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RESUMO Neste trabalho, são estudados alguns modelos matemáticos para um problema integrado 
de dimensionamento de lotes e empacotamento dos produtos. Em geral, estes problemas envolvem 
um balanceamento (trade-off) entre os custos de produção e estocagem e os custos de transporte 
no processo de distribuição. As decisões de dimensionamento de lotes consideram as demandas 
dos produtos e as decisões de distribuição consideram o arranjo desses produtos nos veículos, o 
qual pode ser realizado em dois modos, primeiro considerando o uso de unitizadores da carga 
(paletes ou contêineres) ou então é realizado o transporte a granel (a carga é alocada diretamente 
no veículo). Propõe-se alguns modelos de programação matemática para representam o transporte 
a granel, que foram resolvidos pelo método branch-and-cut de um pacote de otimização. 
Resultados computacionais iniciais são apresentados e analisados para mostrar que os modelos 
podem ser úteis para apoiar decisões em problemas de tamanho moderado.  
 
PALAVRAS CHAVE. Dimensionamento de lotes de produção, Empacotamento de produto 
em veículos, Problemas integrados.  
 
Tópicos: OC-Otimização Combinatória  

 ABSTRACT In this paper, we studied some mathematical models for an integrated lot sizing and 
packing problem. In general, these problems involve a trade-off between production and storage 
costs and transportation costs. The lot sizing decision consider the demands of the products and 
allocation decisions. For allocation decisions is necessary to consider the arrangement of these 
products in vehicles, which can be accomplished considering the use of pallets (or containers) or 
allocated directly to the vehicle (bulk transport).  It is proposed some mathematical models to 
consider the bulk transport, which were solved by the branch-and-cut method of an optimization 
package. Initial computational results are presented and analyzed to show that the models can be 
useful to support decisions on moderate size problems. 
 
KEYWORDS. Lot sizing problem, packing problem, integrated problems.  
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1. Introdução Uma das principais decisões do planejamento da produção de algumas indústrias é 
relacionada a resolução de um Problema de Dimensionamento de Lotes. Este problema consiste, 
em resumo, em determinar o tamanho dos lotes de produção de cada produto a ser produzido em 
cada período ao longo de um horizonte de planejamento. Um dos casos mais simples deste 
problema é o Economic Order Quantity [Erlenkotter, 1990] e, nas últimas décadas, vários modelos 
de otimização inteira mista foram propostos, adicionando mais informações ao problema. Revisões 
de problemas de dimensionamento de lotes podem ser encontradas, por exemplo, em [Karimi et 
al.,2003], [Brahimi et al., 2006], [Jans e Degraeve, 2007, 2008] e [Robison et al., 2009], [Glock et 
al., 2013], [Holmbom e Segerstedt, 2014] e [Beullens, 2014]. 

Os custos produtivos, se minimizados isoladamente, não necessariamente impactam no 
menor custo total do produto. Por exemplo, em vários setores industriais, os produtos finais devem 
ser embalados sobre paletes ou dentro de contêineres e caminhões para então serem transportados. 
Nestes casos deve-se resolver problemas de empacotamento, que consistem em determinar a 
“melhor” forma de arranjar um conjunto de produtos dentro de objetos (contêineres e caminhões). 
Para mais detalhes sobre o problema de empacotamento pode-se consultar [Hodgson, 1982]. 
Exemplos ocorrem nas atividades logísticas de movimentação, armazenagem e transporte de 
materiais, ao carregar produtos finais embalados dentro de contêineres e caminhões (objetos).  

Embora ocorram integrados a processos produtivos, os problemas de empacotamento são, 
tipicamente, resolvidos de forma isolada, sendo em geral, após a definição do tamanho dos lotes 
de produção. Sabe-se, contudo, que os custos envolvidos no empacotamento dependem 
diretamente dos tamanhos dos produtos e das quantidades requeridas, de modo que a formação dos 
lotes deve levar em conta esta variável.  

O presente trabalho considera decisões de arranjo de carga dos produtos de forma 
integrada às decisões de dimensionamento de lotes, ou seja, considera-se o problema integrado de 
dimensionamento de lotes e empacotamento dos produtos em veículos. A principal motivação em 
combinar os dois problemas é permitir que as decisões relacionadas ao dimensionamento de lotes 
e ao processo de transporte possam ser determinadas conjuntamente e, com isso, melhorar alguma 
medida de desempenho. Um modelo mais geral é apresentado e comparado com outros dois 
modelos mais simplificados, considerando alguns resultados computacionais obtidos com um 
pacote de otimização. 

Este trabalho é apresentado da seguinte forma. Na Seção 2 apresenta-se uma breve 
revisão bibliográfica de trabalhos que consideram decisões de planejamento e distribuição da 
produção. Na Seção 3, são apresentados os modelos matemáticos que consideram o problema de 
dimensionamento de lotes e empacotamento dos produtos, sendo primeiramente apresentado o 
modelo geral e, após, dois modelos que retiram restrições redundantes no modelo geral. Na Seção 
4, é feita uma análise dos resultados computacionais obtidos com os modelos em diversos exemplos 
gerados aleatoriamente e, na Seção 5, as conclusões e algumas perspectivas para pesquisa futura. 
 
2. Revisão Bibliográfica Os trabalhos, a seguir, tratam de problemas de planejamento da produção e distribuição.  
Em [Erengüç et al., 1999] são apresentados modelos matemáticos considerando três diferentes 
fases da cadeia de suprimentos (fornecedores de matéria prima, produção dos produtos e 
distribuição do produto final). Em [Rizk e Martel, 2001], os autores fazem uma revisão 
bibliográfica, começando com o problema de dimensionamento de lote, e ampliando com 
considerações de restrições de capacidade, estoque e integrando o dimensionamento de lotes à 
cadeia de suprimentos. Os autores finalizam o trabalho com um modelo de dimensionamento de 
lotes com múltiplas linhas de produção e com entrega da demanda para os clientes da cadeia de 
suprimentos. Revisões que considera a integração do problema de dimensionamento de lotes com 
custos de transportes aparecem em [Bertazzi e Speranza, 1999], [Vidal e Goetschalckx, 1997] e 
[Sarmiento e Nagi, 1999]. 

Em [Norden e Velde, 2005], os custos de transporte dependem de um contrato pré-
estabelecido com um operador logístico. O modelo proposto pelos autores considera um problema 
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prático de uma empresa europeia com flutuações mensais de distribuição dos produtos entre sua 
fábrica e seus depósitos. A empresa negocia um contrato de longo prazo com a transportadora, em 
que um custo fixo por período é associado ao transporte dos produtos; em contrapartida, um limite 
de paletes ou contêineres é disponibilizado com custo unitário mais baixo que o custo padrão. Caso 
a empresa necessite de um número maior destas unidades em um período, essa terá que pagar custos 
unitários mais elevados. O objetivo é minimizar os custos de produção e de distribuição dos 
produtos desde a fábrica até os armazéns.  

Em [Molina et al., 2009] foi proposto um método heurístico para o problema apresentado 
em [Norden e Velde, 2005], baseado em relaxação Lagrangiana e Lagrangiana/surrogate. Testes 
computacionais mostraram que, para este problema, as relaxações Lagrangiana e 
Lagrangiana/surrogate são equivalentes quanto à qualidade das soluções encontradas; no entanto, 
o limitante da relaxação Lagrangiana/surrogate é obtido num menor número de iterações. [Molina 
et al., 2009] também propuseram uma extensão do modelo de [Norden e Velde, 2005] considerando 
atraso na entrega da demanda e restrições de capacidade de produção. As heurísticas Lagrangiana 
e Lagrangiana/surrogate também foram adaptadas para o modelo estendido. Em [Molina et al., 
2013] e [Molina et al., 2016], outras extensões dos modelos propostos em [Norden e Velde, 2005] 
e [Molina et al., 2009], representando casos mais gerais que ocorrem na prática, são analisadas, 
bem como é aplicado um método de solução baseado em relaxação Lagrangiana para uma das 
extensões propostas.  

No problema estudado por [Lee et al., 2005], a capacidade de transporte está associada 
ao número de contêineres (ou paletes) disponíveis para o transporte da produção. Os produtos são 
produzidos e alocados em contêineres e, o objetivo é minimizar o número de contêineres utilizados, 
uma vez que os custos logísticos são proporcionais a esse número. Os autores propõem uma 
heurística baseada na representação do modelo como um problema de fluxo em redes. [Anily e 
Tzur, 2005] e [Anily e Tzur, 2006] consideram a demanda das lojas sendo atendida diretamente da 
fábrica ou via depósito, considerando os custos de transporte. Os veículos que fazem o transporte 
são idênticos e um custo fixo é cobrado a cada viagem. Além disso, são considerados custos 
variáveis para cada produto transportado e custos de estoque nas lojas.  

Em [Xiao e Taaffe, 2010] são desenvolvidos modelos para um problema em que o 
dimensionamento de lotes é resolvido considerando os custos de produção e a taxa de entrega da 
produção aos consumidores finais. O modelo consiste em maximizar a contribuição ao lucro da 
empresa, considerando os ganhos com a entrega e os gastos com a produção (preparo de máquina, 
custo de produção, custo de estoque). Vários trabalhos consideram o problema de 
dimensionamento de lotes com decisões relativas ao transporte dos produtos produzidos, no 
entanto, o foco não está no problema de empacotamento dos produtos finais, mas sim em outros 
custos envolvidos no processo de distribuição tais como os custos relativos à roteirização dos 
veículos que distribuem estes produtos. Em [Baumol e Vinod, 1970], os custos das taxas de 
embarque ou carga são introduzidos em um modelo que considera os custos do transporte, o tempo 
para o transporte, as rotas e o estoque dos produtos. Além disso, os autores propõem dois métodos 
de resolução para o problema. 

[Fumero e Vercellis, 1999] propõem um modelo integrado para o planejamento da 
produção e distribuição com o objetivo de coordenar importantes decisões logísticas que envolvem 
capacidade, estoque e roteamento de veículos. O problema é resolvido com uma heurística 
Lagrangiana e, os resultados são comparados com uma abordagem em que os problemas não são 
integrados e sim resolvidos separadamente. Em [Vroblefski et al., 2000] é apresentado um modelo 
e um algoritmo para tratar um problema de dimensionamento de lotes e distribuição, com um único 
produto, múltiplos armazéns e horizonte de tempo infinito. Além disso, são considerados os custos 
de estoque, os custos de transporte e a demanda contínua. [Stecke e Zhao, 2007] estudam um 
problema com sistema produtivo do tipo make to order. O transporte dos produtos é terceirizado e 
são oferecidas diferentes opções relativas ao tempo de entrega, quanto mais rápido tenha que ser 
feita a entrega maior será o custo relativo a esta entrega. O objetivo é dimensionar os lotes de 
maneira que também sejam considerados os gastos com transporte.  
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3. Modelos matemáticos Diferente dos modelos considerados na literatura, apresenta-se um modelo matemático 
para o problema integrado combinando decisões de dimensionamento de lotes e decisões de 
carregamento dos caminhões, sem considerar dispositivos intermediários de unitização de carga 
como paletes e contêineres, mas que os produtos produzidos (produtos finais) são carregados 
diretamente nos caminhões. Observe que com essa condição os parâmetros de empacotamento 
(arranjo da carga nos caminhões) não podem ser calculados a priori, pois o empacotamento de um 
produto depende diretamente dos tamanhos e das quantidades dos outros produtos que estão sendo 
produzidos no mesmo período. Assim, é necessário desenvolver um modelo que integre, de 
maneira monolítica e simultânea, o problema de dimensionamento de lotes com o problema de 
empacotamento, de tal forma que as decisões dos dois problemas sejam interdependentes. 

Devido à dificuldade de se desenvolver e resolver modelos de dimensionamento de lotes 
integrado com o problema de empacotamento levando-se em conta as três dimensões envolvidas 
no arranjo físico (comprimentos, larguras e alturas dos produtos e dos veículos), neste trabalho 
considera-se apenas uma dimensão para o problema de empacotamento.  

Neste caso, pode-se pensar que esta dimensão representa o peso, o volume ou valor dos 
produtos transportados. A limitação de valor da carga transportada pode aparecer na prática de 
transportadoras em função de limitações de valor das seguradoras para fazer o seguro da carga 
transportada, o que é comum em certos países, como por exemplo no Brasil. 

Observa-se que as restrições relacionadas ao empacotamento são propostas com base no 
modelo de Kantorovich (1939), com adaptações na modelagem para que o carregamento seja feito 
em todos os períodos. Os parâmetros e as variáveis do modelo são descritos a seguir. 

Parâmetros do modelo: = 1, … ,  Número de produtos distintos; = 1, … ,   Número de períodos no horizonte de planejamento; 
 Custo de preparação para a produção do produto  no período ; ℎ  Custo unitário de estocagem do produto  no período ; 

ℎ  Penalidade por atraso de uma unidade do produto  no período ; 
 Demanda do produto  no período ; 

  Tempo necessário para a produção de uma unidade do produto i; 
 Tempo de preparação para a produção do produto ; 

  Capacidade de produção no período ; 
 Comprimento (ou peso ou volume ou valor) do produto ; 
 Comprimento (ou capacidade de peso ou capacidade de volume ou limite de valor) 

de cada caminhão; 
 Número suficientemente grande; 

 Custo unitário por caminhão utilizado para o transporte da produção; 
 
Variáveis de decisão: 

 Quantidade a ser produzida do produto  no período ;  
 Quantidade estocada do produto  no período ; 
 Quantidade atrasada do produto  no período ; 
 Variável binária que indica a produção do produto  no período  ( = 1 se >

0; = 0, caso contrário);  
 Número de produtos do tipo  alocados no caminhão  no período ; 
  1, se há um produto do tipo  alocado na posição 0 ≤ ≤ −  do caminhão  

no período  e 0, caso contrário. 
  Variável binária que indica se o caminhão  é utilizado no período ; 

Considere também os conjuntos de coordenadas que indicam as possíveis posições em 
no eixo , em que os produtos podem ser alocados dentro do caminhão. Note que essas 
coordenadas podem ser limitadas às combinações lineares cônicas dos comprimentos dos produtos, 
sem perda de generalidade (Beasley, 1985). 
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= {  | 0 ≤ ≤ − ,  = , 0 ≤ ≤ , ∈ ℕ} 
Segundo Scheithauer (1997) não é necessário utilizar todos os pontos obtidos pela 

combinação linear cônica dos pontos. O autor propõe um método de discretização dos pontos com 
o objetivo de diminuir o número de variáveis do problema. A esse novo conjunto é dado o nome 
de raster points e é calculado do seguinte modo: = {   ℤ | = 〈 − ̅〉 ,   ̅  } Em que 〈 − ̅〉 = max{    | ≤ ̅}. 

Considere também a matriz unimodular  que indica se os produtos podem ser alocados 
em uma determinada posição do caminhão. Os elementos da matriz são definidos pela seguinte 
fórmula: 

=
1,        se um produto do tipo , quando colocado com seu canto esquedo na 
 posicao , não permite que  outro produto qualquer  ocupe a posição  ;     
0,         á                                                                                                       

 

Observe que, os parâmetros  consideram o espaço físico ocupado por cada produto 
quando alocado em uma determinada posição dentro do caminhão. Esta informação será usada para 
garantir a não sobreposição dos produtos dentro dos caminhões.  

O primeiro modelo (denominado como Geral) é definido por: 
Modelo Geral: 
 = (ℎ + ℎ + ) +  (1) 
s.a. ( ) − ( ) + = + −  = 1, … , ; = 1, … ,  (2) 
 ≤  = 1, … , ; = 1, … ,  (3) 

 ( + ) ≤   = 1, … ,  (4) 

 ≤  = 1, … , ;  = 1, … ,  (5) 

 ≤  1
∈

 = 1, … , ;  = 1, … , ;  ∈ ; (6) 

 =
∈

 = 1, … , ; = 1, … , ; = 1, … ,  (7) 

 =  = 1, … , ;  = 1, … ,  (8) 
 = = 0 = 1, … ,  (9) 
 , , ≥ 0;  ∈ ℕ = 1, … , ; = 1, … , ; = 1, … ,  (10) 
 , , ∈ {0,1} = 1, … , ;  = 1, … , ;  = 1, … , ; ∈ ; (11) 

Observe que o Modelo Geral contém informações sobre o carregamento dos produtos em 
cada caminhão. Isto ocorre devido às variáveis , obtidas do problema de empacotamento. As 
restrições (2), (3), (4) e (9) são relacionadas ao problema de dimensionamento de lotes e as 
restrições (5), (6), (7). ao carregamento dos produtos finais nos caminhões. As restrições (8) 
integram os dois problemas e (10) e (11) definem os domínios das variáveis. 
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A função objetivo (1) minimiza o custo total dado pela soma dos custos de produção 
(estoque, atraso, e preparação da máquina) com o custo transporte (custo de utilização dos 
caminhões). As restrições (2) consideram balanceamento de produção, demanda, estoque e atraso. 
As restrições (3) asseguram que exista produção apenas quando o custo e o tempo de preparação 
forem considerados. As restrições (4) são restrições de capacidade de produção. Em (9) é imposto 
que os estoques e atrasos iniciais e finais dos produtos sejam nulos. As restrições (5) garantem que 
o comprimento dos caminhões utilizados não será extrapolado. As restrições (6) garantem, junto a 
construção dos parâmetros , a não sobreposição dos produtos dentro de cada caminhão. As 
restrições (7) contabiliza o número de produtos de cada tipo que foram alocados em cada caminhão. 
As restrições (8) são as que integram as decisões do dimensionamento dos lotes com as decisões 
de transporte. O modelo consiste em determinar o tamanho dos lotes e o número de caminhões 
utilizados de tal modo que minimize o custo total de Produção. Considerando um caso particular 
do modelo integrado, onde há apenas um período de produção sem restrições de capacidade, o 
problema de dimensionamento de lotes integrado com empacotamento unidimensional pode ser 
visto apenas como um problema de empacotamento unidimensional. Segundo [Coffman et al., 
1997], este problema é classificado como NP-completo e, portanto, o presente problema integrado 
também é NP-completo. 

Observe que, devido a construção da variável  e dos parâmetros , o conjunto de 
restrições (5) fica redundante para o problema quando consideramos as restrições (6) e (7). Por 
outro lado, se for considerado que os produtos serão alocados um, imediatamente, após o outro, o 
conjunto de restrições (5) é capaz de atender as condições do conjunto de restrições (6) e (7). Assim, 
para o caso unidimensional de empacotamento é possível escolher entre manter as restrições (5) e 
eliminar as restrições (6) e (7) ou manter o conjunto de restrições (6) e (7), eliminando o conjunto 
de restrições (5) fazendo as adaptações necessárias para ambos os casos. Em geral, os trabalhos 
encontrados na literatura optam em manter o conjunto de restrições (5) e omitir os conjuntos (6) e 
(7). Neste caso, o conjunto de restrições (5) pode representar o peso máximo ou o volume máximo.  

Um dos objetivos deste trabalho é, além de propor o modelo geral, verificar a implicação 
da utilização dessas restrições junto ao pacote de resolução. Deste modo, será trabalhado também 
com dois outros modelos, ambos resolvendo o problema integrado de dimensionamento de lotes 
com empacotamento dos produtos. O segundo modelo irá considerar o modelo mais usual para 
problema de empacotamento unidimensional, ou seja, será desconsiderado o conjunto de restrições 
(6) e (7) do modelo geral. Deste modo, será utilizado o seguinte modelo. 

 
Modelo 2: 
 = (ℎ + ℎ + ) +  (1) 
s.a. ( ) − ( ) + = + −  = 1, … , ; = 1, … ,  (2) 
 ≤  = 1, … , ; = 1, … ,  (3) 

 ( + ) ≤   = 1, … ,  (4) 

 ≤  = 1, … , ;  = 1, … ,  (5) 

 =  = 1, … , ;  = 1, … ,  (8) 
 = = 0 = 1, … ,  (9) 
 , , ≥ 0;  ∈ ℕ = 1, … , ;  = 1, … , ;  = 1, … ,  (10) 
 , ∈ {0,1} = 1, … , ;  = 1, … , ;  = 1, … ,  (11) 
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Observe que, neste caso, foram omitidos dois conjuntos de restrições (6) e (7) e um 
conjunto de variáveis binárias do problema ( ). Os números das equações foram mantidos os 
mesmos, quando essas já foram apresentadas anteriormente.  

No terceiro Modelo, o objetivo é eliminar o conjunto de restrições (5) do Modelo Geral. 
Para isso, é necessário adaptar a restrição (6) para garantir que o caminhão que contem produtos 
empacotados será contabilizado na função objetivo e substituir a variável  da restrição (8) pelo 
somatório descrito do lado esquerdo da igualdade da restrição (7). Deste modo, o Modelo 3 é 
descrito do seguinte modo. 

 
Modelo 3: 
 = (ℎ + ℎ + ) +   (1) 
s.a. ( ) − ( ) + = + −  = 1, … , ; = 1, … ,  (2) 
 ≤  = 1, … , ; = 1, … ,  (3) 

 ( + ) ≤   = 1, … ,  (4) 

 
∈

≤  = 1, … , ;  = 1, … , ;  ∈ ; (12) 

 
∈

=  = 1, … , ;  = 1, … ,  (13) 
 = = 0 = 1, … ,  (9) 
 , , ≥ 0 1, … , ;  = 1, … , ;  = 1, … ,  

 

= 1, … , ;  = 1, … ,  (10) 
 , , ∈ {0,1} = 1, … , ;  = 1, … , ;  = 1, … , ; ∈ ; (11) 

 
  Como mencionado, no Modelo 3 foi desconsiderado o conjunto de restrições (5) e a 

variável  foi substituída segundo o conjunto de restrições (7). Assim, os conjuntos de restrições 
(12) e (13) são as adaptações necessárias no Modelo Geral para retirar o conjunto de restrições (5). 
Comparando ao Modelo 3 o número de restrições e variáveis omitidas no Modelo 2 é maior. 

Observe que, o Modelo Geral e o Modelo 3 são facilmente estendidos para o 
empacotamento bidimensional e tridimensional. Para isso, se faz necessário a adaptação do 
parâmetro de não sobreposição que precisa considerar a largura do produto (e no caso 
tridimensional a altura) e a variável  precisa de um índice a mais para cada dimensão 
adicionada. O mesmo não pode ser realizado para o Modelo 2. Além disso, ainda no Modelo Geral, 
o conjunto de restrições (5) pode ser adaptado para considerar o limite da área (empacotamento 
bidimensional) ou o volume (empacotamento tridimensional).  

 
4. Testes computacionais Nesta seção é feita uma análise computacional dos modelos. Os modelos foram resolvidos 
pelo pacote computacional CPLEX 12.6.1 com parâmetros default, utilizando um 
microcomputador Pentium Core 2 Duo 2GHZ com 2G de memória RAM e sistema operacional 
Windows 10.  

Para a geração das instancias de teste são considerados os seguintes dados baseados em 
Norden e Velde (2005), Molina et al. (2009) e Junqueira et al. (2012). A Tabela 1 apresenta alguns 
dados constantes e um dado gerado num intervalo. Quando os valores forem representados por um 
intervalo, significa que o valor deste dado foi escolhido de modo aleatório e uniforme dentro deste 
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intervalo. A capacidade de produção em cada período é gerada de forma dependente dos tempos 
de produção e preparação e da demanda de cada produto pela seguinte fórmula: 

= ∑ ∑ ( + ) ; = 1, … ,  
em que  é um parâmetro para controle da folga na capacidade.  

Tabela 1: Dados fixos dos modelos 
sit 50 

ith  3 

ith  10 

bi 1 
 qi [10,30] 

Além desses dados, há quatro outros dados que definem as classes de exemplares: número 
de produtos ( ), número de períodos ( ), custos de transporte ( ) e o controle de folga na 
capacidade ( ). Foram geradas 16 classes do problema (classes 1, 2, ..., 16), com números de 
produtos iguais a 10 e 20, e números de períodos iguais a 10 e 20. Para cada uma destas dezesseis 
classes, foram gerados 10 exemplares que diferem entre si apenas pelos dados que são gerados 
aleatoriamente nos intervalos predeterminados. A Tabela 2 apresenta as dimensões das classes de 
exemplares 1-16. O comprimento do caminhão é considerado sempre igual a 10 (L=10) e os 
comprimentos dos produtos são gerados aleatoriamente entre 25% a 75% do comprimento do 
caminhão. A demanda de cada produto em cada período é gerada também de forma aleatória de tal 
modo que a demanda gerada esteja entre 1 e a razão entre o comprimento do caminhão e o 
comprimento do produto.  

Tabela 2: Dados variáveis do Modelo 1  
 #Produto ( ) #Período ( )   

classe 1 10 10 0,85 50 
classe 2 10 20 0,85 50 
classe 3 20 10 0,85 50 
classe 4 20 20 0,85 50 
classe 5 10 10 1,00 50 
classe 6 10 20 1,00 50 
classe 7 20 10 1,00 50 
classe 8 20 20 1,00 50 
classe 9 10 10 0,85 150 
classe 10 10 20 0,85 150 
classe 11 20 10 0,85 150 
classe 12 20 20 0,85 150 
classe 13 10 10 1,00 150 
classe 14 10 20 1,00 150 
classe 15 20 10 1,00 150 
classe 16 20 20 1,00 150 

Neste trabalho, o número de caminhões disponíveis (M) foi calculado multiplicando um 
limitante inferior do número de caminhões necessários para o transporte de toda a demanda. Em 
outras palavras, o número de caminhões de caminhões disponíveis foi definido pela equação =

∑ ∑  com β=10. Cabe mencionar que o valor de M obtido desta maneira é bem maior 
do que o número de caminhões necessários para o transporte da produção, pois em cada período o 
problema terá M caminhões disponíveis. Na prática, o valor de M é estabelecido pela empresa (um 
parâmetro do problema), sendo igual ao número de caminhões disponíveis em cada período. Se a 
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frota for considerada infinita, ou seja, não há um limite máximo de caminhões que podem ser 
usados em cada período, o Modelo Geral continua sendo válido, sendo necessário obter um 
limitante superior para o número de caminhões. 

Na Tabela 3 são apresentadas as médias dos resultados obtidos para os 16x10 = 160 
exemplares das classes 1-16 para os Modelo 1, 2 e 3. Para cada exemplar o tempo máximo de 
resolução é de 1800 segundos. Os resultados obtidos foram analisados considerando: 

TC Tempo computacional (em segundos) do AMPL/CPLEX; 
 = 100 ∗ ( − )⁄ ; 

Dif Porcentagem da solução da relaxação linear do problema em relação 
a solução final encontrada na resolução. 

Observe, na Tabela 3, que o tempo de processamento do Modelo 2 é, em média, menor do 
que os demais modelos. Isto ocorreu pois o Modelo 2 obteve um número maior de soluções ótimas 
para os problemas testados. O Modelo 3 teve um desempenho, em relação ao tempo de 
processamento, próximo ao Modelo 2 e melhor que o Modelo Geral, sendo o segundo a encontrar 
um maior número de soluções ótimas para as instancias testadas. 

Tabela 3: Resultados obtidos pelo AMPL/CPLEX- Tempo Computacional e GAP  
 

Modelo Geral Modelo 2 Modelo 3 
Tempo GAP Dif Tempo GAP Dif Tempo GAP Dif 

classe 1 1552,19 0,38 36,13 1642,36 0,17 33,19 1107,90 0,08 21,57 
classe 2 1800,00 1,68 41,91 1800,00 0,78 41,85 1800,00 0,80 28,79 
classe 3 1659,26 0,17 35,27 1757,32 0,07 34,66 1661,58 0,07 20,97 
classe 4 1800,00 10,50 47,44 1800,00 8,02 46,19 1800,00 13,69 33,10 
classe 5 1630,57 0,47 34,47 1146,13 0,16 34,50 1800,00 0,23 21,82 
classe 6 1800,00 1,61 43,17 1800,00 1,00 43,03 1800,00 0,61 27,79 
classe 7 1710,17 0,26 34,49 1769,60 0,11 34,90 1800,00 0,16 20,64 
classe 8 1800,00 9,09 47,75 1800,00 8,17 46,37 1800,00 14,62 33,75 
classe 9 1675,48 0,17 23,84 784,50 0,01 22,72 402,17 0,01 8,02 
classe 10 1704,61 0,48 31,51 1800,00 0,42 27,96 1800,00 0,29 12,13 
classe 11 1521,74 0,02 23,78 810,00 0,01 22,59 1502,77 0,01 8,54 
classe 12 1800,00 5,59 32,27 1800,00 3,86 31,43 1800,00 4,04 13,48 
classe 13 1118,16 0,13 23,11 869,90 0,10 23,57 1167,90 0,02 8,76 
classe 14 1800,00 0,61 28,18 1724,00 0,50 29,62 1800,00 0,35 12,15 
classe 15 1544,86 0,05 24,23 445,60 0,01 23,07 1656,50 0,03 8,33 
classe 16 1800,00 4,14 33,27 1800,00 3,88 30,97 1800,00 5,59 14,47 

 
 Considerando o GAP das instancias, os Modelo 2 e 3 tiveram desempenhos próximos para 
a maioria das instancias. Sendo que o Modelo 2 obteve um desempenho melhor para todas as 
instancias com número de períodos e produtos maiores (classes 4, 8, 12 e 16).  

A coluna Dif representa a qualidade da relaxação linear de cada modelo (comparando a 
“distância” entre a relaxação linear e a melhor solução encontrada pelo pacote de otimização), 
obtido pelo pacote de otimização. Observe que o Modelo 3 fornece o melhor limitante inferior 
inicial em todos as classes. Embora o Modelo Geral contenha as mesmas restrições dos Modelos 2 
e 3, a relaxação linear do Modelo Geral foi a pior dentre os três modelos. Isto pode acontecer pois 
o presolver do pacote de otimização pode eliminar restrições do redundantes do modelo, podendo 
piorar o envoltório convexo do problema. 
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A Tabela 4 apresenta o número total de nós avaliados e o nó em que a melhor solução foi 
obtida. O objetivo é comparar o esforço gasto pelo pacote para provar a otimalidade da melhor 
solução encontrada. 

A coluna “Razão” apresenta o esforço entre obter a melhor solução e provar que a melhor 
solução encontrada é a solução ótima. Quanto mais próxima de zero, mais rápido (em comparação 
ao número de nós analisados) o pacote obteve a melhor solução, para este modelo. Se a “Razão” 
estiver próximo do valor 1 isto significa que o pacote precisa analisar uma quantidade maior de 
nós para obter a melhor solução para o modelo analisado. Deste modo, observe que o Modelo 3 
fornece a melhor solução obtida (considerando o limite de tempo) “mais rápido” que os demais 
modelos. Observe também que para as Classes 4, 8, 12 e 16 o pacote de otimização encontra a 
melhor solução próximo ao fim do tempo máximo de resolução. Analisando o arquivo de resolução 
das instancias, verificou-se que o pacote aplica heurísticas para obter solução inteiras em alguns 
nós da árvore de busca, em especial quando o tempo de resolução está acabando, o que justifica 
algumas classes terem a melhor solução no último nó resolvido. Além disso, para as classes ímpares 
(classes com número de períodos menores) o Modelo Geral necessita de mais esforço, comparado 
aos demais modelos, para obter a melhor solução viável. 

 
Tabela 4: Número de nós avaliados  

 Modelo Geral Modelo 2 Modelo 3 
Total Melhor Razão Total Melhor Razão Total Melhor Razão 

classe 1 12528 9995 0,80 81664 7307 0,09 56892 7296 0,13 
classe 2 60829 8687 0,14 23123 14143 0,61 7442 5040 0,68 
classe 3 10319 5049 0,49 22251 5099 0,23 7883 1336 0,17 
classe 4 795 795 1,00 786 786 1,00 788 600 0,76 
classe 5 46112 15175 0,33 74260 9466 0,13 45469 5406 0,12 
classe 6 12959 10038 0,77 22229 13765 0,62 8236 6401 0,78 
classe 7 8430 3909 0,46 20507 11673 0,57 8810 1764 0,20 
classe 8 782 782 1,00 1044 1044 1,00 779 435 0,56 
classe 9 111670 4217 0,04 97572 3900 0,04 34658 565 0,02 
classe 10 13476 11499 0,85 18769 14226 0,76 6768 5175 0,76 
classe 11 11276 2730 0,24 21408 3323 0,16 10497 834 0,08 
classe 12 795 719 0,90 1339 1245 0,93 789 710 0,90 
classe 13 79537 3811 0,05 197538 1029 0,01 221294 2290 0,01 
classe 14 12481 11184 0,90 17922 12358 0,69 7495 4919 0,66 
classe 15 10284 2966 0,29 7712 1382 0,18 11862 791 0,07 
classe 16 788 789 1,00 1281 1171 0,91 791 685 0,87 
 
5 Considerações finais e trabalhos futuros Neste trabalho propõe-se modelos para um problema integrado de dimensionamento de 
lotes com restrições de capacidade e decisões de empacotamento de produtos.  Os modelos foram 
resolvidos pelo método branch-and-cut do CPLEX e os resultados mostram que esses modelos 
podem ser úteis para apoiar decisões integradas de dimensionamento de lotes e distribuição dos 
produtos em algumas situações práticas. 

 A princípio foi proposto um Modelo Geral para o problema, que considera restrições de 
não sobreposição dos produtos e, após, foram propostos dois modelos, considerando a eliminação 
de restrições redundantes do Modelo Geral. Embora os três modelos tenham apresentado um 
desempenho muito próximo obtendo boas soluções em um período de tempo razoável (meia hora) 
foi possível perceber que a utilização de determinadas restrições influenciam diretamente no 
método de resolução do pacote de otimização. O Modelo 2 obtem em média melhores resultados 
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para o problema e o Modelo 3 obtém um melhor limitante inferior inicial para o problema. Assim, 
como próximo passo é generalizar o Modelo 3 para casos em que o empacotamento considera duas 
ou mais dimensões.  
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