contra 140, apesar destas restrições não serem

consideradas no modelo de sequenciamento).

Além das considerações feitas no parágrafo anterior, as diferenças mais ex-

pressivas ocorreram nos cenários que possuem maior necessidade de transporte, e,

em especial nos cenários com menor necessidade de transporte, alguns indicadores

pioraram com a execução do modelo PLIM de sequenciamento.

É importante notar que a quantidade e o volume das faltas dos derivados,

assim como das violações da capacidade de armazenamento, são consideradas como

sendo, respectivamente, os valores mínimos e máximos de cada falta e violação (como

ilustrado na Figura 5, onde são ilustradas duas faltas e uma violação). Finalmente, as

faltas e violações analisadas são aquelas que iniciam até o final do horizonte de cada

cenário, sendo que situações como as apresentadas na Figura 5 demandariam ações

preventivas.

Apesar da abordagem proposta não gerar soluções ótimas, principalmente

considerando que, além das simplificações realizadas (seção 2.1), ela é uma aborda-

gem onde se decompõe o problema (Capítulo 3), foram geradas soluções que podem

auxiliar na atividade de programação da rede, uma atividade complexa, que envolve

diversos objetivos conflitantes e um grande número de variáveis.
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Tabela 20 – Resultados qualitativos obtidos com a execução da abordagem sem a utilização do
modelo PLIM de sequenciamento.

Cenário NBat NRev NSelo NFalt VolFalt
(u.v.)

NViol VolViol
(u.v.)

NAquece

1-Baixa 17 0 0 0 0 0 0 0
2-Baixa 22 1 1 0 0 0 0 2
3-Baixa 29 1 1 0 0 0 0 4
4-Baixa 38 3 3 0 0 0 0 7
5-Baixa 43 3 3 0 0 0 0 8
6-Baixa 49 2 4 0 0 1 1.513,9 13

1-Normal 17 0 0 0 0 0 0 0
2-Normal 26 1 2 0 0 0 0 3
3-Normal 30 1 1 1 932,3 0 0 4
4-Normal 43 3 3 2 4.395,7 0 0 7
5-Normal 48 2 4 3 10.016,6 3 8.225,4 11
6-Normal 61 3 6 7 46.865,6 4 18.809,5 15

1-Alta 17 0 0 0 0 0 0 0
2-Alta 27 1 2 2 7.173,2 0 0 5
3-Alta 39 3 3 3 21.027,7 2 975,5 5
4-Alta 50 4 4 5 68.962,6 3 12.296,1 14
5-Alta 62 5 5 5 98.114,4 6 54.781,5 19
6-Alta 72 6 6 6 134.504,4 9 98.798,5 23∑︀

690 39 48 34 391.992,5 28 195.400,4 140

Tabela 21 – Resultados qualitativos obtidos com a execução da abordagem completa.
Cenário NBat NRev NSelo NFalt VolFalt

(u.v.)
NViol VolViol

(u.v.)
NAquece

1-Baixa 17 0 0 0 0 0 0 0
2-Baixa 22 1 1 0 0 0 0 0
3-Baixa 30 1 2 0 0 0 0 2
4-Baixa 38 2 4 0 0 1 2.362,5 5
5-Baixa 43 3 3 0 0 1 3.370,3 9
6-Baixa 50 3 4 0 0 2 9.816,9 11

1-Normal 17 0 0 0 0 0 0 0
2-Normal 26 1 2 0 0 0 0 0
3-Normal 31 1 2 0 0 1 6.806,5 1
4-Normal 44 3 4 0 0 1 9.608,5 4
5-Normal 49 3 4 0 0 2 12.064,8 5
6-Normal 57 3 2 0 0 3 18.932 12

1-Alta 17 0 0 0 0 0 0 0
2-Alta 27 1 2 0 0 1 488 0
3-Alta 36 1 2 2 1.595,4 1 10.032,6 1
4-Alta 48 2 4 2 3.531,5 1 2.406,9 8
5-Alta 57 3 2 5 21.868,8 3 43.596,3 5
6-Alta3 66 2 4 2 3.531,5 3 37.552,6 9∑︀

675 30 42 11 30.527,2 20 157.037,9 72

3 Resultados obtidos após a execução de 4 horas, com gap de ≈ 62% .
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Tabela 22 – Solução de alocação para o cenário “3-Alta”.
Derivado Origem Destino Volume (u.v.)
OD1 N3 N7 25.277
OD2 N6 N7 15.150
OD4 N5 N8 19.000
OD4 N7 N8 2.022
OD4 de mistura N7 N8 37.727
OD5 N1 N8 36.449
OD5 N3 N8 66.600
OD5 degradado de OD6 N6 N8 24.224
OD7 N1 N5 33.300

Tabela 23 – Faltas e violações da programação gerada, sem a utilização do modelo PLIM de se-
quenciamento, para o cenário “3-Alta”.

Nó Derivado NFalt VolFalt (u.v.) NViol VolViol (u.v.)
N5 OD7 1 5.720,6 0 0
N6 OD2 0 0 1 574,1
N6 OD6 0 0 1 401,4
N8 OD4 1 9.107,6 0 0
N8 OD5 1 6.199,5 0 0∑︀

- 3 21.027,7 2 975,5

Tabela 24 – Faltas e violações da programação gerada, com a abordagem completa, para o cená-
rio “3-Alta”.

Nó Derivado NFalt VolFalt (u.v.) NViol VolViol (u.v.)
N5 OD4 1 762,1 0 0
N8 OD4 0 0 1 10.032,6
N8 OD5 1 833,3 0 0∑︀

- 2 1.595,4 1 10.032,6

Para melhor ilustrar os resultados obtidos, assim como o impacto que as

diferentes sequências das bateladas nos dutos tem na programação, serão utilizados

os gráficos de Gantt das operações de entrada nos dutos (bombeio ou entroncamento)

do cenário “3-Alta”, tanto para a execução sem, quanto para a execução com o modelo

PLIM de sequenciamento, ilustrados nas figuras 19 e 20, respectivamente. Além disso,

também será analisada a solução de alocação, listada na Tabela 22, assim como as

faltas e violações, listadas nas tabelas 23 e 24.

Vale notar que os gráficos de Gantt foram gerados com uma ferramenta de-

senvolvida no Laboratório de Automação e Sistemas de Controle Avançado (LASCA),

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no contexto do projeto

(J)(S)Consuelo.
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Figura 19 – Gráfico de Gantt da programação gerada, sem a utilização do modelo PLIM de se-
quenciamento, para o cenário “3-Alta”.

Figura 20 – Gráfico de Gantt da programação gerada, com a abordagem completa, para o cenário
“3-Alta”.
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Ainda em relação aos gráficos de Gantt, em cada linha são representadas as

entradas das bateladas nos dutos durante o horizonte de programação (eixo horizontal).

Cada cor é utilizada para representar um derivado diferente e, quando duas cores são

utilizadas para a mesma batelada, significa que ela é uma batelada criada para auxiliar

uma operação de reversão. De maneira semelhante, gradientes de cores indicam a

degradação da qualidade do derivado. No início do horizonte, todos os dutos estão

operando no sentido que leva os derivados das refinarias para o porto, sendo que

quando uma batelada que indica uma operação de reversão é bombeada, a próxima

batelada entra no duto no sentido oposto.

Exemplos de ocorrências de operações de reversão e degradação estão indi-

cados na Figura 19, assim como uma operação de mistura, a utilização de um selo e

uma indicação para o tempo de residência nos dutos (explicada a seguir). O horizonte

de programação é distribuído igualmente pelo eixo horizontal dos gráficos, sendo que,

sem a utilização do modelo de sequenciamento, a última batelada terminou de ser

bombeada no dia 24, enquanto com o modelo de sequenciamento, a última batelada

terminou de ser bombeada no dia 21.

Ao se compararem as figuras 19 e 20 é possível verificar que as diferentes

sequências nos dutos 1, 2 e 4 fizeram com que, com a utilização do modelo, houvesse

menor necessidade de selos (2 contra 3) e de operações de reversão do fluxo (1 contra

3) — o primeiro selo da Figura 20 foi enviado para o nó 2, já que este nó possui

capacidade para armazená-lo e, para esta situação, não existe necessidade de selo no

duto 2. Este resultado é consequência do modelo de sequenciamento ter verificado a

viabilidade de agrupar e adiantar o envio do derivado 7 com origem no nó 1 e destino

no nó 5 (situação A da Figura 20), sendo que esta escolha também evitou uma falta

do derivado 7 no nó 5 (apesar de ter gerado uma falta do derivado 4 no nó 5, que foi

bombeado, também de forma agrupada, antes do possível, e uma violação do derivado

4 no nó 8, que foi recebido antes, ao invés da falta do derivado 4 no nó 8, como na

execução sem o modelo de sequenciamento).

Também como consequência da escolha descrita no parágrafo anterior, as

bateladas do derivado 4, com origem no nó 5, foram recebidas antes das misturas

(também agrupadas na solução gerada com o modelo) e das bateladas do derivado 5,

com exceção da primeira degradação, no nó 8 (situação B na Figura 20).
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As diferentes sequências nos dutos 1, 3, 5 e 7 mostram que o modelo de

sequenciamento alterou qual origem entregou o derivado 5 antes para o nó 8, do nó 1

para o nó 3, também com exceção da primeira degradação (situação C da Figura 20),

diminuindo a falta do derivado 5 no nó 8, o que também levou às diferenças em quando

as misturas ocorreram, já que, como o nó 3 passou a enviar o derivado 5 antes para o

nó 8, o envio do derivado 1, gerador de misturas, também foi adiantado (o que evitou a

violação do derivado 2 no nó 6 — também gerador de misturas). Além disso, o bombeio

da última degradação também foi adiantado na execução da abordagem completa, o

que evitou a violação do derivado 6 no nó 6.

Ainda, na solução sem o modelo PLIM de sequenciamento (Figura 19), o

modelo de temporização realizou a relaxação de até aproximadamente 14 horas em

relação ao recebimento das bateladas do derivado 2 para realização das misturas,

motivo pelo qual a última mistura e a última degradação se “intercalam” no duto 7

(o bombeio da degradação ocorre logo depois do bombeio da batelada geradora —

que deveria terminar depois para ser sincronizada com o recebimento da batelada

do derivado 1). Na solução com o modelo PLIM de sequenciamento também foi

necessário realizar a relaxação do recebimento das bateladas do derivado 2, mas de

até aproximadamente 1 hora, no máximo. Já em relação ao tempo de residência nos

dutos, a indicação na Figura 19 ilustra um caso em que as bateladas demoraram para

serem transportadas até seus destinos, pois o duto ficou sem movimentação entre o

dia 5 e o dia 14.

Situações como as do último parágrafo demandariam ações preventivas, como

através de uma sequência de bombeio diferente (na sugerida pela execução da abor-

dagem completa, ilustrada na Figura 20, por exemplo, apesar de as restrições de

tempo de residência não serem consideradas no modelo PLIM de sequenciamento, a

parada do transporte no duto 3 foi postergada para o final do horizonte de programação

— quando o tempo de residência não é considerado pela abordagem proposta), ou

através de outras alternativas, como a inclusão de bateladas que possam ficar nos

dutos, como descrito em Fabro et al. (2014) e Bueno (2015). Além disso, estas situ-

ações também podem servir para que ocorram revisões das previsões de produção

e demanda dos agentes envolvidos — o planejamento estratégico, com o intuito de

viabilizá-lo operacionalmente.
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Além disso, também vale notar que o limite de tempo de residência considerado

para os derivados é uma estimativa simplificadora, que poderia diferir se, por exemplo,

os derivados fossem aquecidos ao passarem por nós intermediários que possuíssem

trocadores de calor disponíveis — o que geraria um aumento do limite de tempo de

residência.

Sendo assim, com estas observações das escolhas feitas pela abordagem

no formato de implicações (“a abordagem tomou X decisão e com isso se obteve Y

resultado”), fica evidente o impacto que cada escolha tem na dinâmica de operação da

rede e, consequentemente, no resultado almejado — a programação da distribuição

dos derivados.

Finalmente, partindo destas análises em relação ao desempenho computacio-

nal e à qualidade das soluções geradas pela abordagem de otimização proposta, no

próximo capítulo serão descritas as conclusões obtidas com o desenvolvimento do

presente trabalho, assim como serão feitas sugestões para possíveis trabalhos futuros.
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5 CONCLUSÕES

A distribuição de derivados de petróleo pode ocorrer por diferentes modais,

como o dutoviário, o rodoviário, o ferroviário e o hidroviário. Dentre estas alternativas,

o dutoviário apresenta custos operacionais e riscos ambientais relativamente baixos

(KENNEDY, 1993). Por outro lado, os custos de implantação do modal dutoviário são

altos, o que torna importante otimizar a utilização da infraestrutura existente.

Uma das etapas para otimizar o uso de malhas dutoviárias é a realização de

uma programação adequada, sendo necessário considerar, além das características

do transporte de fluidos por dutos, também as necessidades comerciais dos agentes

envolvidos — um problema de decisão NP-Completo (JITTAMAI, 2004).

Portanto, dada a importância e a complexidade deste problema, esta tese tratou

de uma abordagem de otimização para a programação do transporte de derivados

escuros de petróleo por uma malha dutoviária brasileira.

Esta abordagem foi baseada nas apresentadas em outros trabalhos disponíveis

na literatura, como em Neves-Jr et al. (2007), Boschetto et al. (2010), Rossato et al.

(2013), Fabro et al. (2014), Magatão et al. (2015) e em Polli et al. (2017). Dentre outras,

as seguintes particularidades operacionais foram consideradas:

• a realização de degradações da qualidade dos derivados;

• a realização de misturas de derivados durante o transporte;

• a realização de mudanças no sentido do fluxo do transporte (reversões);

• a inclusão de selos para evitar contaminações indesejadas decorrentes de interfa-

ces entre diferentes derivados;

• a consideração da perda de calor dos derivados durante o transporte.

É importante notar que, como a realização de degradações, misturas, reversões

do fluxo e também a inclusão de selos implicam aumento dos custos e da complexidade

operacional, estas operações foram minimizadas.

O problema foi decomposto em três etapas, baseadas na divisão proposta em

Reklaitis (1995) para o problema de programação do processamento de bateladas:
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alocação das atividades aos recursos, sequenciamento das atividades e temporização

das atividades. A etapa de alocação foi solucionada com um modelo PLIM, a de

sequenciamento com um algoritmo heurístico e um modelo PLIM, e a de temporização

com um algoritmo heurístico e um modelo PL.

Na etapa de alocação das atividades aos recursos é feita a definição de quais

nós enviarão quais derivados e em que quantidade por cada rota, assim como a

natureza das movimentações (movimentação normal, de degradação ou de mistura);

na etapa de sequenciamento das atividades ocorre a fragmentação dos volumes

definidos na etapa de alocação em volumes operacionais (bateladas), um problema de

dimensionamento de lotes, assim como a definição da sequência de transporte destas

bateladas pelos dutos; e na etapa de temporização das atividades é feita a definição

de quando e em que vazão cada batelada será bombeada.

Nesta abordagem de otimização as soluções (programações) são obtidas de

maneira sequencial e cumulativa, com a solução de uma etapa sendo utilizada para

resolução da(s) próxima(s) — uma heurística de construção (BALL, 2011). Sendo

assim, considerando a divisão do problema e as simplificações realizadas (seção 2.1),

apesar da abordagem proposta não gerar soluções ótimas, foram geradas soluções

que podem auxiliar na atividade de programação da rede, uma atividade complexa, que

envolve diversos objetivos conflitantes e um grande número de variáveis.

Foram realizados experimentos quantitativos e experimentos qualitativos, com

os quais foram obtidas programações para horizontes de cerca de 30 dias em um tempo

computacional não proibitivo (minutos) — possibilitando que a abordagem proposta

seja utilizada como uma ferramenta de auxílio à tomada de decisões.

Para trabalhos futuros, recomenda-se:

• que as programações geradas pela abordagem aqui apresentada sejam validadas

com modelos de simulação detalhados, onde se considerem com mais precisão

as características hidráulicas do problema;

• a experimentação da abordagem com outros casos de uso e malhas diferentes

da estudada.

Além disso, atentando para que, com o aumento das necessidades de trans-

porte, o tempo necessário para execução da etapa de sequenciamento aumentou
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consideravelmente (o que não ocorreu com as outras etapas), uma característica a ser

superada, também se propõe que a abordagem de solução seja aperfeiçoada, visando

principalmente:

• a redução do uso de heurísticas;

• o tratamento mais preciso das características hidráulicas do problema;

• e também a incorporação de outras características do problema.

Duas indicações de possíveis melhorias da abordagem são: o tratamento

mais detalhado dos níveis de inventário no modelo de temporização e o estudo de

uma estratégia de horizonte rolante com o intuito de reduzir o tempo necessário para

execução da etapa de sequenciamento.
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