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RESUMO

Supply Chain é uma estrutura dedicada e fundamental em toda e qualquer
indústria. Basicamente abrange todo o processo logístico de uma mercadoria, desde
o recebimento da matéria-prima até a entrega ao cliente final. Ciente de toda essa
dinâmica e de que os custos envolvidos em todo o processo corroem a margem de
lucro da indústria, buscar ser mais eficiente em qualquer processo garante
sustentabilidade ao negócio. Assim sendo, trabalhar com modelagem e simulação é
imperativo a qualquer negócio. Este trabalho aborda o problema de otimização de
carga sobre o palete, utilizando o método de programação inteira do tipo 0-1,
diferentemente de outras abordagens que buscam a solução desse problema via
métodos heurísticos.

Palavras Chaves: Otimização de carga; paletização; programação inteira 0-1

ABSTRACT
Solution for the problem of loading boxes on a pallet using integer
programming type 0-1

Supply Chain is a dedicated and fundamental structure in every and any
industry. Basically, it covers the entire logistics process of a commodity, from the raw
material purchase to the final customer. Aware of this dynamics and that the costs
related to the whole process erode the profit margin of the industry, to seek being
more efficient in any process guarantees the business sustainability. Therefore,
working with modeling and simulation is essential to any business. This paper
address cargo optimization over pallets, making use of the integer programming
method type 0-1, unlike other approaches that seek to solve this issue by heuristic
methods.

Keywords: Palletizing, entire programming 0-1, optimization
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INTRODUÇÃO

Desde o início das atividades comercias, o esforço dedicado a produção de um bem
e/ou mercadoria era o principal fator para determinar o preço e/ou valor desse item.
Logo, quanto mais difícil a confecção de um produto ou a raridade deste, mais
elevado seria seu preço. Em contrapartida, quanto mais simples fosse obter e/ou
produzir uma mercadoria, menor seria seu valor. Essa dinâmica no processo de
formação de preço é presente em nosso dia-dia, porém, atualizada com o contexto
atual mercadológico que contempla fatores como, mercado, estratégia, crenças e
outro, que variam de empresa para empresa.
Empresas dos mais distintos segmentos lidam diariamente com fluxo
constante de mercadorias, sejam fabricantes despachando produtos para seus
clientes, fabricantes recebendo matéria prima para manter sua linha de produção,
distribuidores recebendo e enviando mercadorias, consumidor final (pessoa física)
comprando um iogurte na prateleira de um supermercado, etc. O alto custo
envolvido durante todo o processo logístico está associado com despesas indiretas
do processo, tais como embalagens, armazenagem, seguros, modelos de
distribuição, entre outros.
O impacto da logística no Demonstrativo de Lucros e Perdas das empresas
está relacionado com o valor agregado dos produtos que essas empresas
comercializam, por exemplo: uma empresa de tecnologia pode ter um baixo
indicador ao avaliar custos logísticos sobre receita, não pelo fato dos custos
envolvidos serem baixos, mas, sobretudo porque os valores dessas mercadorias são
altos. Porém, ao avaliar o mesmo indicador em uma indústria que produz caixas de
papelão, certamente o valor é maior, nesse caso, porque o valor agregado do
produto final é baixo e depende de volume para tornar o negócio sustentável.
Entretanto, independente do ramo de atuação, encontrar meios de se tornar mais
eficiente, seja no aspecto produtivo, logístico, comercial, financeiro, pessoal, entre
outros, é fundamental para reduzir custos, minimizar riscos, maximizar receita e/ou
lucro.
Segundo a ILOS, especialistas em logística e supply chain, os custos
logísticos aumentam gradativamente desde de 2010 e em 2015 estes custos
corresponderam a 12,7% do PIB brasileiro, figura 1. Na Indústria de formal geral, os
12

gastos com logística representam em média 8,7% da receita líquida, considerando
custos com transporte, estoque e armazenagem.
Figura 1 - Evolução dos custos logísticos no Brasil

Fonte: ILOS – Especialistas em Logística

Diante desse panorama o problema que será estudado neste trabalho referese ao problema do carregamento de paletes do produtor de Hodgson (1982). Neste
caso, um produto embalado em caixas retangulares iguais deve ser distribuído sobre
a superfície do palete, de modo, a maximizar o número de elementos/caixas sobre o
palete e por consequência maximizar também, a área utilizada do palete.
A proposta do trabalho consiste em desenvolver um modelo matemático, com
programação inteira do tipo 0-1, que permita alocar de forma otimizada as cargas na
superfície de um palete. Essa hipótese implica na redução de custos logísticos,
facilita e torna o processo mais eficiente na movimentação, transporte de materiais e
armazenagem.
O desenvolvimento do modelo foi efetuado em uma plataforma usual e
fundamental a milhares de usuários, o Microsoft Excel. Toda a aplicação foi dada em
um notebook, com processador i7 e 8GB de memória RAM. Utilizou-se a linguagem
VBA, Visual Basic Application, pois sua interface de programação, estrutura matricial
e opções gráficas permitem maior visualização e controle na implementação do
algoritmo. Para tanto, fez-se necessário utilizar o Add-In (API) do OpenSolver, um
13

software livre e de código aberto para solução de problemas de otimização sem
limites sobre o tamanho e/ou a extensão do problema.
Por fim, para medir o potencial do modelo foi elaborado um estudo de caso
com os dados de uma companhia do setor alimentício e os resultados apontaram um
desempenho médio 14% superior em relação a disposição atual, ou seja, a solução
apresentada neste trabalho pode e deve ser utilizada no cotidiano das empresas,
além de auxiliar no processo de dimensionamento de embalagens, paletes e
carrocerias.
1.1 Objetivo
Desenvolver um modelo matemático que opere com as dimensões das
caixas/pacotes e do palete para gerar opções de disposição adequadas sobre a
superfície de um palete, portanto, otimizadas para o carregamento de paletes do
produtor.
1.2 Motivação
Utilizar os verbos reduzir, alocar, distribuir e transportar implica aplicar teorias
matemáticas que apoiem as tomadas de decisões nas indústrias. É um equívoco
imaginar que a estratégia para ganhar uma corrida de Fórmula 1, projetar a
carroceria de um caminhão ou definir o que e como produzir um produto exija mais
ou menos conhecimento científico do que o exigido na formação de preço de um
produto, no dimensionamento de uma equipe de vendas, na distribuição de
mercadorias, no gerenciamento de estoque, entre outros.
O conhecimento matemático e suas possibilidades de otimização, que ora
permite maximizar receita, lucro, eficiência ora possibilita minimizar custos e riscos é
primordial para toda e qualquer área do conhecimento.
Na indústria tal necessidade torna-se cada vez mais latente, visto que a carga
de dados disponíveis permite buscar soluções aos mais variados problemas de
negócios. Sob essa ótica, tal trabalho dedica-se a desenvolver um modelo que
auxilie o processo de carregamento e distribuição de mercadoria.
Há tempos, a logística é um dos principais elementos que reduz o resultado
das empresas e que muitas vezes inviabilizam um negócio. O objetivo dessa
14

operação complexa é, sempre providenciar a entrega de produtos com o nível de
serviço esperado no momento da compra com o menor custo possível para a
companhia. E neste trabalho, quando se refere à logística, deve-se ter em mente
atividades de gerenciamento de pedidos, gestão de estoque, movimentação interna
e transporte.
A abordagem do trabalho refere-se a um dos diversos problemas inerentes à
operação logística, à paletização, ou seja, à otimização de carga sobre um palete.
Nota-se que a alocação de forma otimizada das cargas na superfície de um palete
implica na redução de custos logísticos, facilita e torna a gestão mais eficiente na
armazenagem, na movimentação, no transporte dos materiais, menor tempo de
carregamento e descarregamento, redução de perdas/danos no sistema de
distribuição e etc. Isso só é possível graças a aplicação da pesquisa operacional.

15

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Histórico e criação do palete padrão Brasil – PBR
Em 1988 foi criado pela ABRAS (Associação Brasileira dos Supermercados) o
GPD (Grupo Palete de Distribuição), um grupo de profissionais dedicados ao estudo,
desenvolvimento, avaliação e testes para criação de um palete padrão.
Tendo em vista que, na década de 80, a produtividade era restrita à
manufatura, o GPD já vislumbrava que a década de 90 o enfoque seria pela
produtividade ampla e empresarial, na qual a logística integrada se tornaria
fundamental, sendo que no aspecto operacional ficaria patente a necessidade da
transferência de mercadorias entre fornecedores e supermercados pelo sistema
paletizado.
Em um levantamento feito pela ABRAS/GPD no início dos trabalhos, os dados
indicavam que havia mais de mil modelos de paletes diferentes somente no Brasil.
Esse número evidenciou a necessidade de padronizar as dimensões dos paletes.
Diversos fatores levaram à padronização dos paletes, entre eles, o fato de permitir a
adoção do sistema de logística integrado entre fornecedores e distribuidores, além
da implantação da embalagem modular. Outra razão relevante foi a padronização da
carroceria de caminhões, bem como o método de armazenamento otimizado, além
de servir como base para o sistema de movimentação mecanizada e transferência
de mercadorias com paletes intercambiáveis.
Em 1990, os estudos do GPD com apoio tecnico do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas) foram consolidados e todas as especificações de
qualidade, durabilidade, segurança, meio ambiente e prevenção de perdas foram
documentadas.

Assim

nasceu

o

palete

PBR

-

Palete

Padrão

Brasileiro

Intercambiável. Seguem as principais razões para a padronização das medidas de
1000 x 1200 mm (ABRAPAL, 2009):


Padronização das embalagens de consumo e de transporte;



Disposição de produtos nas lojas sobre os paletes;



Padronização dos sistemas de armazenagem;
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Modulação da UPC – Unidade Padrão de Carga que pode configurar uma
unidade de venda;



Padronização nos projetos de engenharia e arquitetura dos prédios para
Central de Distribuição;

2.1.1 Paletização de carga
O palete é uma plataforma de madeira, metal, fibra ou outro material, disposta
horizontalmente, na qual a carga pode ser empilhada e estabilizada (Morales,
Morabito & Widmer, 1997). Geralmente é projetado para ser movimentado
mecanicamente

por

guindastes,

empilhadeiras

ou

veículos

de

garfo

(Mahoney,1985);
Existem diversos métodos de sistemas para movimentação de carga,
unitização de carga, o que torna difícil distinguir se o método utilizado conduz
efetivamente

a

um

bom

desempenho

nas

operações

de

movimentação,

armazenagem e transporte.
Cada método corresponde a um tipo específico de unidade de carga, e a
utilização de um ou outro depende dos tipos de produtos a serem carregados e dos
sistemas de movimentação, armazenagem e transporte adotados pela empresa. Os
métodos apresentam características particulares, não só no que diz respeito às
vantagens e desvantagens, mas principalmente quanto aos equipamentos de
movimentação empregados e às especificações de transporte. Dentre os métodos
mais conhecidos e utilizados destaca-se carga paletizada, ilustrada na figura 3.
Figura 2 - Carga fracionada

Fonte: Gestão & Produção, (1997)
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Figura 3 - Carga paletizada

Fonte: Gestão & Produção, (1997)

2.1.2 Tipos de Paletes:
Os paletes PBR têm medidas padronizadas de 1000 x 1200mm, possuem
número de peças (tábuas superiores, tábuas intermediárias e tábuas inferiores) com
quantidades e medidas padrão e possuem gravação a fogo nos tocos, mostrando o
fabricante, o mês e o ano da fabricação.
Funcionam como vasilhames pois suas características permitem que haja
troca destes vasilhames entre empresas que utilizam o mesmo modelo e sua
estrutura reforçada mostra que existem em uso, paletes PBR com até quinze anos
em atividade.
Tabela 1: Outros tipos de paletes
Paletes descartaveis (one way)

Paletes reformados

Paletes movimentação (estocagem)

Paletes vazados

Paletes retornáveis

Paletes face superior fechada

Paletes duas entradas

Paletes reversíveis

Paletes quatro entradas

Paletes dupla face

Paletes CP3 e CP2

Paletes para exportação

Paletes usados

Fonte: ABRAPAL
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2.1.3 O Problema do carregamento de paletes
O aspecto que será estudado nesse trabalho refere-se a um dos diversos
problemas inerentes a operação logística, à paletização, ou seja, à otimização de
carga sobre um palete, onde a alocação de forma otimizada das cargas na
superfície de um palete implica na redução de custos logísticos, facilita e torna a
gestão mais eficiente na armazenagem, na movimentação, no transporte dos
materiais e entre outros benefícios. De maneira mais ampla, possibilita também,
menor tempo de carregamento e descarregamento, redução de perdas/danos no
sistema de distribuição.
Morales, (1995) acredita que o projeto de carga paletizada deve incluir:


Dimensionamento do palete, determinar as melhores dimensões para o
palete

(ou

simplesmente

escolher

o

melhor

dentre

os

paletes

padronizados);


Carregamento do palete, isto é, determinar a melhor maneira de arranjar a
carga sobre o palete.

Ao estudar o problema de carga paletizada, Hodgson (1982), distinguiu em
dois possíveis casos: o problema do produtor e o problema do distribuidor. Na
primeira proposta, o produtor fabrica um produto que para ser armazenado e
transportado é embalado em caixas iguais (l,w,h), posteriormente essas caixas são
arranjadas sobre a área de um palete de dimensões (L,W,H) figura 4(a). Na segunda
possibilidade, o distribuidor pode receber inúmeros produtos diferentes de diversos
fornecedores e esses produtos podem ser embalados em caixas das mais variadas
dimensões conforme ilustradas na figura 4(b).
Figura 4 – Padrão de empacotamento para o PCP

Fonte: Gestão & Produção, (1997)
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Para os dois casos separados por Hodgson (1982), quanto maior for o
número de pacotes e/ou elementos (l,w) dentro retângulo (L,W), melhor, pois
apresenta mais eficiência por área. Porém, no caso da figura 4(b), o problema do
distribuidor, as caixas normalmente possuem diferentes medidas (li,wi) i = 1, 2, 3,...,
n, para serem devidamente distribuídas sobre a superfície do retângulo (L,W). Para
maior entendimento e compreensão sobre o problema de carregamento do
distribuidor sugere-se Hogdson (1982), Dowsland (1993) e Arenalese e Morabito
(1995).
A proposta deste trabalho está associado ao problema de carregamento do
produtor (PCP) e esse pode ser definido da seguinte forma: Como arranjar caixas
(elementos) de dimensões conhecidas (l,w) ou (w,l), dentro de um retângulo maior
(palete) de dimensões conhecidas (L,W), sem sobreposição, de maneira a
maximizar o número total de retângulos arranjados dentro de (L,W) e/ou maximizar a
área útil do palete.
2.1.4 Problema do carregamento do produtor - PCP
Dyckhoff, (1990), classificou o problema do produtor como 2/B/O/C, onde:
Tabela 2: Classificação de Dyckhoff, 2/B/O/C

2

Problema bidimensional, envolve apenas
2 dimensões relevantes para a solução,
comprimento e largura das caixas e do
palete.

B

Do alemão Beladeproblem

Problema de seleção de unidades
pequenas, faces das caixas devem ser
escolhidas para serem arranjadas na
unidade grande – o palete

O

Do inglês One

Problema com apenas uma unidade
grande disponível

C

Do inglês Congruent

Problema com todas as unidades
pequenas iguais
Fonte: Gestão & Produção, (1997)
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Tal definição é útil para classificar o problema e identificar os melhores
métodos de solução na literatura de problemas de corte e empacotamento. Em
Rocha (2008), as caixas que embalam os produtos neste tipo de problemas são
todas iguais, portanto, existirá apenas um tipo de caixa.
Um palete carregado nessas condições consiste de algumas camadas
horizontais iguais de altura h, que por sua vez, são empilhadas umas sobre as
outras, ao longo de uma altura H fixada para o palete. Essas práticas permitem que
o problema original de gerar uma disposição perfeita de três dimensões seja
reduzido a um problema para determinar um padrão ótimo de gradeamento para
uma camada, sem sobreposição. Rocha (2008) ainda pondera que ao contrário de
muitos equipamentos de corte, as operações com os equipamentos de
empacotamento não impõem muitas restrições nos padrões produzidos. Diante
disso, fica evidente que o PCP do produtor tem importância estratégica e
operacional para a empresa.
No desenvolvimento da estratégia operacional, uma análise estatística e
econômica baseada no PCP do produtor pode ser útil para estudar as melhores
dimensões de caixa para distribuir seus produtos, bem como desenvolver novas
embalagens de produtos que atendam ao apelo do mercado e que considerem o
aspecto logístico do negócio, além de identificar o palete mais adequado para a
empresa.
Adicionalmente, o problema do carregamento de paletes (PCP) do produtor
pode ser estendido para identificar o melhor arranjo dos paletes sobre as carrocerias
dos caminhões e na distribuição de carga no contêiner (Widmer e Morales, 1992).
2.2 Pesquisa Operacional
Colin (2011) define em três características o que é Pesquisa Operacional
(PO): uso de métodos matemáticos para resolver problemas, desejo constante por
otimização e orientação a aplicações.
Durante a segunda guerra mundial, grupos de cientistas britânicos e
americanos de diversos ramos do conhecimento como estratégia militar, físicos,
matemáticos e engenheiros trabalhavam juntos fazendo pesquisas para operações
militares com o objetivo de ter uma abordagem cientifica para tratar problemas no
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gerenciamento de recursos escassos como radares, munição, tropas, remédios e
outros de forma eficaz.
Ao fim da guerra, as indústrias passaram a utilizar as técnicas desenvolvidas
nesse triste período da história do homem para apoiar cientificamente o
planejamento e controle de produção.
A otimização, a busca pela máxima eficiência e menor desperdício tinha então
uma nova e revolucionária disciplina, a Pesquisa Operacional e suas ramificações
com diversos métodos de solução, como: programação linear, programação inteira
(Branch-and-Bound), programação inteira com variáveis do tipo 0-1, programação
dinâmica, metaheurísticas como simulated annealing, algoritmos genéticos, colônia
de formigas, busca tabu, colônia de morcegos, simulação e etc. cada qual mais ou
menos eficiente de acordo com a complexidade do problema.
2.2.1 Histórico
George Bernard Dantzig entre 1941 e 1945, trabalhou para o Pentágono
como especialista em planejamento e programação de atividades militares e
acumulou a função de conselheiro matemático da Força Aérea. Dantzig estava
fascinado com o trabalho de Wassily Leontief, russo que tinha proposto em 1932
uma estrutura matricial rotulada de “Modelo Interindustrial de Entrada-Saída” que lhe
renderia o prêmio Nobel de Economia em 1973 (Colin, 2011).
O trabalho de Leontief serviu de inspiração para Dantzig. No entanto, Dantzig
ainda precisava de um modelo dinâmico, que pudesse ser alterado ao longo do
tempo, ser flexível para escolher entre diversas alternativas para alocar recursos e,
principalmente ter uma notação computacionalmente eficaz.
Após diversas pesquisas, tentativas e conversas com outros grandes
pesquisadores e principalmente com seu orientador Jerzy Neyman, Dantzig elaborou
o algoritmo simplex, um método matemático para resolver um problema de
programação linear. Desde então, o algoritmo simplex tem sido extremamente usado
nas mais distintas aplicações, principalmente pela precisão das soluções
computacionais. Em 1963, Dantzig publicou o artigo Programação Linear e
Extensões, o qual seria celebrado como o pai da Pesquisa Operacional. No entanto,
nessa época, podiam-se observar outros trabalhos importantes e anteriores ao ano
de 1963.
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Em 1975, com a “teoria da alocação ótima de recursos” utilizando
programação linear, Leonid Vitaliyevich Kantorovic e Tjalling C. Koopmans foram
laureados com o prêmio Nobel de Econômia. A dupla russa teve grande
envolvimento na origem da programação linear, no entanto, tinham ciência do
pioneirismo de Dantzig. Desde então, otimizar funções lineares com restrições
implica utilizar a técnica de Dantzig.
Figura 5 – Direita para esquerda: Tjalling C. Koopmans, George B. Dantzig, Leonid
V. Kantorovich

Fonte: http://www.math.spbu.ru/user/jvr/LVK_html/70_dkk.html

Pode-se definir que o objetivo maior da obra de Dantzig é a otimização de
uma função linear, rotulada Função Objetivo, definida em um domínio formado por
conjuntos de inequações, variáveis de decisões e restrições que objetiva distribuir
eficientemente, recursos limitados entre atividades competitivas.
Recursos limitados por mais abundantes que sejam, são finitos, daí a
importância de ter um método cientifico para lidar com esses problemas nas mais
distintas áreas de atuação.
2.2.2 Algumas aplicações de pesquisa operacional - PO
2.2.2.1 O Problema da Fórmula 1

Suponha que após uma série de testes e treinos para avaliar o desempenho
dos pneus e do piloto num autódromo cujo percurso é de 10 km por volta e a corrida
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oficial terá 70 voltas, questiona-se qual deve ser a estratégia de pit-stop da equipe,
sendo que todos os tipos de pneus devem ser utilizados na corrida e que a soma
das voltas dos dois últimos segmentos (n2 e n3) não pode ultrapassar 50 voltas, pois
potencializa o risco de superaquecimento dos motores por falta de ventilação – fluxo
de ar.
Os dados da tabela 3 refletem o registro dos dados:
Tabela 3: Dados relativos aos testes de pneus
Tipo de Tempo da Gasto do pneu Potencial do
Cosumo de
Pneu (i) volta (seg)
(up/volta)
Pneu (volta) Gasolina (l/volta)
Macio 1
140
3
60
4
Normal 2
155
2
70
3
Duro 3
160
1
50
2
Capacidade Volumétrica do Tanque de Gasolina: 250 Litros
Fonte: Autor

Modelo Matemático:
O problema enunciado pode ser formulado da seguinte forma:
Dados do problema:
𝑛𝑖 : 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑠 𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠;
𝑖: 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑛𝑒𝑢 𝑖, 𝑖 = 1, 2 𝑒 3;
𝑆𝑖 : 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑛𝑒𝑢 𝑖, 𝑖 = 1, 2 𝑒 3;
Dessa forma, a estratégia de trocas da equipe busca minimizar o tempo total das 70
voltas do percurso, portanto, tem-se:
𝑀𝑖𝑛 𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑆𝑖 ∗ 𝑛𝑖

(1)

Sujeito às seguintes inequações:
𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 = 70

(2)

𝑛2 + 𝑛3 ≤ 50

(3)

3 ∗ 𝑛1 ≤ 60

(4)

2 ∗ 𝑛2 ≤ 70

(5)
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1 ∗ 𝑛3 ≤ 50
4 ∗ 𝑛1 + 3 ∗ 𝑛2 + 2 ∗ 𝑛3 ≤ 250

(6)
(7)

A restrição 1, equação 2, indica que a somatória de todos os segmentos de
voltas deve cumprir o total de voltas da corrida, 70. A segunda restrição está
relacionada ao problema de superaquecimento dos motores para os dois últimos
segmentos da prova, da terceira a quinta restrição estão condicionadas ao gasto dos
pneus por volta e potencial de voltas destes. Por fim, a última restrição indica que o
consumo de combustível que está associado a cada tipo de pneu por volta deve ser
menor ou igual a capacidade volumétrica do tanque.
A resposta do modelo sugere que 20 voltas sejam realizadas com o pneu
macio, 35 com o normal e 15 com o pneu duro. Nessas condições estima-se que o
tempo de prova seja de 177 minutos, quase 3 horas de corrida e com sobra de 35
litros de combustível no tanque.
2.2.2.2 O Problema das Opções de Franquia

Uma empresa de bicicletas personalizadas trabalha com franquias, lojas
afiliadas. Ao departamento de expansão de negócios são solicitados dois novos
pedidos de franquia: um para a cidade 𝑥1 e outro para a cidade 𝑥2 . Sabe-se que o
envio de uma bicicleta para a cidade 𝑥1 custa 6 u.m, enquanto que para a cidade 𝑥2 ,
8 u.m. As demandas nas duas cidades são iguais, todavia, por estratégia regional
para a cidade 𝑥1 envia, no mínimo, 6 bicicletas e 9 para a cidade 𝑥2 . Para vender
uma bicicleta estima-se que a potencial nova afiliada 𝑥1 necessitará de 3
vendedores/hora, e a cidade 𝑥2 , de 2 vendedores/hora, sendo que a matriz das
bicicletas personalizadas dispõe para as duas, no mínimo, 48 vendedores/hora. O
valor de venda dos produtos é igual para todas as franqueadas 10 u.m, e a matriz
tem o plano que só vale a pena ter mais esses dois afiliados se, e se somente se a
receita for de 70 u.m ao ano.
Modelo Matemático:
O problema enunciado pode ser formulado da seguinte forma:
Variável do problema:
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𝑄: 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑚 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑥1 𝑒 𝑥2;
Dessa forma, tem-se:
𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 6 ∗ 𝑥1 + 8 ∗ 𝑥2

(8)

Sujeito às seguintes inequações:
𝑥1 ≥ 6

(9)

𝑥2 ≥ 9

(10)

3 ∗ 𝑥1 + 2 ∗ 𝑥2 ≥ 48

(11)

10 ∗ (𝑥1 + 𝑥2) ≥ 70

(12)

Restrições 9 e 10 são relativas ao lote mínimo por cidade, restrição 11 aborda
a disponibilidade da equipe de venda mínima e a última refere-se a expectativa de
receita da empresa de bicicletas personalizadas.
O modelo recomenda que sejam enviadas 10 bicicletas para a cidade 𝑥1 e 9
para a cidade 𝑥2 para que o custo da operação seja mínimo, 132 u.m. Nota-se que a
solução seria a mesma se o objetivo fosse maximizar lucro, entretanto, caso o
objetivo fosse maximizar receita a solução seria enviar 6 bicicletas para a cidade 𝑥1
e 15 para a cidade 𝑥2 .
2.2.3 Programação inteira
2.2.3.1 Criação da programação inteira

Ralph E. Gomery, em 1957, era consultor da Marinha dos EUA. Em uma das
viagens a Washington, Gomery foi apresentado a um problema de programação
linear de uma Força-tarefa da Marinha. Um dos envolvidos levantou a hipótese de
porque as soluções não serem com números inteiros, visto que uma resposta de
“1,3 avião de carga” não significa nada.
O problema chamou a atenção de Gomory, que intrigado com a observação
feita passou a buscar uma solução para esse tipo de problema. Gomory então
baseou seu raciocínio em dois pontos: (i) se a programação linear oferece soluções
ótimas (máximas) que podem ser fracionárias, a solução será sempre tão boa
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quanto, ou melhor, que a solução inteira (pois a solução inteira é um subconjunto da
solução contínua) e (ii) como a função-objetivo multiplicava e somava parâmetros e
variáveis inteiras, a resposta deveria ser um número inteiro, portanto para a uma
solução de valor 9,32 via programação linear, era razoável introduzir uma restrição
que a função objetivo deveria ser <=9.
Gomory começou a adaptar o método simplex para resolver o problema de
variáveis inteiras e em 1958, o método foi então apresentado ao público na
linguagem recém-criada FORTRAN.
2.2.3.2 Classes da programação inteira

A principal diferença da programação inteira em relação à programação linear
é que parte das variáveis são números inteiros. Colin (2011) afirma que em temos
de programação matemática, há duas classes importantes de números inteiros: Os
números inteiros genéricos (1, 2, 3, ...) e os números inteiros 0 e 1. Na programação
inteira, problemas são classificados da seguinte forma:


Problemas de programação inteira pura: Todas as variáveis são inteiros
genéricos;



Problemas de programação inteira mista (ou programação linear inteira):
Parte das variáveis é de inteiros e parte é de variáveis contínuas (como na
programação linear);



Problemas de programação inteira com variáveis 0-1: Todas as variáveis
assumem valores de 0 ou 1.

2.2.3.3 Breve esclarecimento sobre algoritmos de programação inteira


Algoritmo de plano de corte

Colin (2011) indica que há uma grande diversidade de algoritmos que
pertencem à essa classe. De modo genérico, o algoritmo é iniciado com a solução
ótima de um problema de programação linear. A cada iteração é adicionado uma
restrição linear que é satisfeita por qualquer solução inteira do problema original,
porém, elimina as partes fracionadas da solução não-inteira.
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Algoritmo de Branch-and-Bound

A principal dificuldade dos problemas de programação inteira está associada
à diversas soluções candidatas (Colin, 2011). A ideia geral do método B&B é
particionar o problema original de modo a diminuir o espaço de soluções candidatas,
ou seja, reduz o número de cálculos para identificar a solução ótima.


Algoritmo de programação inteira 0-1

O algoritmo do tipo 0-1, zeta-uno, enumeração implícita, é uma variante do
algoritmo B&B. A maioria dos problemas de programação inteira pode ser formulado
como problemas com variáveis binárias 0-1.
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3 PROBLEMAS DE CORTE E EMPACOTAMENTO
Arenales,

Morabito

&

Yanasse

(2004)

ao

citarem

o

problema

de

empacotamento e corte definem-nos genericamente das seguintes formas: 1 Empacotar unidades pequenas dentro de uma unidade grande, de forma que certo
objetivo seja otimizado; 2 - O problema de corte consiste em cortar uma unidade
grande, que esteja disponível, para a produção de um conjunto de unidades
pequenas que são requisitadas.
Cortar unidades maiores em unidades menores ou empacotar unidades
menores dentro de unidades maiores são problemas idênticos, considerando que
um item cortado de uma certa posição pode ser pensado como alocado àquela
posição. Por isto, problemas desta classe são referidos como problemas de corte e
empacotamento. A similaridade entre esses problemas não indica que as restrições
sejam também similares, isto é, tais restrições podem ser particulares.
Dependendo dos itens solicitados, pode-se combiná-los dentro de um objeto
de inúmeras maneiras, respeitando um conjunto de restrições do processo de corte.
A essas combinações denomina-se planos de corte. O plano de corte ótimo, é
aquele que produz por exemplo, a menor perda. O número de planos de corte
possíveis é, na prática, muito elevado, exigindo que técnicas bem elaboradas sejam
desenvolvidas para determinar o plano ótimo. Na figura 6 pode-se visualizar um
exemplo de plano de corte gerado em um objeto unidimensional.
Figura 6 – Um plano de corte

Fonte: SBPO, (2004) – Problemas de corte e empacotamento

Um problema unidimensional refere-se à situação que apenas uma dimensão
é relevante no processo de corte, exemplo: corte de vidros, bitolas de aço, nylon,
bronze, tecidos e tantos outros nas mais distintas indústrias.
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Um problema bidimensional ocorre quando duas dimensões (comprimento e
largura) são relevantes na obtenção da solução. As dificuldades aumentam bastante
para gerar arranjos sem que haja sobreposição de itens nos planos de corte. A
figura 7, a seguir, exibe uma representação de problemas de corte em duas
dimensões.
Figura 7 – Plano de corte bidimensional

Fonte: SBPO, (2004) – Problemas de corte e empacotamento

Entre os problemas bidimensionais pode-se citar alguns bastante estudados,
como o corte de placas de madeira na indústria de móveis, chapas de aço, placas
de vidro, entre outros.
Quando três dimensões (comprimento, largura e altura) são relevantes para a
obtenção da solução tem-se o problema tridimensional. Basicamente, trata-se de
arranjar itens espaciais, sem sobrepô-los, dentro de objetos maiores. Adicionamente
pode-se citar como exemplos de problemas tridimensionais o Problema de
Carregamento de Contêineres, cortes em indústrias de colchões, entre outros.
Arenales, Morabito e Yanase, (2004) citam que, para (Gray e Johnson, 1979),
os problemas de corte pertencem a uma classe de problemas denominada NPCompleto. Problemas dessa classe são improváveis de serem resolvidos via uma
função polinomial, logo, são solucionados via métodos heurísticos que produzem
soluções aproximadas. É interessante observar que existem resultados teóricos
afirmando que, caso um problema desta classe seja resolvido analiticamente, então
todos os problemas da classe terão soluções analíticas.

3.1 O problema clássico de corte, a mochila
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Arenales, Morabito e Yanase, (2004) supõem que um objeto (barra, bobina,
etc.) deva ser cortada ao longo de seu comprimento em itens (pedaços) de
comprimentos especificados. Cada item tem um valor associado que chama-se valor
de utilidade. Itens cujos comprimentos não foram especificados são consideradas
perdas e têm valores de utilidade nulos. Surge então um problema de otimização
combinatória:
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
Este problema de corte, embora simplificado, surge como um importante
subproblema na resolução de problemas de corte mais gerais, como será mostrado
adiante. A figura 8 ilustra uma barra de comprimento 200 cm e uma solução
produzindo 2 pedaços de comprimento 33 cm, 1 pedaço de 40 cm e 1 pedaço de 90
cm, resultando em uma perda de 4 cm. Aqui os comprimentos dos pedaços (33 cm,
40 cm e 90 cm) definem 3 tipos, os quais podem ser produzidos em quaisquer
quantidades.

Figura 8 – a) Barra a ser cortada

b) Uma solução factível

Fonte: SBPO, (2004) – Problemas de corte e empacotamento

Problemas em que duas ou mais dimensões são relevantes para o processo
de corte (ou empacotamento) serão abordados em outras seções.
A solução do problema
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O problema enunciado acima pode ser modelado como um problema de
otimização linear inteiro, como veremos a seguir. Dados do problema:
𝑚: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠;
𝑣𝑖 : 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚
𝑙𝑖 : 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚
𝐿: 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
Variáveis de decisão:
𝑥𝑖 : 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚
O problema pode ser formulado por:
𝑀𝑎𝑥 𝜑 = 𝑣1𝑥1 + 𝑣2𝑥2 + ⋯ + 𝑣𝑚𝑥𝑚

(13)

𝑙1𝑥1 + 𝑙2𝑥2 + ⋯ + 𝑙𝑚𝑥𝑚 ≤ 𝐿

(14)

𝑥𝑖 ≥ 0 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜, 𝑖 = 1, 2, 3, … 𝑚

(15)

Sujeito à:

O problema é chamado na literatura de Problema da Mochila Inteiro ou
simplesmente Problema da Mochila. Tal motivação decorre da situação hipotética,
em que um viajante deseja carregar sua mochila com itens, cujos valores de compra
são R$ 𝑙𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚. O valor total da compra não pode ultrapassar R$ 𝐿 (por
razões alfandegárias). O lucro sobre cada item é conhecido e dado por 𝑣𝑖 , 𝑖 =
1, 2, 3, … , 𝑚. O viajante deseja maximizar seu lucro total.
A restrição básica (14) pode ser chamada de restrição física. Alguns
problemas de corte podem apresentar condições adicionais, como por exemplo, a
quantidade de itens deve ser limitada por, digamos, 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚. Neste caso,
as restrições (15) devem ser alteradas e o modelo passa a ser descrito da seguinte
forma:
𝑀𝑎𝑥 𝜑 = 𝑣1𝑥1 + 𝑣2𝑥2 + ⋯ + 𝑣𝑚𝑥𝑚

(16)

𝑙1𝑥1 + 𝑙2𝑥2 + ⋯ + 𝑙𝑚𝑥𝑚 ≤ 𝐿

(17)

Sujeito à:
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𝑥𝑖 ≥ 0 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜, 𝑖 = 1, 2, 3, … 𝑚

(18)

Nessa nova estrutura o problema é rotulado como O Problema da Mochila
Restrito. Podemos ainda ter o caso em que apenas um único exemplar de cada item
pode ser cortado. Neste caso as variáveis de decisão são:

𝑥𝑖 = {

1,
0,

𝑠𝑒 𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚

e o problema é formulado por:
𝑀𝑎𝑥 𝜑 = 𝑣1𝑥1 + 𝑣2𝑥2 + ⋯ + 𝑣𝑚𝑥𝑚

(19)

𝑙1𝑥1 + 𝑙2𝑥2 + ⋯ + 𝑙𝑚𝑥𝑚 ≤ 𝐿

(20)

𝑥𝑖 = 0 𝑜𝑢, 𝑖 = 1, 2, 3, … 𝑚

(21)

Sujeito à:

Este é o conhecido Problema da Mochila 0-1 Este tipo de problema surge como um
subproblema em várias aplicações além do ambiente de corte e empacotamento,
como por exemplo no sequenciamento da produção, em que uma máquina de
capacidade L (por exemplo, tempo disponível) pode ser carregada com m tarefas, as
quais requerem 𝑙𝑖 unidades da capacidade da máquina.
Limitações no número de facas
Outras restrições podem ainda surgir decorrentes do processo de corte. Por
exemplo, suponha que a quantidade total de itens cortados seja limitada por F.
Portanto uma nova restrição deve ser incluída:
𝑀𝑎𝑥 𝜑 = 𝑣1𝑥1 + 𝑣2𝑥2 + ⋯ + 𝑣𝑚𝑥𝑚

(22)

𝑙1𝑥1 + 𝑙2𝑥2 + ⋯ + 𝑙𝑚𝑥𝑚 ≤ 𝐿

(23)

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑚 ≤ 𝐹 − 𝑙

(24)

𝑥𝑖 = 0 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜, 𝑖 = 1, 2, 3, … 𝑚

(25)

Sujeito à:
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Este tipo de restrição adicional ocorre no corte de bobinas de papel ou de
aço, pois o processo de corte consiste em desenrolar cada bobina-mestre (objeto a
ser cortado) que desliza sobre facas ou tesouras, cujas posições foram previamente
fixadas, ilustrado na figura 9. O número das facas é limitado por F+1 (na prática,
algo em torno de 8 ou 9), sendo que duas facas são utilizadas nas beiradas das
bobinas para eliminar irregularidades.
Figura 9 – Corte de bobinas com 5 facas

Fonte: SBPO, (2004) – Problemas de corte e empacotamento

Outras condições podem ainda ser necessárias. Por exemplo, suponha que a
mochila de um alpinista seja dividida em compartimentos e somente itens de mesma
característica

(roupas,

sapatos,

alimentos,

etc.)

podem

estar

no

mesmo

compartimento. Tais compartimentos têm capacidades flexíveis, porém limitadas
superior e inferiormente e, além disso, a inclusão de um compartimento produz uma
perda da capacidade da mochila original. Tal problema surge no corte de bobinas de
aço, em que a bobina-mestre deve ser cortada em sub-bobinas intermediárias, as
quais são laminadas para finalmente serem recortadas na produção de itens de
mesma espessura. Este problema é chamado de Problema da Mochila
Compartimentada.
Como pode-se observar nos exemplos citados, a pesquisa operacional é uma
disciplina fundamental nos mais distintos segmentos. Dito isso, buscar-se-á usar os
artifícios dessa disciplina para solucionar o problema de carregamento de paletes.
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4.

DESENVOLVIMENTO DO MODELO
O problema 2BCO estudado neste trabalho é tratado na literatura como um

problema NP-Completo, cuja a abordagem de solução para esse tipo de problema
acontece via aplicação de heurísticas como simullated annealing, algoritmos
genéticos, busca tabu e etc. Tais métodos por definição, não garantem a otimalidade
da solução do problema proposto, ou seja, são resolvidos numericamente. A
proposta do presente trabalho consiste em propor uma solução para o problema do
carregamento de paletes via programação inteira do tipo 0-1.
Enunciado do problema de paletização do produtor (PCP)
Dado um palete de dimensões L x W, (L ≥ W) e caixas de dimensões l x w, (l
≥ w), alocar a maior quantidade de caixas sobre a superfície do palete.
Figura 10 – Iconografia geométrica da Caixa – C (i, p, q)

Fonte: Autor

Para modelagem do problema, considera-se:


C (i, p, q) = Caixa genérica i colocada nas coordenadas (p, q);



C (1, p, q) = Caixa horizontal i=1 colocada nas coordenadas (p, q);



C (2, p, q) = Caixa vertical i=2 colocada nas coordenadas (p, q);
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Nota-se, portanto, que a caixa i=1 (caixa horizontal) e i=2 (caixa vertical), quando
colocadas

nas

coordenadas

(p,q),

poderão

ou

não

serem

posicionadas

completamente no palete:
Figura 11 - Tipos de posicionamentos

Fonte: Autor
4.1 Modelagem matemática do problema do PCP
A figura 12, permite compreender como a lógica do modelo foi construída,
dessa forma a Caixa i = C

(i, p, q)

de vértice inferior esquerdo posto no palete nas

coordenadas (p, q), sendo 𝑝 ∈ 𝐻, portanto, 0 ≤ 𝑝 ≥ 𝐿 − 𝑙𝑖 e da mesma forma se
tem que 𝑞 ∈ 𝑉, 0 ≤ 𝑞 ≥ 𝑊 − 𝑤𝑖 .
Figura 12 – Lógica da disposição da Caixa – C (i, p, q)

Fonte: Autor
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Restrição relativa ao Eixo V – Vertical
𝑉 = {𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞}

(26)

2

𝑉 = { 0 ≤ ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑛𝑖 ≤ 𝑊 − 𝑤 }
𝑖=1

𝑉 = { 0 ≤ 𝑤1 ∗ 𝑛1 + 𝑤2 ∗ 𝑛2 ≤ 𝑊 − 𝑤 }
𝑉 ={0≤ 𝑞 ≤𝑊−𝑤}
Restrição relativa ao Eixo H – Horizontal
𝐻 = {𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝}

(27)

2

𝐻 = { 0 ≤ ∑ 𝑙𝑖 ∗ 𝑛𝑖 ≤ 𝐿 − 𝑙 }
𝑖=1

𝐻 = { 0 ≤ 𝑙1 ∗ 𝑛1 + 𝑙2 ∗ 𝑛2 ≤ 𝐿 − 𝑙 }
𝐻 ={0≤ 𝑝 ≤𝐿−𝑙}
As funções 26 e 27 garantem que não haja a possibilidade de as caixas
serem posicionadas fora das dimensões do palete para os eixos vertical e horizontal,
respectivamente. Adicionalmente, a modelagem do PCP do produtor será formulada
como um problema de programação inteira com variáveis 0-1. Dessa forma busca-se
evitar a sobreposição das caixas sobre o palete, para tanto foi definido o operador
de escolha matricial como e(𝑖, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠), operador esse associado ao limite de
posicionamento das caixas, a figura 13 demonstra a estrutura do operador matricial.
Figura 13 – Operador de escolha matricial (0,1)

Fonte: Autor
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A escolha da caixa do tipo i, posicionada com o canto inferior esquerdo em
̅̅̅̅̅̅
(𝑝, 𝑞), cuja área delimitada pelo perímetro ̅̅̅̅̅̅
𝑉1 𝑉2 + ̅̅̅̅̅̅
𝑉2 𝑉3 + ̅̅̅̅̅̅
𝑉3 𝑉4 + 𝑉
4 𝑉1 , contém (e=1) ou
não contém (e=0) o ponto (r, s). A figura 14 apresenta as condições físicas para a
caixa conter o ponto (r,s)
Figura 14 – Condição física, pontos (r, s)

Fonte: Autor
Para a orientação horizontal (i=1), tem-se:
0≤𝑝≤𝑟
𝑟
+
1 ≤ 𝑝 + 𝑙𝑖
𝐸𝑖𝑥𝑜 𝐻 = {
𝑝 + 𝑙𝑖 ≤ 𝐿

𝐼𝑠𝑡𝑜 é

⇒

0≤𝑝≤𝑟
𝑟
≤
𝑝 + 𝑙𝑖 − 1
{
𝑝 + 𝑙𝑖 − 1 ≤ 𝐿 − 1

Para a orientação vertical (i=2), tem-se:
0≤𝑞≤𝑠
𝐸𝑖𝑥𝑜 𝑉 = {𝑠 + 1 ≤ 𝑞 + 𝑤𝑖
𝑞 + 𝑤𝑖 ≤ 𝑊

𝐼𝑠𝑡𝑜 é

⇒

{

0≤𝑞≤𝑠
𝑠 ≤ 𝑞 + 𝑤𝑖 − 1
𝑞 + 𝑤𝑖 − 1 ≤ 𝑊 − 1

A formação geométrica dos pares (r, s) é uma condição para permitir que uma
caixa n possa ser posta onde termina a caixa n-1, já posta no palete, anteriormente.
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A estrutura computacional do operador

𝑒(𝑖, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠)

é dada da seguinte

forma:
0≤𝑝≤𝑟
𝑆𝑒 = { 𝑟 ≤ 𝑝 + 𝑙𝑖 − 1
𝑝 + 𝑙𝑖 − 1 ≤ 𝐿 − 1

0≤𝑞≤𝑠
𝐸 { 𝑠 ≤ 𝑞 + 𝑤𝑖 − 1
𝑞 + 𝑤𝑖 − 1 ≤ 𝑊 − 1

𝐸𝑛𝑡ã𝑜 𝑒(𝑖,𝑝,𝑞,𝑟,𝑠) = 1
𝑆𝑒 𝑛ã𝑜 𝑒(𝑖,𝑝,𝑞,𝑟,𝑠) = 0
𝐹𝑖𝑚 𝑆𝑒
Tem-se, portanto, o seguinte modelo:
𝑛

𝐿−𝐿𝑖 𝑊−𝑊𝑖

𝑀𝑎𝑥 𝑁𝐶𝑃 = ∑ ∑
𝑖=1

∑ 𝐶(𝑖, 𝑝, 𝑞)

𝑝

𝑞

Sujeito a
𝑞 ≤𝑊−𝑤

(29)

𝑝 ≤𝐿−𝑙

(30)

∑ni=1 ∑L-li
∑W-Wi
e(i, p, q, r, s) C(i, p, q) ≤1
p
q
𝑁𝐶𝑃 ≤

(31)

𝐿∗𝑊
𝑙∗𝑤

(32)
𝑝 = 1, 2, 3, … , 𝑛

(33)

𝑞 = 1, 2, 3, … , 𝑛

(34)

A função objetivo, NCP, número de caixas no palete, maximiza o valor total
dos itens arranjados no palete. As restrições 29 e 30 são relativas ao eixo horizontal
e vertical, respectivamente. A restrição 31 evita a sobreposição das caixas em cada
posição (r,s), ou seja, duas caixas não podem ocupar o mesmo lugar no palete. Os
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demais conjuntos de restrições garantem que a demanda dos itens não seja
excedida.
4.2 Etapa de desenvolvimento
Solução do problema para um palete L=10 e W=8 com caixas de dimensão l1=6,
l2=4, w1=4 e w2=6
𝑛

𝐿−𝐿𝑖 𝑊−𝑊𝑖

𝑀𝑎𝑥 𝑁𝐶𝑃 = ∑ ∑
𝑖=1

𝑝

∑ 𝐶(𝑖, 𝑝, 𝑞)
𝑞

Sujeito a
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1 (Caixa na posição vertical)
0≤𝑝≤𝑟
𝑟
≤
𝑝+6−1
𝑆𝑒 = {
𝑝≤4

0≤𝑞≤𝑠
𝑠
≤
𝑞+4−1
𝐸{
𝑞≤4

𝐸𝑛𝑡ã𝑜 𝑒(𝑖,𝑝,𝑞,𝑟,𝑠) = 1
𝑆𝑒 𝑛ã𝑜 𝑒(𝑖,𝑝,𝑞,𝑟,𝑠) = 0
𝐹𝑖𝑚 𝑆𝑒
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2 (Caixa na posição horizontal)
0≤𝑝≤𝑟
𝑆𝑒 = {𝑟 ≤ 𝑝 + 4 − 1
𝑝≤6

0≤𝑞≤𝑠
𝐸 {𝑠 ≤ 𝑞 + 6 − 1
𝑞 ≤ 42

𝐸𝑛𝑡ã𝑜 𝑒(𝑖,𝑝,𝑞,𝑟,𝑠) = 1
𝑆𝑒 𝑛ã𝑜 𝑒(𝑖,𝑝,𝑞,𝑟,𝑠) = 0
𝐹𝑖𝑚 𝑆𝑒
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Tem-se, portanto:
2

𝐿−𝑙 𝑊−𝑤

∑ ∑ ∑ 𝑒(𝑖, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(𝑖, 𝑝, 𝑞) ≤ 1
𝑖=1

𝑝

𝑞

𝐿−𝑙1 𝑊−𝑤1

∑

𝐿−𝑙2 𝑊−𝑤2

∑ 𝑒(1, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(1, 𝑝, 𝑞) + ∑

𝑝

𝑞

∑ 𝑒(2, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(2, 𝑝, 𝑞) ≤ 1

𝑝

10−6 8−4

𝑞

10−4 8−6

∑ ∑ 𝑒(1, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(1, 𝑝, 𝑞) + ∑ ∑ 𝑒(2, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(2, 𝑝, 𝑞) ≤ 1
𝑝

𝑞

𝑝

4

4

6

𝑞
2

∑ ∑ 𝑒(1, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(1, 𝑝, 𝑞) + ∑ ∑ 𝑒(2, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(2, 𝑝, 𝑞) ≤ 1
𝑝

𝑞

𝑝

𝑞

Como p={0, 4, 6} e q={0, 4}, tem-se:
4

4

4

∑ 𝑒(1, 0, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(1, 0, 𝑞) + ∑ 𝑒(1, 4, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(1, 4, 𝑞) + ∑ 𝑒(2, 0, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(2, 0, 𝑞)
𝑞

𝑞
4

𝑞
4

+ ∑ 𝑒(2, 4, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(2, 4, 𝑞) + ∑ 𝑒(2, 6, 𝑞, 𝑟, 𝑠) 𝐶(2, 6, 𝑞) ≤ 1
𝑞

𝑞

O que permite escrever:
𝑒(1, 0, 0, 𝑟, 𝑠) 𝐶(1, 0, 0) + 𝑒(1, 0, 4, 𝑟, 𝑠) 𝐶(1, 0, 4) + 𝑒(1, 4, 0, 𝑟, 𝑠) 𝐶(1, 4, 0) +
𝑒(1, 4, 4, 𝑟, 𝑠) 𝐶(1, 4, 4) + 𝑒(2, 0, 0, 𝑟, 𝑠) 𝐶(2, 0, 0) + 𝑒(2, 4, 0, 𝑟, 𝑠) 𝐶(2, 4, 0) +
𝑒(2, 6, 0, 𝑟, 𝑠) 𝐶(2, 6, 0) ≤ 1
Isso para cada par (r,s), conforme tabela 4:
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Tabela 4: Matriz de escolha e(i,p,q,r,s)

𝑒(𝑖,𝑝,𝑞,𝑟,𝑠)
(r,s)
(r,s)
(r,s)
(r,s)
(r,s)
(r,s)

(0,0)
(0,4)
(4,0)
(4,4)
(6,0)
(6,4)

(p,q)
(0,0)
1
0
1
0
0
0

(p,q)
(0,4)
0
1
0
1
0
0

(p,q)
(4,0)
0
0
1
0
1
0

(p,q)
(4,4)
0
0
0
1
0
1

(p,q)
(0,0)
1
1
0
0
0
0

(p,q)
(4,0)
0
0
1
1
1
1

(p,q)
(6,0)
0
0
0
0
1
1

Fonte: Autor
Cada par (r, s) associado aos parâmetros p e q, conforme tabela 4, que contém o
dígito 1 é uma coordenada candidata a solução, matematicamente expressa da
seguinte forma:
1 ∗ 𝐶(1, 0, 0) + 1 ∗ 𝐶(1, 0, 4) + 1 ∗ 𝐶(1, 4, 0) + 1 ∗ 𝐶(1, 4, 4) + 1 ∗ 𝐶(2, 0, 0) + 1
𝐿∗𝑊
]
𝑙. 𝑤

∗ 𝐶(2, 4, 0) + 1 ∗ 𝐶(2, 6, 0) ≤ 3 [

Solução gráfica para o caso exposto:
Figura 15 - Solução gráfica para o problema [10, 8, 6, 4]

Fonte: Autor
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5. RESULTADOS COMPUTACIONAIS
O modelo foi implementado em linguagem Visual Basic for Applications
(VBA), Excel, utilizando a API OpenSolver e os testes foram realizados em um
notebook, com processador i7 e 8GB de memória RAM. O OpenSolver é uma API,
conjunto de rotinas de programação para acesso ao aplicativo do Excel VBA. De
modo geral, o OpenSolver permite resolver problemas com alto volume de restrições
e variáveis fazendo uso do COIN-OR CBC, mecanismo de otimização de código
aberto.

Inicialmente, a resolução do modelo foi testada para medidas

genéricas, de modo, a avaliar a resposta do modelo, mas, sobretudo para apoiar o
desenvolvimento do método. A figura 16 ilustra a disposição das caixas teóricas para
paletes com medidas também teóricas.
Figura 16 – Disposição das caixas, teste a e b

a.1) Padrão obtido para uma paleta com (50,39)

b.1) Padrão obtido para uma paleta com (115,100)

a.2) Caixas com medidas (9,4)

b.2) Caixas com medidas (20,15)

(53 caixas)

(37 caixas)

Fonte: Autor

43

Com o objetivo de validar o modelo e principalmente averiguar se as soluções
apresentadas pelo método do tipo 0-1 atendem a expectativa, buscou-se comparar
os seus resultados com soluções propostas por outros autores especialistas no
tema, anexo 2. A tabela 5, a seguir, apresenta 10 exemplos retirados de Letchford e
Amaral (2001). Esses mesmos exemplos foram usados por Oliveira e Morabito
(2002), para validação da heurística proposta por eles, relaxação lagrangiana.
Tabela 5: Exemplos da literatura

Exemplo

(L,W)

(l, w)

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

(32, 22)
(32, 27)
(40, 26)
(40, 33)
(53, 26)
(37, 30)
(81, 39)
(100, 64)
(100, 82)
(100, 83)

(5, 4)
(5, 4)
(7, 4)
(7, 4)
(7, 4)
(8, 3)
(9, 7)
(17, 10)
(22, 8)
(22, 8)

Fonte: Oliveira e Morabito (2002)
A tabela 6 apresenta os resultados do teste, bem como compara as soluções
encontrados em relação aos testes feitos por Oliveira e Morabito (2002).
Tabela 6: Solução dos exemplos (Tab-5)

Exemplo
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

Solução
(N° cxs)

Tipo 0-1
(N° cxs)

34
42
36
46
48
45
49
36
45
45

34
42
36
46
48
45
49
36
45
45

Fonte: Autor
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O método proposto para a solução do problema de PCP conseguiu resolver
os exemplos de maneira ótima.

6. ESTUDO DE CASO
Por fim, pós validação do modelo buscou-se por informações da indústria, de
modo, a avaliar o potencial que a aplicação deste modelo pode gerar nas operações
logísticas, a partir de então, iniciou-se a etapa de coleta de dados.
Pós algumas tentativas, encontrou-se na empresa Frimesa, companhia do
setor alimentício, a oportunidade de conseguir as informações a serem usadas para
o modelo. No site da empresa (http://www.frimesa.com.br/) é possível encontrar
diversas informações sobre os produtos comercializados pela companhia. Abaixo,
segue relação de informações disponíveis ao selecionar um produto para consulta:


Sobre o produto: Há sempre uma descrição sobre as características do
produto e eventualmente recomendações de refeições a serem realizadas;



Informações Nutricionais;



Conservação: Indicação de como o produto deve ser conservado;



Lista de ingredientes e



Adicional: Informações sobre classificação fiscal, validade, entre outros. Além
destes dados, encontra-se também aqueles que são mais importantes para o
objetivo deste trabalho, tais informações são mostradas na tabela 7, a seguir:
Tabela 7 - Detalhamento da estrutura de dados disponibilizados pela Frimesa
AGRUPAGENS
Unidades por Caixa
Unidades por Palete
Caixas por Palete
Caixas por Camada
Camadas por Palete
DIMENSÕES DA UNIDADE
Altura
Comprimento
Largura

DIMENSÕES DA CAIXA
Altura
Comprimento
Largura
Peso
DIMENSÕES DO PALETE
Altura
Comprimento
Largura
45

Capacidade

Peso

Fonte: Autor
A tabela 8 apresenta a coleta de dados de 29 amostras com as informações
relativas às dimensões das unidades e das caixas.
Tabela 8 - Dados de comprimento e largura das unidades e caixas dos produtos
Descrição
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Dimensões da Unid. (cm)

Produto

Altura

queijo parmesão ralado
iogurte trad. sabor coco - 170g
iogurte trad. integral – copo
presunto frimesa
hambúrguer frango
costela suína defumada
ingredientes para feijoada
doce de leite tradicional
mortadela bologna peq.
iogurte trad. bandeja morango
petit suisse friminho
leite uht integral square 1 litro
manteiga extra com sal
queijo mussarela picado
queijo processado sabor cheddar
queijo provolone reggio
requeijão cremoso sabor quatro queijos
queijo tipo gorgonzola
steak de frango - 45 unidades
aperitivo coxa e sobrecoxa de frango - 300g
leite em pó integral
creme de leite tradicional
iogurte coco - 850g
salsicha hot-dog
linguiça toscana
picanha suína temperada
flan de baunilha com calda de caramelo
lombo defumado
frilanche peça

1
13
9
10
6
1,75
6
8,6
10,5
5,35
4,5
20,5
4,5
3,5
9,5
13,6
10,6
10,5
1
4,7
3,6
8,5
23,6
4
4
7,5
4,7
5,9
7,6

Compr.
11,5
5,3
5,9
25
21,5
13,05
16
10,5
12
19
20
7,8
14
50
25
35,7
7,6
19
13
18,2
23
4,2
8
12
25
15
15
13,7
25,6

Larg.
9
5,3
5,9
15
11
7,68
19
10,5
10,5
12,6
10
7,8
9
37
12
13,6
7,6
19
9,5
12,2
16,5
6,5
8
11
20
16
7,5
5,9
10

Dimensões da Caixa
(cm)
Altura
11,5
13,5
9,3
21,5
24,3
14
14
18
11,3
22
13,3
20,6
12,5
22,5
19,5
12,5
11
12,3
11
24,7
12,5
9,1
24,2
12
15
15
14,7
14,5
21,5

Compr.

Larg.

29,5
21
27,3
31,5
36
35,5
35,5
32
48,7
38
41
29,7
29
36,5
26
45,3
23,5
39,5
36,5
38,5
29
38,5
25,5
27,5
37
37,5
30,5
31
32

10,5
21,5
21,5
23,5
22,5
24
23,5
21,5
32,3
19,8
21
23,5
18
30,5
26
24,5
15,5
19,5
23,8
26,5
43
20,3
17,5
23,5
28
27,5
15,5
22
26

Fonte: Autor
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A tabela 9 apresenta unidades por caixa e palete, caixas por camada e por
palete para cada uma das amostras:
Tabela 9 - Dados de agrupamentos para cada um dos produtos
Descrição
Id

Produto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

queijo parmesão ralado
iogurte trad. sabor coco - 170g
iogurte trad. integral – copo
presunto frimesa
hambúrguer frango
costela suína defumada
ingredientes para feijoada
doce de leite tradicional
mortadela bologna peq.
iogurte trad. bandeja morango
petit suisse friminho
leite uht integral square 1 litro
manteiga extra com sal
queijo mussarela picado
queijo processado sabor cheddar
queijo provolone reggio
requeijão cremoso sabor quatro queijos
queijo tipo gorgonzola
steak de frango - 45 unidades
aperitivo coxa e sobrecoxa de frango - 300g
leite em pó integral
creme de leite tradicional
iogurte coco - 850g
salsicha hot-dog
linguiça toscana
picanha suína temperada
flan de baunilha com calda de caramelo

Agrupagens
Unidades
por caixa

20
12
12
4
12
29
6
12
15
12
12
12
12
3
4
2
6
2
45
20
25
27
6
12
8
10
12

Unidades
Caixas
por palete por palete

1680
4224
3060
300
864
3480
720
1152
1050
1080
1200
900
2640
168
288
126
2160
180
8100
1200
1250
4860
792
2040
800
1000
2268

84
352
255
75
72
120
120
96
70
90
100
75
220
56
72
63
360
90
180
60
50
180
132
170
100
100
189

Caixas
por
camada
atual

Camadas
por palete

14
32
17
15
12
12
12
16
7
15
10
15
20
9
12
9
30
15
12
10
5
15
22
17
10
10
21

6
11
15
5
6
10
10
6
10
6
10
5
11
7
6
7
12
6
15
6
10
12
6
10
10
10
9
47

28 lombo defumado
29 frilanche peça

20
6

3000
360

150
60

15
10

10
6

Fonte: Autor

Posteriormente à coleta e tabulação dos dados, foi possível simular e avaliar
se para algum destes produtos, o modelo apresentaria um melhor desempenho em
relação a situação atual. A tabela 10 apresenta o resultado da simulação de cada
produto.
Tabela 10: Resultados computacionais para os dados da Frimesa
Id

Compr. Largura
(cm)
(cm)

Caixas por
camada atual

Caixas por
camada modelo

Desempenho

1

29,5

10,5

14

37

164,3%

2

21

21,5

32

20

-37,5%

3

27,3

21,5

17

19

11,8%

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

31,5
36
35,5
35,5
32
48,7
38
41
29,7
29
36,5
26
45,3
23,5
39,5
36,5
38,5
29
38,5
25,5
27,5

23,5
22,5
24
23,5
21,5
32,3
19,8
21
23,5
18
30,5
26
24,5
15,5
19,5
23,8
26,5
43
20,3
17,5
23,5

15
12
12
12
16
7
15
10
15
20
9
12
9
30
15
12
10
5
15
22
17

15
13
13
13
16
7
15
10
16
21
9
12
10
30
15
13
10
8
15
25
17

0,0%
8,3%
8,3%
8,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,7%
5,0%
0,0%
0,0%
11,1%
0,0%
0,0%
8,3%
0,0%
60,0%
0,0%
13,6%
0,0%
48

25
26
27
28
29

37
37,5
30,5
31
32

28
27,5
15,5
22
26

10
10
21
15
10

10
10
21
16
12

0,0%
0,0%
0,0%
6,7%
20,0%

Fonte: Autor
Excluindo os dois primeiros exemplos da tabela por apresentar valores
anormais, talvez com preenchimentos equivocados, a aplicação do modelo para as
27 caixas avaliadas indica um desempenho médio superior de 6% em relação à
situação atual, descrita no site. Entretanto, ao analisar cada uma das amostras,
exceto às caixas 1 e 2, identificou-se que o modelo apresentou resultados idênticos
à situação atual para 56% das amostras. Para os demais produtos, os quais o
modelo apresentou resultados melhores, o desempenho médio seria de 14% em
relação a estrutura atual.
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7. CONCLUSÕES
No presente trabalho buscou-se mostrar diferentes aplicações da disciplina,
Pesquisa Operacional, bem como ressaltar o impacto positivo que um indivíduo
pode ter ao aplicar o método seja qual for a área de atuação.
Em particular, foi analisado o problema do carregamento de paletes do
produtor, PCP, que tem na maioria de suas soluções, aplicações heurísticas,
técnicas

essas

importantíssimas

para

problemas

complexos

e

que

são

analiticamente improváveis de serem solucionados. Todavia, levantamos a hipótese
que esse problema, PCP, poderia ser solucionado analiticamente mesmo cientes
que na literatura tal problema é considerado um problema NP-Completo, ou seja, só
pode ser tratado numericamente, com o objetivo de criar um modelo cuja resposta
fosse a disposição ótima das caixas sobre a superfície de um palete e, sobretudo
fazendo uso de uma ferramenta que é comum a milhares de usuários, o Microsoft
Excel.

Para

tanto,

fez-se

necessário

utilizar

uma

notação

adequada

computacionalmente, de modo a possibilitar a solução do problema.
O desenvolvimento do modelo mostrou-se eficiente e pode ser utilizada com
sucesso nas situações cotidianas, além de auxiliar no processo de dimensionamento
de embalagens, paletes e carrocerias. Prova disso, foi que as soluções sugeridas
pelo modelo apresentaram ganhos em média de 6% para caixas avaliadas da
empresa Frimesa. Adicionalmente, em análises posteriores observou-se que o
modelo apresentava melhores soluções para 44% da amostra, 12 caixas. Avaliando
apenas os casos de sucesso, que apresentaram soluções melhores à situação atual,
o desempenho médio foi de 14%.
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9. ANEXOS
Anexo 1 – Código VBA do modelo
Option Explicit
Function p(l1, n1, l2, n2) As Double
p = l1 * n1 + l2 * n2
End Function
Function q(w1, n1, w2, n2) As Double
q = w1 * n1 + w2 * n2
End Function
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Sub Paletizacao()
Sheets("Executar").Select
Range("A1").Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Do While ActiveCell <> ""
'Iniciar o contador
Dim TempInicio As Date
TempInicio = Now()
Call AcelerarExcel
'Call ReexibirPlanilhas(wbPrincipal)
'Representação do Palete Caixa
Dim LPalete, WPalete, lCaixa, wCaixa As Double
LPalete = ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
WPalete = ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
lCaixa = ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
wCaixa = ActiveCell
Sheets("Palete Caixa").Select
Cells.Clear
Range("A1").Select
'Orientação dos Dois Tipos de Caixas nos Eixos H e V
Dim l(0 To 2), w(0 To 2) As Double
l(1) = lCaixa
w(2) = lCaixa
l(2) = wCaixa
w(1) = wCaixa
'Limites Relativos ao Eixo H - Horizontal
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Dim n1, n2 As Integer
ActiveCell = "Limites Relativos ao " & _
"Eixo H - Horizontal"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "n(1)"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "n(2)"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "p"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "Pertence a H?"
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n1 = 0
n2 = 0
Dim l1, l2 As Double
l1 = l(1)
l2 = l(2)
Do While p(l1, n1, l2, n2) <= LPalete - lCaixa
Do While p(l1, n1, l2, n2 - 1) <= _
LPalete - lCaixa
ActiveCell = n1
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = n2
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = p(l1, n1, l2, n2)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
If p(l1, n1, l2, n2) <= _
LPalete - lCaixa Then
ActiveCell = "pertence"
Else
ActiveCell = "não pertence"
End If
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n2 = n2 + 1
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Loop
n2 = 0
n1 = n1 + 1
Loop
n1 = 0
n2 = 0
Do While p(l1, n1, l2, n2) <= LPalete - wCaixa
Do While p(l1, n1, l2, n2 - 1) <= _
LPalete - wCaixa
ActiveCell = n1
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = n2
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = p(l1, n1, l2, n2)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
If p(l1, n1, l2, n2) <= _
LPalete - wCaixa Then
ActiveCell = "pertence"
Else
ActiveCell = "não pertence"
End If
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n2 = n2 + 1
Loop
n2 = 0
n1 = n1 + 1
Loop
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select
Dim RemoveDuplicate As String
RemoveDuplicate = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
ActiveSheet.Range(RemoveDuplicate).RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4), _
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Header:=xlYes
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(2, 0).Select
'Limites Relativos ao Eixo V - Vertical
ActiveCell = "Limites Relativos ao " & _
"Eixo V - Vertical"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "n(1)"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "n(2)"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "q"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "Pertence a V?"
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n1 = 0
n2 = 0
Dim w1, w2 As Double
w1 = w(1)
w2 = w(2)
Do While q(w1, n1, w2, n2) <= WPalete - wCaixa
Do While q(w1, n1, w2, n2 - 1) <= _
WPalete - wCaixa
ActiveCell = n1
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = n2
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = q(w1, n1, w2, n2)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
If q(w1, n1, w2, n2) <= _
WPalete - wCaixa Then
ActiveCell = "pertence"
Else
ActiveCell = "não pertence"
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End If
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n2 = n2 + 1
Loop
n2 = 0
n1 = n1 + 1
Loop
n1 = 0
n2 = 0
Do While q(w1, n1, w2, n2) <= WPalete - lCaixa
Do While q(w1, n1, w2, n2 - 1) <= _
WPalete - lCaixa
ActiveCell = n1
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = n2
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = q(w1, n1, w2, n2)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
If q(w1, n1, w2, n2) <= _
WPalete - lCaixa Then
ActiveCell = "pertence"
Else
ActiveCell = "não pertence"
End If
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n2 = n2 + 1
Loop
n2 = 0
n1 = n1 + 1
Loop
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select
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RemoveDuplicate = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
ActiveSheet.Range(RemoveDuplicate).RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4), _
Header:=xlYes
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(2, 0).Select
'Sobre os Limites de Posicionamento
'das Caixas (Coeficientes da Função Objetivo)
ActiveCell = "Sobre os Limites de " & _
"Posicionamentos das Caixas"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "i"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "p"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "q"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "Poderá estar posicionada no Palete?"
Selection.End(xlToLeft).Select
Dim n As Integer
Range("A1").Select
ActiveCell.Offset(2, 3).Select
Dim MatrixP(0 To 1048576) As Double
n=0
Do While ActiveCell <> ""
If ActiveCell = "pertence" Then
MatrixP(n) = ActiveCell.Offset(0, -1)
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n=n+1
Else
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End If
Loop
Dim NumMaxP As Double
NumMaxP = n
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Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n=0
Dim MatrixQ(0 To 1048576) As Double
Do While ActiveCell <> ""
If ActiveCell = "pertence" Then
MatrixQ(n) = ActiveCell.Offset(0, -1)
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n=n+1
Else
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End If
Loop
Dim NumMaxQ As Double
NumMaxQ = n
Selection.End(xlToLeft).Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(2, 0).Select
Dim i, a, b As Integer
i=1
a=0
b=0
Do While i <= 2
Do While a <= NumMaxP - 1
Do While b <= NumMaxQ - 1
ActiveCell = i
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = MatrixP(a)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = MatrixQ(b)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
'Geografia das Caixas no Palete
If MatrixP(a) <= LPalete - l(i) _
And MatrixQ(b) <= WPalete - w(i) Then
ActiveCell = 1
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Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
'If MatrixQ(b) <= WPalete - w(i) _
'And MatrixP(a) <= LPalete - l(i) Then
'ActiveCell = 1
'Selection.End(xlToLeft).Select
'ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Else
Selection.EntireRow.Delete
Selection.End(xlToLeft).Select
End If
b=b+1
Loop
b=0
a=a+1
Loop
b=0
a=0
i=i+1
Loop
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
'Variáveis da Função Objetivo
ActiveCell = "Variáveis da Função Objetivo"
Selection.End(xlUp).Select
Selection.End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Range(Selection, _
Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, _
Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Selection.End(xlDown).Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
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ActiveCell.Offset(0, 3).Select
ActiveCell = "Variáveis"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
If NumMaxP <> 1 Then
Range(Selection, _
Selection.End(xlDown)).Select
End If
Dim RefVariaveis As String
RefVariaveis = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
Selection.FormulaArray = 0
Selection.End(xlToLeft).Select
SolverReset
'Função Objetivo
Selection.End(xlUp).Select
Selection.End(xlUp).Select
Selection.End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(2, 3).Select
Dim RefCoefFO As String
If NumMaxP <> 1 Then
Range(Selection, _
Selection.End(xlDown)).Select
End If
RefCoefFO = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
Selection.End(xlDown).Select
Selection.End(xlDown).Select
If NumMaxP <> 1 Then
Selection.End(xlDown).Select
End If
ActiveCell.Offset(2, -3).Select
ActiveCell = "Função Objetivo"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Dim RefFO As String
RefFO = ActiveCell.Address
ActiveCell = "=SUMPRODUCT(" & RefCoefFO & _
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"," & RefVariaveis & ")"
SolverOk SetCell:=RefFO, _
MaxMinVal:=1, _
ByChange:=RefVariaveis
SolverAdd CellRef:=RefVariaveis, _
Relation:=5
'Formando os Valores dos Pares (r,s)
ActiveCell.Offset(2, -1).Select
ActiveCell = "Formando os Valores " & _
"dos Pares Ordenados (r,s)"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "i"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "r"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "s"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "Contém?"
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n=0
i=1
a=0
b=0
Do While i <= 2 - 1
Do While a <= NumMaxP - 1
Do While b <= NumMaxQ - 1
ActiveCell = i
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Dim r, s As Double
r = MatrixP(a)
ActiveCell = r
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
s = MatrixQ(b)
ActiveCell = s
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
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If MatrixP(a) <= r _
And r <= MatrixP(a) + l(i) - 1 _
And MatrixP(a) + l(i) - 1 <= _
LPalete - 1 _
And MatrixQ(b) <= s _
And s <= MatrixQ(b) + w(i) - 1 _
And MatrixQ(b) + w(i) - 1 <= _
WPalete - 1 Then
ActiveCell = 1
Else
ActiveCell = 0
End If
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
b=b+1
Loop
b=0
a=a+1
Loop
b=0
a=0
i=i+1
Loop
'Cálculo dos Coeficientes [e(i,p,q,r,s)]
'das Restrições Prima
Do While ActiveCell <> "Formando os " & _
"Valores dos Pares Ordenados (r,s)"
Selection.End(xlUp).Select
Loop
ActiveCell.Offset(1, 1).Range("A1:B1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Dim NumMaxRS, NumCopias As Integer
NumMaxRS = Selection.Rows.Count
NumCopias = 1
Range("A1048576").Select
Selection.End(xlUp).Select
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ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Dim j As Integer
j=0
Do While j <= NumCopias - 1
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "Cálculo dos Coeficientes " & _
"[e(i,p,q,r,s)] das Restrições Prima"
Do While ActiveCell <> "Variáveis da Função Objetivo"
Selection.End(xlUp).Select
Loop
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Range("A1:C1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Selection.End(xlToLeft).Select
Range("A1048576").Select
Do While ActiveCell <> "Cálculo dos " & _
"Coeficientes [e(i,p,q,r,s)] das Restrições Prima"
Selection.End(xlUp).Select
Loop
ActiveCell.Offset(3, 0).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Dim MatrixI(0 To 1048576) As Double
n=0
Do While ActiveCell <> ""
MatrixI(n) = ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
MatrixP(n) = ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
MatrixQ(n) = ActiveCell
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
n=n+1
Loop
Dim NumMaxPQ As Integer
NumMaxPQ = n
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Range("A1048576").Select
Selection.End(xlToLeft).Select
Selection.End(xlToLeft).Select
Do While ActiveCell <> "Formando os " & _
"Valores dos Pares Ordenados (r,s)"
Selection.End(xlUp).Select
Loop
ActiveCell.Offset(1, 1).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, ActiveCell.Offset(0, 1)).Select
Selection.Copy
Range("A1048576").Select
Do While ActiveCell <> "Cálculo dos " & _
"Coeficientes [e(i,p,q,r,s)] das Restrições Prima"
Selection.End(xlUp).Select
Loop
ActiveCell.Offset(1, 4).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Dim MatrixR(0 To 1048576) As Double
n=0
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Do While ActiveCell <> ""
MatrixR(n) = ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
n=n+1
Loop
Selection.End(xlToLeft).Select
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 1).Select
Dim NumMaxR As Double
NumMaxR = n
Dim MatrixS(0 To 1048576) As Double
n=0
Do While ActiveCell <> ""
MatrixS(n) = ActiveCell
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
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n=n+1
Loop
Selection.End(xlToLeft).Select
Dim NumMaxS As Double
NumMaxS = n
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(2, 1).Select
Dim NumMaxI As Integer
NumMaxI = n
n=0
i=1
Dim c, d As Integer
a=0
b=0
c=0
d=0
Do While a <= NumMaxPQ - 1
Do While c <= NumMaxR - 1
If MatrixP(a) <= MatrixR(c) _
And MatrixR(c) <= MatrixP(a) + l(MatrixI(a)) - 1 _
And MatrixP(a) + l(MatrixI(a)) - 1 <= _
LPalete - 1 _
And MatrixQ(b) <= MatrixS(d) _
And MatrixS(d) <= MatrixQ(b) + w(MatrixI(a)) - 1 _
And MatrixQ(b) + w(MatrixI(a)) - 1 <= _
WPalete - 1 Then
ActiveCell = 1
Else
ActiveCell = 0
End If
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
d=d+1
c=c+1
Loop
d=0
c=0
b=b+1
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a=a+1
Selection.End(xlToLeft).Select
If NumMaxP <> 1 Then
Selection.End(xlToLeft).Select
End If
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
ActiveCell.Offset(0, -1).Select
ActiveCell = "Cálculo"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "Operador"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "Valor"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Selection.End(xlUp).Select
If NumMaxP <> 1 Then
Selection.End(xlUp).Select
End If
c=0
a=0
Do While c <= NumMaxR - 1
Dim RefRS As String
If NumMaxP <> 1 Then
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
End If
RefRS = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
If NumMaxP <> 1 Then
Selection.End(xlDown).Select
End If
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "=SUMPRODUCT(" & _
RefVariaveis & "," & RefRS & ")"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = "<="
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = 1
67

Selection.End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
c=c+1
Loop
Selection.End(xlToLeft).Select
If NumMaxP <> 1 Then
Selection.End(xlToLeft).Select
End If
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(-2, 0).Select
If NumMaxP <> 1 Then
Range(Selection, _
Selection.End(xlToRight)).Select
End If
Dim RefRestPri(0 To 32000) As String
RefRestPri(j) = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
ActiveCell.Offset(2, 0).Select
If NumMaxP <> 1 Then
Range(Selection, _
Selection.End(xlToRight)).Select
End If
Dim RefCoefPri(0 To 32000) As String
RefCoefPri(j) = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
SolverAdd CellRef:=RefRestPri(j), _
Relation:=1, _
FormulaText:=RefCoefPri(j)
Selection.End(xlToLeft).Select
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
j=j+1
Loop
'Restrição da Classe Secunda
Dim CoefSec As String
CoefSec = Int((LPalete * WPalete) / _
68

(lCaixa * wCaixa) + 1)
SolverAdd CellRef:=RefFO, _
Relation:=1, _
FormulaText:=CoefSec
RunOpenSolver
'Separar Caixas Escolhidas
Range("A1048576").Select
Do While ActiveCell <> "Variáveis da Função Objetivo"
Selection.End(xlUp).Select
Loop
ActiveCell.Offset(2, 3).Select
Sheets("Caixas Escolhidas").Select
Cells.Clear
Range("A1").Select
ActiveCell = "i"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "p"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "q"
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Sheets("Palete Caixa").Select
Do While ActiveCell <> ""
If ActiveCell = 1 Then
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Range("A1:C1").Select
Selection.Copy
Sheets("caixas Escolhidas").Select
ActiveSheet.Paste
i = ActiveCell
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0) + l(i)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
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ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0)
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0) + w(i)
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0) - l(i)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-1, 0)
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-4, 0)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-4, 0)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = ActiveCell.Offset(-4, 0)
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Sheets("Palete Caixa").Select
ActiveCell.Offset(1, 3).Select
Else
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End If
Loop
Sheets("Caixas Escolhidas").Select
Selection.End(xlUp).Select
Selection.End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Dim RefCxEsc As String
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RefCxEsc = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
ActiveCell.Offset(0, 3).Select
Sheets("Resultados Geométricos").Select
ActiveSheet.Delete
'Gerar Gráfico
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.ChartType = xlXYScatterLines
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:= _
"Resultados Geométricos"
Sheets("Resultados Geométricos").Select
Sheets("Resultados Geométricos").Move After:=Sheets(4)
Sheets("Caixas Escolhidas").Select
ActiveCell.Offset(1, -3).Select
n=1
Do While ActiveCell <> ""
Range(Selection, ActiveCell.Offset(4, 0)).Select
Dim RefX(0 To 2000) As String
RefX(n) = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
Range(Selection, ActiveCell.Offset(4, 0)).Select
Dim RefY(0 To 2000) As String
RefY(n) = "'" & ActiveSheet.Name & _
"'!" & Selection.Address
ActiveCell.Offset(5, -1).Select
n=n+1
Loop
Dim NumMaxXY As Long
NumMaxXY = n
Sheets("Resultados Geométricos").Select
ActiveChart.Axes(xlValue).MajorGridlines.Select
Selection.Delete
n=1
Do While n <= NumMaxXY - 1
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
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ActiveChart.SeriesCollection(n).XValues = _
"=" & RefX(n)
ActiveChart.SeriesCollection(n).Values = _
"=" & RefY(n)
n=n+1
Loop
ActiveChart.Legend.Select
Selection.Delete
ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleAboveChart)
Dim NumEncCxs As Integer
NumEncCxs = Sheets("Palete Caixa").Range(RefFO)
ActiveChart.ChartTitle.Text = _
"Resultados Geométricos e Computacionais" & _
" - " & NumEncCxs & " caixas" & vbCr & _
"Comprimento do Palete: " & LPalete & _
" - Largura do Palete: " & WPalete & _
" - Comprimento da Caixa: " & lCaixa & _
" - Largura da Caixa: " & wCaixa
Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 12
'Acertar Escala
ActiveChart.Axes(xlCategory).MinimumScale = 0
ActiveChart.Axes(xlCategory).MaximumScale = LPalete
ActiveChart.Axes(xlValue).MinimumScale = 0
ActiveChart.Axes(xlValue).MaximumScale = WPalete
ActiveChart.PlotArea.Select
'Selection.Width = 500
'Selection.Height = 500
'Selection.Top = 50
'Call OcultarPlanilhas(wbPrincipal)
'Sheets("Resultados Geométricos").Visible = xlSheetVisible
'Sheets("Resultados Geométricos").Select
'frmConfiguracao.Hide
ActiveChart.ChartArea.Select
'ChDir "C:\Users\ander\Desktop\Mestrado\7. Dissertação\Soluções"
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ChDir "C:\Users\ander\Desktop\Mestrado\7. Dissertação\Soluções Artigos_v5"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:="(" & LPalete & "," &
WPalete _
& "," & lCaixa & "," & wCaixa & ")" & " - " & NumEncCxs & " caixas" _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
'Finalizar Temporizador
Dim TempFim As Date
TempFim = Now() - TempInicio
'MsgBox "O programa foi executado em: " & TempFim, _
vbInformation, "Palete Caixa"
Sheets("Executar").Select
ActiveCell.Offset(0, 2).Select
ActiveCell = NumEncCxs
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = TempFim
Selection.NumberFormat = "[$-x-systime]h:mm:ss AM/PM"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell = "=COUNTA(" & RefVariaveis & ")"
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ActiveCell.Offset(1, -3).Select
Selection.End(xlToLeft).Select
ActiveWorkbook.Save
'MsgBox "A quantidade total de caixas no palete é " & _
NumEncCxs & " caixas.", vbInformation, "Palete Caixa"
Loop
Call DesacelerarExcel
'Remover comentário da subrotina AcelerarExcel
End Sub
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Anexo 2 – Resultados detalhados caixa a caixa
Autor (a/es)

(L,W)

(l, w)

Método

Sol.
Artigo

Tipo
0-1

Diff

Tempo
total (seg)

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(32, 22)

(5, 4) Relaxação Lagrangiana

34

34 -

26

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(32, 27)

(5, 4) Relaxação Lagrangiana

42

42 -

56

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(40, 26)

(7, 4) Relaxação Lagrangiana

36

36 -

38

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(40, 33)

(7, 4) Relaxação Lagrangiana

46

46 -

97

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(53, 26)

(7, 4) Relaxação Lagrangiana

48

48 -

115

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(37, 30)

(8, 3) Relaxação Lagrangiana

45

45 -

100

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(81, 39)

(9, 7) Relaxação Lagrangiana

49

49 -

113
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Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(100, 64)

(17, 10) Relaxação Lagrangiana

36

36 -

40

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(100, 82)

(22, 8) Relaxação Lagrangiana

45

45 -

2625

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(100, 83)

(22, 8) Relaxação Lagrangiana

45

45 -

128

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(22, 16)

(5, 3) Relaxação Lagrangiana

23

23 -

11

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(86, 82)

(15, 11) Relaxação Lagrangiana

42

42 -

77

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(43, 26)

(7, 3) Relaxação Lagrangiana

52

53 1,00

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(87, 47)

(7, 6) Relaxação Lagrangiana

97

97 -

2667

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(42, 39)

(9, 4) Relaxação Lagrangiana

45

45 -

116

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(124, 81)

(21, 10) Relaxação Lagrangiana

47

47 -

107

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(40, 25)

(7, 3) Relaxação Lagrangiana

47

47 -

111

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(52, 33)

(9, 4) Relaxação Lagrangiana

47

47 -

105

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(57, 44)

(12, 5) Relaxação Lagrangiana

41

41 -

62

Oliveira, L e Morabito, R (2002)

(56, 52)

(12, 5) Relaxação Lagrangiana

48

48 -

111

Morales, Morabito (1997)

(86, 82)

(15, 11) Procedimento Recursivo 1

42

42 -

87

Morales, Morabito (1997)

(76, 73)

(13, 10) Procedimento Recursivo 1

42

42 -

65

Morales, Morabito (1997)

(63, 60)

(11, 8) Procedimento Recursivo 1

42

42 -

63

Morales, Morabito (1997)

(53, 51)

(9, 7) Procedimento Recursivo 1

42

42 -

65

Morales, Morabito (1997)

(50, 36)

(11, 7) Procedimento Recursivo 1

23

23 -

12

Morales, Morabito (1997)

(46, 34)

(11, 6) Procedimento Recursivo 1

23

23 -

10

Morales, Morabito (1997)

(30, 22)

(7, 4) Procedimento Recursivo 1

23

23 -

10

Morales, Morabito (1997)

(22, 16)

(5, 3) Procedimento Recursivo 1

23

23 -

10

Morales, Morabito (1997)

(100, 100)

(20, 15) Procedimento Recursivo 1

32

33 1,00

26

Morales, Morabito (1997)

(61, 44)

(6, 5) Procedimento Recursivo 1

88

88 -

1586

Morales, Morabito (1997)

(48, 37)

(7, 5) Procedimento Recursivo 1

50

50 -

125

Morales, Morabito (1997)

(59, 36)

(11, 5) Procedimento Recursivo 1

37

38 1,00

43

Morales, Morabito (1997)

(42, 39)

(9, 4) Procedimento Recursivo 1

44

45 1,00

83

Morales, Morabito (1997)

(765, 500)

(120,
35) Procedimento Recursivo 1

90

90 -

217

2109
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Morales, Morabito (1997)

(37, 29)

(6, 5) Procedimento Recursivo 1

34

35 1,00

36

Morales, Morabito (1997)

(50, 41)

(7, 6) Procedimento Recursivo 1

47

48 1,00

96

Morales, Morabito (1997)

(43, 34)

(7, 5) Procedimento Recursivo 1

41

41 -

54

Morales, Morabito (1997)

(97, 81)

(14, 11) Procedimento Recursivo 1

50

50 -

122

Morales, Morabito (1997)

(100, 100)

(20, 15) Procedimento Recursivo 2

33

33 -

26

Morales, Morabito (1997)

(61, 44)

(6, 5) Procedimento Recursivo 2

88

88 -

1593

Morales, Morabito (1997)

(48, 37)

(7, 5) Procedimento Recursivo 2

50

50 -

127

Morales, Morabito (1997)

(59, 36)

(11, 5) Procedimento Recursivo 2

38

38 -

44

Morales, Morabito (1997)

(42, 39)

(9, 4) Procedimento Recursivo 2

44

45 1,00

82

Morales, Morabito (1997)

(765, 500)

(120,
35) Procedimento Recursivo 2

90

90 -

2198

Morales, Morabito (1997)

(37, 29)

(6, 5) Procedimento Recursivo 2

35

35 -

36

Morales, Morabito (1997)

(50, 41)

(7, 6) Procedimento Recursivo 2

48

48 -

95

Morales, Morabito (1997)

(43, 34)

(7, 5) Procedimento Recursivo 2

41

41 -

55

Morales, Morabito (1997)

(97, 81)

(14, 11) Procedimento Recursivo 2

50

50 -

121

Fonte: Autor
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