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7. "LAY-OUT"E DIMENSIONAMENTO DE DEPOSIT2S E ARMAZENS

~.1. Funções
o problema loglstico clãssic~ i condicionado forteme~

t.! por fatores espaciais e temporais, ai.êrnde outros. As ativ.:!:
c.ades de coleta e distribuição de mercadorias, por exemplo, c~
brem pontos espacialmente distribuidos numa determinada ãrea ge~
<jrãfica, algumas vezes bastante dispersos. As oscilações na d~
l.1andados produtos e no fornecimento de certos insumos, por o!:!
tro lado, implicam em defasagenssenslveis entre a curva temporal
da produção, de um lado, e a curva da pzocur a , de outro.

Hi ainda o problema da comer~ialização, que obriga a
empresa a manter estoques do produto Ilr~{ muito distante dos con
sumidores e dos pontos de varejo.

Esses fatores, faZem com que beja necessirio manipular
fisicamente o produto uma ou mais vezes, seja para efetuar a tr~
'l'em,para um posterior redespacho, ou ar:\:;Izeni-loaté que chegue
o momento de distribui-lo.

Os depósitos de tr~,~~ destinam-se, na rraiorparte dos
casos, a receber a mercadoria;'i::ocedentesde vâr í os pontos, ver.:!:,
ficá-la e classificá-la segum:~S,:?ontosde destino diversos (Fig.
7.1). Esse tipo de instalação'n~::'tem, como objetivo prioritário,

'"
o armazenamento de mercadorias. Ao corl;Fr.ário,seu "lay-out" e
sua estrutura operacional visam agilizar"a~tes de tudo, o fluxo
de mercadorias entre as vâr í as origens (1, 2, ...•. , N, na Fig. 7.1)

p os diversos destinos finais (A, B, C, ..... ~a Fig. 7.1),

Os'armazens, por outro lado, são planejad\ 5 e projet~
cos de forma a abrigar a mercadoria por prazos reLet i.vament e lo!:~
~,os (Fig. 7.2). são dotados de áreas de estocagem E. de equí.pamen
\,,)S, pessoal, sistemas de controle, etc adequados a esse tipo de
atividade. Não hi uma distinção nltida entre os dois tipos de
instalação, ocorrendo situações intermediirias e combinações di
versas de funções.

BaIlou (2) usa a expressão "pontos nodais na rede l~
glstica" para designar as instalações de interface, incluindo ne~
sa categoria os armazens intermediários e os ~epósitos de tria:
gemo O conceito de ponto nodal é uma idéia bastante feliz pOE,
que traduz bem o papel de inte.rmediação dos depósitos e dos arma
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zens numa rede logística.

7.2. "Layout"
Há uma qraride variedade qj~.tipos de armazens e depôsj,

tos, com a tipologia dependendo do tipo de carga, do processo dE~
armazenamento (manual~ mecanizado, automatizado), etc.

Falconer e Drury (8), no seu excelente texto voltado
,10 projeto de armazens e depósitos, dividem a.abordagem da que~
~ão segundo os seguintes tipos.

1. Armazenagem exterior: basicamente para conteineres
mas que inclui também produtos
a granel de baixo valor unitá
rio .minérios, carvão,
rio, .et c l ,

calcá

2. Armazenagem manual: ~rodut[s embalados diversos.

3. Armazenagem mecam.z..?~,,~:idem

4. Armazenagem automatizada: _dem

5. Armazenagem de grãos: basiçamente cereais, cimento,
e ou&:os produtos do g~nero.

6. Armazenagem refrigerada

7. Armazenagem especial: lãminàs (metálicas, vidro, plá~
tico, etc), tubos, produtos ::r~
geis,produtos perigosos, e~c.

Nesta secção trataremos das instalações incluídas nus
categorias 2, 3 e 4, ehfocando o problema de uma forma mais g~
ralo O leitor interessado mais detalhadamente por problemas de
movimentação interna e de estocagem de materiais e produtos deve
consultar a bibliografia especializada, bastante extensa por si
n

Na Fig. 7.3 é apresentado o "lay-out" típico de um de

'r-
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pósito de triagem de mercadorias. A parte externa do depósito é
formada por áreas de circulação de veículos (A), áreas de est~
cionamento (B), plataforma(s) de descarga (e), plataforma(s) de
carregamento (D).

A parte interna é constituida por: recepção da carga
(E), áreas de mov i.n.ent.aç âo interna (F.),baias para expedição da
carga por zona de destino (G), área para armazenamento de merc~
doria em trãnsito (H), áreas para escritório, postos de controle
e acesso de pessoal (I).

Os veículos que trazem a mercadoria para o depósito
encostam junto à plataforma de recepção, e são descarregados.
Funcionários do depósito vão classificando as unidades descarr~
gadas segundo as zonas de destino. A carga é transportada, a s~
guir, da área de recepção para a baia correspondente à zona de
destino. Esse transporte pode ser feito através de carrinhos (s~
mi manual), empilhadeiras, etc.

Enquanto a carga aguarda expedição nas baias, os fUQ
cionários do escritório providenciam a documentação necessária
para o despacho. Posteriormente a carga é arrumada nos veículos,
sendo esse'sdespacnados pelo setor de controle do b~rminal.

No caso de armazens o nlay-out" interno i diferente,
havendo necessidade de áreas especiais para est.ocaqem dos prod~
tos. Além das áreas voltadas à recepção, triagem e despacho da
mercadoria, o arm~zém dispõe ainda de áreas destinadas à estoca
gemo

O produto, ao chegar, é encaminhado à área de estoc~
gem de prazo longo. Uma outra secção abriga o estoque de curto
prazo, destinado a alimentar o setor de despacho. O motivo de~
se arranjo é possibilitar maior agilidade nas operações de exp~
dição, o que é alcahçado através de instalações de menor dimeQ
são física. Nem sempre, no entanto, se observa esse esquema de
dupla movimentaç~o; as vantagens/desvantagens dependem dos vol~
mes operados, do tempo médio de perman~ncia do produto no arma
zém dos custos de movimentação, além de outros.

A seguir serão analisados alguns aspectos ligados ao
dimensionamento de depósitos e armazens e de suas ligações com o
"lay-out n dcw mesmos.
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LEGENDA: ~

A - ÂREA DE DESCARGA E TRIAGEM DE MERCADORIA
B - BOXES DE ACUMULAÇÃO DA CARGA POR ZONA DE DESTINO
C - CIRCULAçAo INTERNA
O - ARMAZENAGEM DE CARGA EM TRÂNSITO, AVARIADA, ETe.
E - POSIÇOES DE DESCARGA, VEICULOS DE LO~GO PERCURSO
F - ESTACIONAMENTO, VEICULOS DE LONGO PERCURSO
G - POSIÇOES DE EMBARQUE, VEICULOS LOCAIS
H - ESTACIONAMENTO, VEICULOS LOCAIS
I - VEICULOS AGUARDANDO LIBERAÇAo (EXPEDIÇÃOI
J - ENTRADA/SArDA
K - CIRCULAÇAo DE PESSOAS/FUNCIONÂRIOS
L - ESCRI"'ORI03 DO SETOR DE OPERAÇÃO
M - OUTROS US03 (ABASTECIMENTO, BSTACIONAMENTO DE AUTOSI
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I.' .7.3. Dime/;ionamento de plataformas
----!r/

As plataformas de carga ou descarga são, em geral, el~
vadas em relação ao piso exterior, de forma a possibi~itar a mo
vimentação das mercadorias num mesmo nível.

Os caminhões encostam de ré, perpendicularmente à pl~
taforma, na maioria dos casos. Na Fig. 7.4 observa-se numf!squ~
ma típico de acostamento a 900 para carretas tracionadas por c~
valos mecânicos de 15m de comprimento total. O espaço mínimo r~
comendado para movimentação dos veículos, nesse caso, é de aprQ
ximadamente 35m (dimensão d na Fig. 7.4), sendo recomendado 40m
para maior facilidade de manobra.

O espaçamento entre veículos varia de 3,5m a 5,Om (di
mensão s na Fig. 7.4). Intervalos menores, da ordem de 3,5m, PQ
dem ser usados em terminais com rotação mais lenta, em que a m~
nobra de acostamento ou partida do veículo possa ser efetuada
mais vagarosamente. Intervalos de 4,0 a 4,5m são requeridos nos
casos em que a movimentação seja rápida, principalmente quando
se usam equipamentos mecanizados (empilhadeiras). Módulos da 0E

dem de 5,Om, por sua vez, são adotados nos casos em que a carga
é previamente arrumada em "pallets", ou bandejas, o que exige
maiores esnacos de acumulação sôbre a plataforma.

'lácasos em que os veículos encostam formando um ãng~
10 0 com a:~lataforma. Esse tipo de arranjo diminui sensivelme~
te o espaço externo necessário à manobra (dimensão d, Figs 7.5 a
7.8), mas exige módulos de acostagem maiores (dimensão s). Uma
vantagem do acostamento em ângulo é de aumentar o perímetro de
contacto do veículo com a plataforma (fundo e parte da lateral),
situação essa aproveitável somente nos casos de veículos abertos
(veículos fechados são operados, normalmente, por trás).

Mais adiante utilizaremos esses elementos na análise
global das dimensões físicas de um depósito típico.

Um aspecto importante a considerar é o do dimensiona
mento da extensao de plataforma voltada à carga/descarga.

Ballo~ (2), Capítulo lI, apresenta o clissico modelo
de fila de espera M/M/C para dimensionamento do número de posi
cões de aCOEJt:.ilqem.Isso significa que, por hipótese, as cheg~
das de veLcu...\J:3 no terminal são regidas por um processo de Poi~
son (chegadas aleatórias, estatisticamente independentes)); os
tempos de atencimento, por hipótese, são regidos por uma distri
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buição expc.renc í aL negativa; o número de posições de acostagem,
em paralelo; i igual i c.

O modelo de filas respectivo i resolvido matematic~
mente supondo-se que o processo estocástico de chegada, espera,
atendimento e liberação tenha atingido a fase de regime. Essal
fase i atingida qu~ndo as probabilidades de ocorrincia dos dive!
50S estados do sistema tornarem-se constantes. Modelos desse ti
po tem sido largamente analisados na literatura ticnica. Aspe~
tos teóricos e aplicações a problemas de transportes de modelos
de fila podem ser encontrados em Novaes (16).

Na realidade, a operação usual de carga/descarga em
depósitos e armazens não permite que o processo atinja a condi
câo de regime. Isso porque o ciclo de carga/descarga i quase se!!!
pre diário, encerrando-se num determinado momento do dia (ou da
noite) e reiniciando-se novamente no dia seguinte. Há àssim um
hiato entre as operações de um dia e as do seguinte: a platafo!
ma permanece sem movim~nto, quebrando a evolução do processo es
tocástico c impedindo que se atinja a situação de regime.

,Urnaforma mais adequada de analisar esse tipo de pr~
blema i a de considerar o processo diretamente, atravis das cu!
vas acumuladas de (:hegada, atendimento e liberação. ;Esse mitodo
direto i discutid0 e aplicado no texto de Newell (15), que propõe
enfoques não clás.::Lcospara resolver problemas de filas de esp~
ra.

cação.
O mitodo é apresentado atravis de um exemplo de apli

Exemplo 1.1 O objetivo deste exemplo é o de determi
nar o número de posições de acostamento na plataforma para um d~
pósito que recebe Urnamidia de 150 t de mercadoria por dia, com
desvio padrão de 15 t. Os veículos começam a chegar ao terminal
por volta das 17 horas; o último veículo chega em torno das 21
horas.

A descarga se realiza durante a noite, devendo encer
rar-se no rr.á.ximoati 5 horas da manhã seguinte.

(I tempo mâd í,o de descarga i de 2 horas- por veículo; a
tonelagem med í,a de carga por veículo, obtida atravis de amostra
gem estatísticA, i de 10,5 t.

Adrr,itindonível de confiança de 95%, e distribuição
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normal da tonelagem diária, o volume movimentado por dia estará
compreendido no intervalo 150 ± 1,96 x 15. O fluxo máximo prov~
vel é portanto de 179,4 t/dia.

O n6mero N de veiculos operados diariamente, é dado
por:

179,4
10,5

.z,
W

17,08 ••17N

onde:

Q - tonelagem diária

w - capac í.dadé média de um veiculo

As chegadas acumuladas de veículos no terminal (regi~
tradas no portão de entrada do depósito~ sãc representadas por
uma curva "8", conforme mostrado na Fig. 7.S. Es~~ curva deve
ser determinada através de dados estatisticos ou levantamen~os
diretos.

Dividindo ,a escala vertical, correspondente a 100 uni
dades, por N - 1, obt"ernoso" j .1tervalo médio de espaçamento das
ordenadas:

N - 1
!lQ.Ju,

17 - 1
6,25%100I

A~mitimos que o primeiro ve~culo chegue ao terminal
no inicio do processo de chegadas, ou s~ia, às 17 horas. O 61ti
mo, por sua vez, chegará, por hipótese, '..S 21 horas.

Os instantes de chegada simulado!, para os demais vei
culos, são obtidos entrando-se nas or-der.adas 6,'25%,2 x 6,25 = 12,5%,
3 x 6,25 = 18,75% etc e buscando-se as ab2iH~ascorrespondentes
através da curva. ~ o que mostra a Fig. 7.9 para alguns interva
los.

O Quadro 7.1 mostra os inst'antes simulados de. chegada
dos 17 veiculos, instantes esses determinados graficamente atr~
vés da Fig. 7.9, de acordo com a,sistemáticA indicada.

(
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Instante
de chegada
(hora/min)

18:19

18:25

18:30

18:38

18:47

19:12

19:24

21:00
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QuadÍ\:'7. 1
Instantes de Chegada (Simulajos) dos

~lminh6es no Depósit~

Inst.ante
de chegada
(hora/min)

Veículo
número

Veículo
número

1 17:00 10

2 17:18 11

3 17:32 12

4 17:43 13

5 17:53 14
111 I

156 18:00

7 18:06 16

8 18:11 17

9 18:17

.",

Uma vez definidos os instant~s de chegadas, que deno~ -
minaremos de TC. (i = 1, 2, •.•••., N) I ~assa-se à determinação

1
das curvas acumuladas referentes ao início do ,.tendimento (de~
carga) e à L'í.be raç âo do veículo (fim da descarga) . 't 'Para isso adQ
tamos a metodologia descrita a seguir, que serviu de base ao d~
senvolvimento do Programa nO 5, listado no Anexo ao fim do texto.

Seja M o número de posí.çôe s de acostamento na pla,t~
forma. Representamos por TP, (j = 1, 2, •••••.M) o instante em

, . Jque a j~ posição Úca livre para atender o próximo veLcuào .

Denominamo~; de '.:S.,por sua vez, o instante em qUI~ o
, . l'

i~ veículo começa a s\r descarregado.
Finalmente repr~sentamos por TLi o instante em que o

veículo de ordem i i liberado (fim da descarga) .
O processo de chegada, espera, atendimento e ~iber~

cão é analisado da seguinte formal

"LA Y OUT" E DIMENSIONAMENTO DE DEPOSITOS EARMAZENS I'"

(a) IniciaLr.ente faz-se TPj = O, para j = 1, 2, ••..• , M. I
Ou seja, no início do ciclo diário todas as M posiç6es estão li
vres.

nal no
(b) Consideremos b veículo de ordem i, que chega ao termi
instante TCi• Comparamos o valor de TCi com o~;valoresde

1, 2, •.•... , M) em sequência. Duas situações podemTP j (j

ocorrer:

(i) TC. < TP. significando que a posição j está ocu
1 J -

pada no instante de chegada TC. do veículo de or
1 -

dem i. Nesse caso verifica-se a posição j + 1 e
assim por diante.

(ii) tei ~TP., significando que a posiç~o j está de
J -

socupada no instante de chegada TC. 60 veículo
. 1

de ordem i. Nesse caso alocamos o veículo i à
posição j, fazendo TSi = TCi e TLi = TSi + TD,
onde TO é o tempo de descarga. Oa mesma forma
faz-se TP. = TC. + TD, significando que a posiJ 1 -
ção j somente estará livre decorrido um interv~-
10 TO após o início da operação de descarga do
veiculo i •

(c) Pode acontecer que o veículo i, ao chegar ao terminal,
encontre todas das posiç6es ocupadas. Isso ocorre quando se ob
servar TCi < TPj, para todos os j (j = 1, 2, •••••• , M).

Quando isso ocorrer o veículo deverá permanecer em fi
la, aguardando vaga junto à plataforma. O programa procura então
qual a posição de descarga que ficará desocupada em primeiro lu
gar, ou seja d~!termina-se a posição j com menor valor TPj'

Sendo i o número de ordem do veículo que chegou aote~
minal e j o '.1Lmerode ordem da posição na plataforma que ficará
desocupade. em'pri.meiro lugar, o programa executa a.s seguintes
operaçoes~

(i) Registra o instante em que o veículo i iniciará
a descarga:
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TS.~ TPj (7.1)

(U) Registra o instante err.iue o veículo i será 1ib~
rado (fim da des6argai

(7.2)TLi = TSi + TO
,I ~ ,

onde TO é o tempo de descarga.

(iii) Registra o insta1te em que a plataforma j fica
ri desocupada ap3s atender o'veículo i:

TP.
J

TSi + TD = TLi (7.3)

(d) O programa analisa os veículos, um a um, na sequência
indicada no Quadro 7.1, considerando C. instantes de chegada e
efetuando as operações indicadas acima

(e) Os seguintes parâmetros são ~alculados pelo programa:

(i) Tempo médi( de espera (na fila):
...'..

1 ;!':.~
-. L (TS. - Tei)

Ni=l. ~
(7.4)WQM

r;~~.

(ii) Tempo máximo de espera:

WQx max [TS. - Te. 1
i ~ ~

(7.5)

(iii) Tempo médio de retenção dos veículo~ (espera
+ descarga) no sitema:

.+

N

N
I: (TL. - Te.)

i"'l ~ ~
(7.6)1

--oWSM =

('

(iv) Tempo mâxíno de retenção dos veículos no sistema
(espera + descarga) :

WSx max [TL. - Te. 1
i ~ ~

(7.7)

(v) Período de utilização da plataforma:

Esse período cobre o intervalo que vai desde o
instanfe de início da descarga do primeiro veíc~
10 até o fim do atendimento do último caminhão.
t dado por:

TT (7.8)TLN - TSl

onde TLN é o instante de liberação do último c~
minhão e TSl é o instante de início da operação
do primeiro veículo.

(vi) rndice médio de ocupação da plataforma:

;; N (7.9)TO
M TT

onde:

N - número de veículos descarregados por dia.

M - número de posições de descarga na platafor
ma.

TO - tempo médio de descarga por veículo.

- TT - período total de utilização da plataforma.

Através do P~ograma nQ 5 foram calculados os result~
dos para M variando de 1 a 7 posições. Nos Quadros 7.2 a 7.8 são
apresentados 03 resultados para M variando de 1 a 7 posições ..
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Na Fig. 7.1 ~ (~ mo scz ada a var:.ação dos tempds médio e
máximo de espera, bem ccrno do índice mêd.o de ocupação o ,

Para M = 1 ,'(C;;uadro7.2) o tem:-Jototal de uso da plat~
forma é excessivo (34 horas) , provocando .aupe rpo s í.câo de ativid~
des de um dia sobre os dois seguintes, inviabilizando tal confJ:.
guração. Para M = 2 (Quadro 7.3) o mesmo ocorre, embora de fo~
ma mais atenuada, com a descarga de um dia se estendendo até as
II horas do dia seguinte. Urna vez que todos os caminhões dev~
~ão estar descarregados até is 5 horas ~. manhã seguinte, essa
configuração também deve ser descartada.

Se adotarmos M = 3, o fim da descarga ocorrerá em to~
no de 5 h 18 min (Quadro 7.4). Levando em conta as variações
aleatórias nos tempos de descarga e nas chegadas, é possível oco~
rer situações em que o descarregamento se prolongue além do limJ:.
te desejado (5 horas da manhã). Examin.::,ndoa próxima configur~
ç âo (M = 4, Quadro 7.5), observamos que ,)período esperado de de~
carga se prolonga até 3 horas da madruga~a, havendo duas horas
de folga até o limite pré-estabelecido.

No entanto, os tempos médio e ~áximo de espera sao e~
ce ssLvo s (da ordem de 2 hs 17 min e 4 hs 30 ru n , re spec t í.vameg
':e) •

A definição de tempos de espera a~eitáveis vai depeQ
der essencialmente de c~da c~so específico. Caso a frota seja
própria, o critério básico p<.l'ddefinir o número adequado de PQ
sições é o de mínimo custo (cLsto de operacão dos veículos versus
custo de construção e operaçã~ da plataforma). Quando a frota é
de terceiros, o valor aceitável do tem~o de espera vai depender
da prática cOFrente em instalações seme~~antes e dos entendimen
tos com os transportadores.

Há que se considerar ainda a fu t u+a .unplí.aç ão do
poderá exigir novas posições de dercar qa sem que
físicas e arqui tetônicas de re fo rmà no edifício.

No Quadro 7.7 verificamos que o tempo médio, de espera,
para M = 6, é da ordem de 1 hora, valor esse adequado para oper~
cões desse tipo. O índice de ocupação médio da plataforma é de
82.4%, valor esse razoável quando comparado com configurações s~
melhantes. Ademais, com vistas i expans5es futuras da dema~da,
é recomendável se prever alguma folga na plataforma. Conclu~-se,
assim, que a opção M = 6 representa uma solução adequada.

s í to , que
cond í çôe s

dep.2
haja

Quadro 7.2

Dimensionamento de Plataforma (Exemplo 7.1)

NUMERO DE POSICOES: 1

N CHEGADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17
17.3
17.53
17.72
17.88
18
113.1
119.18
1l3.28
113.32
19.42
19.5
19.63
19.78
19.2
19.4
21

(*) - DIA SEGUINTE

TEMPO MEDIO ESPERA (HORAS/VEIC.):
TEMPO MAXIMO ESPERA CHORAS)

TEMPO MEDIO NO SISTEMA (HORAS/VEIC.):
TEMPO MAXIMO NO SISTEMA (HORAS):

INICIO DESCARGA

17
19
21
23
1 (*)
3 (*)

5 (*)
7 (*)
9 (*)

11 (*)

13 (*)
15 (*)
17 (*)

19 (*>
21 (*)

23 (*)
1 (*)

PERIODO DE USO DA PL,HAFORMA POR DIA (HORAS):
INDICE MEDIO OCUPAC~O DA PLATAFORMA (X):

14.63
28

16.63
30

34
100

FIM DESCARGA

19
21
23
1 (*)
3 (*)

5 (*)

7 <*)
9 <*)
11 <*>
13 (*)
15 (*)

17 (*)

19 (*)
21 (*)
23 <*)
1 (*)
3 (*)



Quadro 7.3
Dimensionamento de Plataforma .~Exemplo 7.1)

NUMERO DE POSICOES: 2

N CHEGADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17
17.3
17.53
17.72
17.88
18
18. 1
18.18
18.28
18.32
18,,42
18.5
18.63
18.78
19.2
19.4
21

<*) - DIA SEGUINTE

TEMPO MEDIO ESPERA <HORAS/VEIC.):
TEMPO MAXIMO ESPERA <HORAS) I

TEMPO MEDIO NO SISTEMA <HORAS/VEIC.):
TEMPO MAXIMO NO SISTEMA <HORAS):

INICIO DESCARGA
17
17.3
19
19.3
21
21.3
23
23.3
:l < -11')

~.3 <*)
3 <-li')

3. 3 ~*)

5 <*)
5.3 <*)
7 (*)

7.3 <*)
9 <*)

PERIODO DE USO DA PLATAFORMA POR DIA <HORAS):
INDICE MEDIO OCUPACAO DA PLATAFORMA <h):

6.3
12

8 •.3
14
18
94.4

F!ti DESCARGA
19
19.3
2:.
2L3
2:,
2:;.3
1 <*)
1.3 (*)

3 <*)
3.,3 <*)
5 (*)
5.3 (*)
7 <*)
7.3 <*)
9 <*)
9.3 <*)
11 <*)

J. Quadro 7.4
Dimensionamento de Plataforma (Exemplo 7.1)

NUMERO DE POSICOES: 3

N CHEGADA

r

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17
17.3
17.53
17.72
17.88
18
18.1
18.18
18.28
18.32
18.42
18.5
18.63
18.78
19.2
19.4
21

<*) - DIA SEGUINTE

TEMPO MEDIO ESPERA (HORAS/VEIC.):
TEMPO MAXIMO ESPERA <HORAS)

TEMPO MEDIO NO SISr~MA (HORAS/VEIC.):
TEMPO MAXIMO NO SISTEMA <HORAS):

INICIO DESCARGA

17
17.3
17.53
19
19.3
19.53
21
21.3
21.53
23
23.3
23.~
1 (*)

1.3 <*)
1.53 <*)
3 <*)
3.3 <*)

r: PERIODO DE USO DA PLATAFORMA POR DIA <HORAS):
INDICE MEDIO OCUPACAO DA PLATAFORMA <h):

h.

3.6
7.6

5.6
9.6

12. .s
920:'

FIM DESCA

19
19.3
19.53
21
21.3
21.53
23
23.3
23.53
1 (*)

1. 3 (*)

1. 53 <*)
3 <*)
3.3 <*)
3.53 (*)

5 (*)

5.3 (*)_.
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Quadro 7.5
Dimensionamento de Plataformi (Exe~plo 7.1)

I
I·
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Quadro 7.6

Dimensionamento de Plataforma (Exemplo 7.1)

NUMERO DE POSICOES: 4

I NUMERO DE POSICOES: 5
N CHEGADA IN IC IO Oi:::SCARGA FIM DESCARGA

I N CHEGADA INICIO DESCARGA FIM DESCAF1 17 n 192 17.3 11 3 19.3 I 1 17 17 193 17.53 1')53 19.53 2 17.3 17.3 19.34 17.72 1? 72 19.72 3 17.53 17.53 19.535 17.88 1'';- 21
I 4 17.72 17.72 19.726 18 1~_3 21.3 5 17.88 17.88 19.887 18.1 19~53 21.53 ! 6 18 19 218 18.18 1i1.:,72 21.72 7 18.1 19.3 21.39 18.28 2í 23 8 18.18 19.53 21.5310 18.32 21.3 23.3 9 18.28 19.72 21.7211 18.42 21.53 23.53 10 18.32 19.88 21.8812 18.5 21.72 23.72 11 18.42 21 2313 18.63 23 1 <*) 12 18.5 21.3 23.314 18.78 23.3 1.3 (*) 13 18.63 21.53 23.5315 19.2 23.53 1.53 (*) 14 18.78 21.72 23.7216 19.4 23.72 1.72 (*) T 15 19.2 21.88 23.8817 21 1 (*) 3 <*) 16 19.4 23 1 (*)

17 21 23.3 1.3 (*)(*) - DIA SEGUINTE
<*) - DIA SEGUINTE

TE~PO MEDIO ESPERA (HORAS/VEIC.): 2.29TEMPO MAXIMO ESPERA (HORAS) : 4.52 TEMPO MEDIO ESPERA l~aRAS/VEIC.): 1.55
TEMPO MAXIMO ESPERj~ (HORAS) : 3.6TEMPO MEDIO NO SISTEMA (HORAS/VEIC.): 4.29TEMPO MAXIMO NO SISTEMA (HORAS): 6.52 TEMPO MEDIO NO SISTEMA (HORAS/VEIC.): 3.55
TEMPO MAXIMO NO SISTEMA (HORAS): 5.6PERIODO DE USO DA PLATAFORMA POR DIA (HORAS): 10INDICE MEDIO OCUPACAO DA PLATAFORMA (%) : 85 !'. PERIOnO nE USO DA PLATAFORMA POR DIA (HORAS): 8.3
INDICt MEDIO OCUPACAO DA PLATAFORMA 00: 81.9

11 ~ I
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Quadro 7.7
Dimensionamento de Plataforma (Execplo 7.1)

NUMERO DE POSICOES: 6 :;!
",'

N CHEGADf~ INICIO DESCARGA
17

::<: 17.3
3 17.53
<, 17.72
~i 17.88
6 18
7 18.1
é 18.18
9 18.78
10 18.32
11 18.~2
12 18.5
J.3 18.63;
~4 18.78
1.5 19.2
1.6 19.4
17 21

(*) - DIA SEGUINTE

TEMPO MEDIO ESPERA (HORAS/VEIC.)~
TEMPO MAXIMO ESPERA (HORAS)
TEMPO
TEMPO

,li I

MEDIO NO SISTEMA (HORAS/VEIC.):
MAXIMO NO SISTEMA (HORAS):

17.:
17~3
17.53
17.72
17.88
18
19
19.3
19.53
19.72
19.88
20
21
21.3
21.53
21. 72
21.88

PEf;:IODODE USO DA PLATAFORMA POR DIA (HORAS):
INDICE MEDIO OCUPACAO DA PLATAFORMA (X):

1.06
2.52

3.0c
4.52

6.88
8:<!.4

FIM DI::SCARGA

19
19.3
19.53
19.72
19.88
20
21
21.3
21.53
21.72
21.88
22
23
23.3
23.53
23.72
23.88

"LA TUV I I: UlfvrC/V.::J/U/VM,V,t=IW t v u••."' ••., ...,••••, I •••••••••••,....,•••••• _ •••• "_

Quadro 7.8

Di~~nsiondmento de Plataforma (Exemplo 7.8)
.~~.

NUMERO DE POSICOES: 7

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(*) - DIA SEduINTE

CHEGADA INICIO DESCARGA

17
.17.3

17.53
17.72
17.88
18
18.1
18.18
18.28
18.32
18.42
18.5
18.63
~.8.78
19.2
19.4
21

17
17.3
17.53
17.72
17.88
18
18.1
19
19.3
19.53
19.72
19.88
20
20.1
21
21.3
21.53

TEMFO MEDIO ESPERA (HORAS/VEIC.):
TEMPO MAXIMO ESPERA (HORAS)
TEMPO MEDIO NO SISTEMA (HORAS/VEIC.):
TEMPO MAXIMO NO 9~STEMA (HORAS):
PERIODO DE USO DA ~LATAFORMA POR DIA (HORAS):
INDICE MEDIO OCLi=,:JCAODA PLATAFORMA (X):

'f

I
I
I

.74
1.9

2.74
3.9

6.53
74.4

FIM DESCA

19
19.3
19.53
19.72
19.88
20
20.1
21
21.3
21.53
21.72
21.88
22
22.1
23
23.3
23.53
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·1 Urna análise mais rigorosa exigiria averiguação de cu~

tos e projeções da demanda, não sendo difícil executá-la uma vez
de posse dos dados necessários.

7.4. DÜt1(.sTI,üonamentodo edifício e do terreno

O arranjo físico dos diferentes setores de um depós!
to de triagem apresenta características peculiares, algumas de
las conflitantes, exigindo assim uma análise mais detalhada.

Urna característica típica dos depósitos de triagem
em que os fluxos de entrada e de saída de mercadoria são elev~
dos (rotação elevada), é que a extensão total das plataformas passa a
ser um elemento de projeto bastante importante. As plataformas
de carga/descarga são elementos ligados primordialmente ao peri
metro do edifício.

Já os setores de triagem da carga, boxes para acumul~
ção das mercadorias por destino, áreas para armazenagemetc, con~
tituem elementos de superfície. Há configurações geométricas que
maximizam a área, enquanto outras apresentam maior perímetro. Um
dos pontos a consLderar na análise é, portanto, o da busca do
equilíbrio entre os dois requisitos.

Outro aspecto a considerar, conforme discutido na se~
ção 7.3, é o do "lay-out" externo, basicamente as áreas voltadas
ao acostamento, manobra, circulação e estacionamento dos cam!
nhões. Adotando acostamento em ãngulo diferente de 900 ganha-se
espaço externo de manobra; em compensação a modularização.das PQ
sições de descarga vai exigir extensões maiores, conforme mostram
as Figuras 7.5 a 7.8.

A escolha do "lay-out" mais adequado e a determinação
das dimen.5es 6timas do depósito vão depender d~ um certo nfimero
de f at.ore r , entre os quais as características geométricas e tOPQ
gráficas do terreno, os fluxos de carga e de veículos, as ativi
dades a serem localizadas no local, etc.

Para-efeitosda aplicação a um caso típico considerar~
mos a ~·tuação em que tanto o terreno corno o edifício tenham fOE
mas ret nqu Lares , conforme "lay-out" da Fig. 7.3. Adroitiremos
também:Je o terminal seja utilizado exclusivamente corno ponto de
triagen . âe mercadorias, sendo a armazenagem de produtos uma ati
vidade exclusivamente circunstancial (mercadoria danificada, de
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voluç6es, etc). Dbviamente a metodologlB utilizada poderi ser
estendida facilmente a outras situações diversas da apresentada.

O "lay-out" bisico que adotamos na presente anilise i
o da Fig. 7.3. O processamento dos veículos e da carga, desde o
instante de chegada ati a saída, i descrito sucintamente a s~
guir. Estamos admitindo, nesta anilise, um caso implícito de
distribuição de mercadorias, em que a carga i transportada ati o
depósito por caminhões de longa disttãpcia, sendo posteriormente
distribuida por veículos locais. No caso inverso, de coleta e
:?orterior transferência; a situação é análoga.

(a) Os veículos de longa distância (caminhões, carretas),
ao chegarem, são registrados e aguarda~ estacionados nas áreas
reservadas ((F) na Fig. 7.3),0 motori~ta entrega a document~
ção no escritório (L) e aguarda o rnomerrcn de acostar junto à pl~
t:aforma.

A seguir o caminhão se desloca at~ uma
O processo de d~scarga se inicia.

das posições(b)

vagas' (E)•

(c) A mercadoria: é de s-ra rr-eq ada na plataforma (A), onde
funcionários vão as sí.na Landc .'.asembalagens os destinos (zonas)
da carga.

(d) Uma vez executada a triagem,a carga é deslocada até o
box respectivo, nas áreas (B). O t ranspozt;einterno pode ser fei:.
to por meio ~e carrinhos, empilhadeiras, e~tl~iras, roletes, etc
dependendo do tipo da carga e da solução té~nica adotada.

(e) Uma vez completado o lote para uma determinada zona,
o escritório prepara a documentação necessária (roteiro de entre
gas, notas fiscais, etc).

(f) O carregamento nos veículos locais é executado na' o!'.
dem inversa do roteiro de er:.tregas. Para isso os veículos 12.

(:ais,estacionados na posiçio (H), encostam junto ao box respe~
';:ivo(setor (G).

(g) Uma vez carregado, o veículo local se dirige à
~

posi:.

I
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ção (I),;'iguardandc liberação.
!; i~

7.4.1. Estrutura do modelo

(h) Uma vez liberado, sai pelo portão (J) para executar
as atividades de distribuição do dia.

(i) As mercadorias em trânsito, danificadas, ou especiais
ficam armazenadas na irea (D).

No dimensionamento do depósito algumas das dimensões
indicadas na Fig. 7.3 são dominantes, enquanto outras são domin~
das, isto é, são consequência da fixação das primeiras. Por exe~
pIo, a irea central (D) destinada à armazenagem eventual da caE
ga aproveita quase sempre as sobras de área geradas pela necessi:.
dade de perímetro, que por sua vez é comandada pela extensão de
plataformas. Assim, é preferível deixar livre as variiveisW e Z
(Fig. 7.3), que representam o comprimento e a largura da irea
(D), e analisar os resultados a partir da configuração gerada p~
1a combiiação das variiveis dominantes.

Com a finalidade de dimensionar o terminal (terreno e
edifício, vamos definir cortes em posições representativas da
planta, e'tabe1ecendo, a seguir, as relações respectivas. Antes
disso é nefessirio definir algumas variiveis bisicas:

(a) O número de posições de desembarque de veículos de
longo percurso, junto à plataforma (A), é representado por M.

(b) ~)número de boxes de despacho, na face norte do termi:.
nal, junto ã plataforma, é designado por NN. Ana10gamente, o n§
mero de bo~es na face leste e na face sul, são representados res
pectivamente por NL e NS.

A seguir analisaremos os cortes dominantes, conforme
mostra, ~ig. 7.3. são seis cortes, sendo três ~a direção les
te-oeste ~ três na direção norte-sul.

Para c~da corte são estabe1ecidas as relações (desi
gualdades) vigentes para o terreno e para o edifício.
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,\1 I

(a) Corte I-I

Uma vez que existem NN boxes na face norte, a soma dos
diversos segmentos dentro dos limites do edifício leva à segui!!
te relação:

B1 ~ b1 + NN . a2 + S (7.10)

Considerando agora os limites do terreno, ao longo do
corte I-I, tem-se:

B2 ~ B1 + g + f + h + j (7.11)

(b) Corte lI-I!

Dentro dos limites do edifício tem-se:

B1 ~ b1 + 2 • C + b2 (7.12)

íD)

Notar que não inc1uimos a diaensão W da ire a central
(Fig. 7.3) por se tratar de variável dominada.

Para os limites do terreno vale a relação (7.11), já
definida.

(c} Corte 111-111

Considerando inicialmente os limites do edifício tem-
-se: ~·'~\i<

Bl ~ S + NS . a2 + d + b2 (7.13)

onde NS é o número de boxes ao longo da "ace sul.
Analogamente a expressão (7.11) exprime a restriçãoex

terna (terreno).

(d) Corte IV-IV

A restrição devida ao edifí~~o é dada por:

Al~ M • a, + C + S (;',14)
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onde M éto número de posições de desembarque na plataforma (A) el
a1 é o respectivo módulo.

A restrição do terreno é dada, por sua vez, pela desi
gualdade:

A2 ~ A1 + 2 • h + i + k (7.15)

(e) Corte V-V

Tem-se analogamente:

Al ~ 2 . b2 + 2 • C (7.16)

lembrando que a dimensão z, da área (D) (Fig. 7.3) é dominada, e
porisso não incorporada à desigualdade.

O corte e~terno, do terreno, é representado pela ine
quação (7.15).

(f) Corte VI-VI

A restrição interna (edifício) é dada por:

,> Al ~ S + C + NL . a 2
.:':'.,

(7.17)

onde NL é o número de boxes ao longo da face leste.
Da mesma forma que o corte V-V, a restrição externa,

do terreno, é representada pela desigualdade (7.15).

Os objetivos da análise são: (a) determinar o número
de boxes NN, NL e NS ao longo das três faces; (b) determinar o
ângulo e de acost~gem dos veículos de longo percurso junto à p1~
taforma (A) (Fig. 7.3).

Para isso procuramos a configuração que torne mínimo
o custo de invest~aento da instalação, incluindo o ,terreno e o
edifício.

Sej~c. a relação entre o preço unitár:::.'jda construção
e o preço do terreno por metro quadrado:

a = preço do ma de construção
preço do ma de terreno
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o custo de investimento do def6sito pode ser represe~
tado, numa primeira aproximação, por:

Bl) (7.18)CST =cVT . (A2 . B2 + a . AI

onde VT é o preço do metro quadrado de tirreno.
Sendo VT constante para um determinado local (e posi

tivo), basta minimizar a expreEsão entre par~ntesis, ou seja:

min[A2 . B2 + a . AI . Bl) (7.19)

7.4.2. Processo de otimização

Trata-se assim de um problema de programação quadráti
ca (os termos da expressão (:.18) são de ordem dois pois envolvem
multiplicação das variáveis~~ e B2, de um lado, AI e Bl, de o~
tro). Existem oito restriçõ~.1 a serem respeitadas (relações
(7.10) a (7.17» e mais a reI:~ão:

NN + NL + NS N (7.20)

onde N é o número total de boxes de embarque, definido a priori.
Na realidade o problema poa~ui apenas duas variáveis

independentes, sendo as demais decorr~nC~a da fixação das primei
raso Consideramos as variáveis NN e NL~omc independentes. A
variável NS decorre de (7.20) e as demais ficam 'estabelecidas
através das oito restrições anteriormente de'finidas.

E~sa situaçâo simplifica consideravelmente a resol~
ção numérica do problema pois, em lugar de optarmos por um algQ
ritmo clássico de programação quadrática com variáveis inteiras
(NN, NL e NS são inteiros) e não inteiras, podemos usar um prQ
cesso heurístico eficiente e rápido.

Optamos por urnavariação do método de Hooke e Jeeves,
conforme descrito em Novaes, ref. (8), secção 4.3.6. A adaptação
do processo ao presente caso está ligada ao fato de que o método
original se aplica a variá~eis continuas, enquanto, neste caso,
temos duas variáveis inte~ras. O método é válido para fu~ções
unimodais, isto é, com apenas um ponto extremo no campo de vari~
ção das variáveis independentes.

( /
~l;.
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Para uma rápida descrição do método de Hooke e ~eeves
conside~os uma função qualquer de duas variáveis, cujo mínimo
desej amo~'::aeterminar,e mapeada conforme mostrado na Fig. 7.11.
As duas variáveis, N1 e N2, estão restritas a um intervalo de v~
riação [o , rfJ I onde N é o limite superior. Escolhemos um ponto ini
cial, arbitrário, para o processo, situado dentro do intervalo de
variação das variáveis. Na Fig. 7.11 esse ponto inicial é repre
sentado por PO' com coordenadas NiO) e N~O) • -

O método envolve dois tipos de operação: (a) busca ex
ploratória e (b) movimentação direcional.

A busca exploratória é feita no entorno do ponto PO'
considerando incrementos iguais ao "passo", que nada mais é do que
o módulo de caminhamento vigente em cada estágio. Seja 6N o v~
lor do "passo" ou do módulo vigente no início do processo. Exa
mina-se inicialmente o ponto Pl d~ coordenadas NiO) + 6N (abci~
sal e N~O} (ordenada), conforme mostrado na Fig. 7.11. Avalia-se
o valor da função objetivo nos pontos Po e Pl. Duas situações PQ
dem ocorre.r s

f

(a) O valor da função no ponto Pl é menor do que
PO· Issc'significa que o ponto Pl está mais próximo do
(ponto Q). Nesse caso abandonamos Po e passamos para Pl.

no ponto
ótimo

11 O valor da funçãa no ponto Pl é maior do que no ponto
PO· Nes/,: caso tentamos um ponto P2 na direção inversa, com coo.!:,

'O) (O)denadas N{ - ~N (abcissa) e N2 (ordenada), conforme mostra a
Fig. 7.11. Calculamos o valor da função no ponto P2 e compara-
mo-lo com o valor da função em PO. O mesmo raciocínio feito an
teriorment3 se aplica aqui.

Caso o ponto P2 também não implique na melhora do prQ
cesso (rdn'or"alor da função) passa-se ao ponto P3' de coorderia

das Nf" (abct.ssa) e NJO) + llN. Finalmente, se Pl" P2 e P3 não
forem •.Li~fa~órios, tenta-se o ponto P4.

Se à"!:; quatro pontos assim examinados nãc forem sati~
fatón " duas coisas podem ocorrer: (a) o passo não é mais sufi,
cientE ,ara captar as variações locais da função objetivo, deve~
do sel deduzido; (b) a precisão desejada já foi atingida, termi
nando à~sim o processo de otimização.

Sendo (a) o caso, adota~se um novo valor 6N' para o



156 SIS TEMAS LOGISTlCOS

N2
N ----

(O)
N2

~ ~N

NiO)° N N1

Busca Explorat6ria - M~todo de Hooke e Jeeves

Fi, • 7.11

passo, menor do que o anterio~: (nN), e reinicia-se a busca explQ
ratória. Essa rotina procede,: reduzindo-se sucessivamente o pa~
50 até se atingir a precisão o'~sejada.

Toda vez que, na busca exploratóri~ se passar de um
ponto para outro com melhores condiçSes.~faz-~e uma tentativa de
deslocamento ~enominada "movimentação direci~nal". Suponhamos
que, ao examinar o entorno do ponto PO' veri ficou-se cue PI aF,r~
senta melhores cond í.çõe s do que o ponto Ln í cia L (isto é, a fu.!!
ção objetivo apresenta valor menor). Essa melhora pode eventua.!
mente significar que a direção Po - Pl é potencialmente favor"i
velo Tentamos então um ponto Pi mais 'a frente, com coordenadas
~1(0) + 2nN (abcissa) e N~O). Ou seja, tenta-se um salto duplo
a partir de PO' buscando explorar ao máximo ()potencial favorá

111 \

vel nessa direção.
Calculando-se a função objetivo no ponto Pi POdE: oco~

rer que realmente seu valor s~jamenor do que em PI. Nesse caso
abandona-se Pl e recomeça-se a busca exp.~orat6ria no entorno de

( / (

·f'··,·
4".~.,

I
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Pio Se .~nção objetivo, por outro lado, não melhorar, mantém-
-se a bu~ca exploratória no entorno de PI.

Na aplicação do m~todo de Hooke e Jeeves ao problema
em questãú (dimensionamento de depósito), o passo nN assumiu ini
cialmenti ; valor 5. Toda vez que, na busca e~ploratória, o pa~
so não é ,. :•.s satisfatório (não se encontrando ponto, no entorno,
com melhc_s condiçSes de avanço na direção do ótimo), seu valor
é reduzido de :1. unidade. Ou seja, inicia-se com nN = 5, red~
zindo-se pbster~ormente para 4, etc terminando em 1. Por se tr~
tar de variáveis inteiras (NN e NL), esse ~ o menor valor possi

"LA Y OUT" E DIMENSIONAMENTO DE DEPOSITOS EARMAZENS

vel para~é;l:,passo.
"I'r'

7.4.3. Aplicação

O modelo descrito na secção 7.4.1 será utilizado, ju.!!
tamente com o método de otimização analisado em 7.4.2, para re
solver um problema específico.

Exemplo 7.2 Trata-se de determinar as dimensSes do
terreno e 10 edifício, de um dep6sito de triagem e distribuição
de mercado.rias, com o "lay-out" típico da Fig. 7.3. Serão examj,

nadas quatro configurações, em função do ângulo 0 que formam os
eixos dos caminhões de longo percuiso com a plataforma. Essas
quatro configurações correspondem aos valores de 0.= 900, 550,

450 e 12°30'. Os valores das dimensões lineares de interesse,
apresentadas na Fig. 7.3: são indicados no Quadro 7.9.

O dimensionamento foi realizaao para M = 6 (seis posi,.
ções de desembarque para caminhões de longo percurso) e N = 30
(trinta bo ce s de embarque para veículos de distribuição). AdQ
tou-se, n; ~ cálculos, a = 5, ou seja, o custo unitário da con~
trução dr: .(~dificiofoi admitido como sendo cinco vezes o preço do
metro qt -,-.iradodo terreno.

O programa 6, do Anexo, foi especialmente desenvolvi,.
do para ~esolver este problema. Duas são as variáveis indepe.!!
dentes~ NN e NL. A variável NS é calculada através da equação
(7.20). As oito restrições, correspondentes às inequações de
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Quadro 7.9
Dimens6es Bãsicas do "lay-out" do Dep6sito (exemplo 7.2)

(vide Fig. 7.3)
\::;.

Grandeza e = 900 .. o e = 450 . e = 12°30',:' = 55

al 4,0 4,9 5,7 18,5

bl 7,0 7,0 7,0 7,0

a2 3,0 ;::"° 3,0 3,0

b2 9,0 9,0 9,0 9,0

c 3,0 3,0 3,0 3,0

d 5,0 5,0 5,0 5,0

f 40,0 30,0 25,0 15,0

g 40,0 ~O,O 25,0 15,0

h 20,0 20,0 20,0 20,0
.~

i 5,0 5,0 5,0 5,0

j 20,0 20,0 20,0 20,0

k 20,0 20,0 20,0 20,0

s 4,0 4,0 ,i~ I
4,0 4,0

(medidas em metros)

(7.10) i (7.17), são consideradas no modelo da seguinte forma:

(a) As restric6es (7.10), (7.12) e (7.13) permitem calcu
lar Bl:

bl + NN . a2 + s
maior va l.c•.~
entreBl bl + 2 c + b2 (7.21)

s + NS . a2 + d + b2

1': ~

.s

t:
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(b) Uma vez calculado Bl, a expressão (7.11) permite cal
cular B2:

B2 bl + g + f + h + j (7.22)

(c) As restric6es (7!14), (7.16) e (7.17) permitem calcu
lar Al:

Al maior valor
entre

s + c + NL . a2

M . al + c + S

b2 + 22 c (7.23)

(dI Uma vez determinado o valor de Al, a exp:z;-essão(7.15)
permite determinar A2:

A2 Al + 2 • h + i + k (7.24)

As demais variãveis decorrem dos valores de NN, NL,
NS e de Al. Bl, A2, 82.

Aplicando-se o programa nQ 6 do anexo, chegou-se aos
resultadol; apresentados nos Quadros de 7.10 a 7.13. Observa-se
que o "lay out" de minimo custo de investimento corresponde a um
ângulo e = 550• Para essa configuracão se tem as dimens6es 102 x
x 145m park o terreno, totalizando cerca de 14800ml• Oedificio,
por sua ve:., terã dimens6es de 37 x 45m, com ãrea construida de
1665m3• Or"lay out" otimizado tem 11 boxes de embarque na face
norte, 10 Ia face leste e 9 na parte sul. A área central do edi
ficio, de'~inada a carga em trânsito, armazenagem esporãdica e
outras fu:ç6es, tem dimens6es de 23 x 13m, totalizando cerca de
300m3• (Dserva-se assim que, em razão das necessidades de peri
me tro para as plataformas, é gerada uma ãrea interna secundãria
com ~erca de 18~da ãrea total do edificio. Esse fato ilustra a
ne, ~essi,~<.dede se analisar com muito cuidado e critério. o "lay
ou~" de ':erminal, de forma a se evitar esp~cos desnecessãrios ou
estrang~iamentos nas operac6~s internas e externas.

Para maiores detalhes sobre projeto de depósitos e ar
mazens o leitor pode rã consultar Falconer e Drury (8).
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RESULTADOS.

* ANGULO TETA.

* POSICOES DE ACOSTAGEM, VEICULOS LOCAIS.
> ALA NORTE.
> ALA LESTE.
> ALA SUL.

* FUNCAO OBJETIVO.

* DIMENSOES PRINCIPAIS.
> BI eM"
> AI eM).
> B2 e!'l).
> A2 eM).
> w eM).
> Z eMII

eACIONE RETURN PI CONTINUAR)

90 GR

~ 13
7

10

SISTEMAS LOGISTlCOS

F:,XEMPLO 7.2

Quac.., 7.10
Resultados Otimizados, Projeto de Depósito de Triagem

OT,IMIZACAO DE PEPOSITO--------------~------------~-----------------------RESULTADOS.

* ANGULO TETA.

* POSICOES DE ACOSTAGEM, VEICULOS LOCAIS,
> AL" NORTE.
> ALA LESTE.
> ALA SUL.

* FUNCAO OBJETIV~.

* DIMENSOES PRINCIPAIS.
> BI eM).
) AI eM).
) "'2 eM).
) A2 eM).
) w eM).
> I eMII

eACIONE RETURN PI CONTINUAR)

:<'''070.00

50.0u
31.00

170.00
9b.OO
28.00

7.00

" ~

55 GR

11
10
9

23115.00

4'5.00
37.00

145.00
102.(>0
23.00
13.00

EXEMPLO 7.2

Quad. 7.11

Resultados Otimizados, Projeto de Depós~to de Triagem

.'I~-
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OT IMIZACAO':"i>E DEPOS: ~D EXEMPLO 7.2
-----------:';;;t--------------------------------------------------------------------

0'0 RESULTADOS,

* ANGULO TETA, 4S GR

* POSICOES DE ACOSTAGEM, VEICULOS LOCAIS.
) ALA NORTE' I1
) ALA LESTE, 11
) ALA SUL: B

* FUNCAO OBJETIVO. 23294.80

* DIMENSOES PRINCIPAIS:
> Bl eMII
) AI 1M).
) B2 eM).
) A2 eM).
) w IMlt
) Z eM).

44.00
41.20

134.00
10b.20
22.00
17.20

eACIONE RE .••.JRN PI CONTINUAR)

Resultados Otimizados, Projeto de Depósito de Triagem
Qua<l.7.12

EXEMPLO 7.2OTlMIZACAC. ,E DEPOSI ro---------_. ._-------------------------------------------------------------------
RESULTADOS.

* 'ANGULO TETA. 12 1/2 GR

* ~091COE9 DE ACOSTAGEM, VEICULOS LOCAIS.
)'ALA NORTE.
) ALA LE9TE.
) ALA SUL.

7
19
4

* ~UNCAO OBJETIVO. 3754b.00

• DIMEN9OE~ PRINCIPAIS.
81 eM).
AI eM).
92 eM).
A2 eM) •
w (H) 1

) 1 eM),

32.00
118.00
102.00
183.00

10.00
94.00

._---------------------------------------------------------------------
<ACIONE RETURN PI CONTINUAR)

R<,!sult,:idosOtimizados! Projeto de Depósito de Triagem
Quad.7.13
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