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RESUMO
Este trabalho apresenta um problema de otimização combinatória tipicamente encon-

trado na indústria de sacos plásticos. O problema sugerido, aqui denominado problema de produção
de sacos plásticos (PPSP), consiste em decidir a ordem e o arranjo em que os itens serão proces-
sados em máquinas extrusoras. Uma formulação matemática compacta baseada em programação
linear inteira capaz de resolver instâncias de até 20 itens é proposta. Além disso, um algoritmo
heurı́stico é desenvolvido com o intuito de obter soluções de boa qualidade em um tempo compu-
tacional aceitável para instâncias de maior porte. As abordagens apresentadas foram testadas em
instâncias geradas aleatoriamente com base em dados coletados em uma indústria brasileira. Os
resultados obtidos demonstram que o algoritmo heurı́stico, em média, é capaz de obter soluções
viáveis de qualidade comparável aos limites superiores reportados pelo solver de programação in-
teira utilizado para resolver a formulação aqui apresentada, porém em um tempo computacional
consideravelmente inferior.

PALAVRAS CHAVE. Empacotamento, Sequenciamento, Bi-dimensional.

PO na Administração e Gestão da Produção, Otimização Combinatória

ABSTRACT
This paper presents a combinatorial optimization problem typically found in the plastic

bag industry. The proposed problem, called plastic rolls production problem, consists of deciding
the sequence and disposition in which the items will be processed in extruder machines. A compact
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mathematical formulation based on mixed integer programming capable of solving instances up
to 20 items is proposed. Also, a heuristic algorithm is developed with the objective of finding
good quality solutions in an acceptable computational time for larger instances. Both methods were
tested on randomly generated instances based on data collected from a Brazilian industry. The
results obtained show that the heuristic algorithm is capable of obtaining, on average, good quality
solutions compared to the upper bounds found by CPLEX when solving the proposed mathematical
formulation. However, the average CPU time spent by the first method is considerably less than the
latter.

KEYWORDS. Packing. Scheduling. Two dimensions.

OR in Administration & Production Management, Combinatorial Optimization
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1. Introdução
O processo de extrusão é muito utilizado em indústrias que possuem polı́mero como

matéria prima. Mais especificamente na indústria de sacos plásticos, o processo de extrusão em
balões é o mais utilizado. Tais indústrias usam a extrusão em balões para transformar o polı́mero
granulado em filmes plásticos que, posteriormente, são cortados e embalados.

Este processo se dá da seguinte maneira. O polı́mero, ao sair da extrusora como um balão,
passa por um processo rápido de resfriamento e em seguida é achatado, se transformando no filme
plástico desejado, que é guardado em rolos. Vale ressaltar que o filme pode ser cortado nas direções
perpendicular (vertical) e paralela (longitudinal) à direção de produção do rolo. A primeira maneira
delimita o fim de um rolo e o começo de outro. Já a segunda faz uso de uma lâmina quente para
cortar o filme e permite produzir, a partir de um único, dois ou mais filmes simultaneamente com
larguras distintas do original, agilizando o processo produtivo. A última maneira de corte também
é chamada na indústria de slit.

A problemática abordada neste artigo é inspirada em uma situação real encontrada na
indústria brasileira de sacos plásticos. Múltiplas máquinas extrusoras processam paralelamente os
filmes plásticos, cada filme (chamado neste artigo de item), possui cor, tempo de processamento,
largura e espessura especı́ficos. Como a coloração dos itens é feita artificialmente, quando um item
é processado logo após outro de cor distinta, é necessário um tempo até que a nova cor se estabilize,
esse tempo é tratado como setup. Para que o corte longitudinal seja praticável, os filmes que se
deseja obter devem possuir mesma cor, mesma espessura, e a soma de suas larguras deve ser menor
que a largura de uma máquina. O número de filmes simultâneos não pode ultrapassar o número de
slits em mais que uma unidade. O objetivo é minimizar o makespan.

O problema de otimização combinatória abordado, aqui denominado problema de
produção de sacos plásticos (PPSP), tem componentes de dois problemas clássicos da literatura,
são eles o problema de corte de estoque e o de sequenciamento da produção. O processo de corte
considerado na primeira componente é conhecido como 3-stage two dimensional guillotine cutting
(Silva et al. [2010]). A segunda componente pode ser vista como um problema de sequenciamento
da produção com máquinas paralelas e idênticas, tempos de setup e minimização do makespan.

A combinação de problemas de corte e empacotamento com outros problemas clássicos
pode ser encontrada na literatura. Alguns exemplos de trabalhos que fazem uso de tais combinações
são: Iori et al. [2007], que combina um problema de carregamento bi-dimensional com o problema
de sequenciamento de veı́culos; Gramani et al. [2009], que integra dimensionamento de lotes com
o probelma clássico de corte de estoque; e Hu et al. [2015], que mescla project sheduling com
restrições de recurso espaciais bi-dimensionais.

O problema da literatura que mais se aproxima do PPSP, industrial three-stage guillotine
cutting problem, é estudado em Vanderbeck [2001]. Todavia, tal problema se diferencia do PPSP,
pois este possui um número limite de slits, tempos de setup dependentes da sequência, envolve
filmes plásticos em vez de placas com dimensões fixas e a função objetivo minimiza o makespan
ao invés de minimizar o desperdı́cio.

Este trabalho tem como objetivos (i) descrever formalmente o PPSP; (ii) propor dois
métodos de resolução do problema, sendo eles uma formulação matemática compacta e um algo-
ritmo heurı́stico multi-start; (iii) propor instâncias e apresentar os resultados obtidos ao resolvê-las
usando ambos os métodos propostos.

O restante deste trabalho é organizado da seguinte forma. O problema, bem como a
formulação matemática, são apresentados na Seção 2. O método heurı́stico é descrito na Seção 3.
Os resultados obtidos são reportados na Seção 4 e, por fim, na Seção 5, são apresentadas conclusões
e propostas para trabalhos futuros.

2. Descrição do problema e formulação matemática
Considere que n itens devem ser empacotados e sequenciados em m máquinas com o

objetivo de minimizar o makespan da configuração. Cada item j possui uma largura wj , um com-
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primento lj e pertence a uma classe γj . A classe de um item qualquer j determina sua cor e sua
espessura. O tempo de processamento de um item j é definido como sendo igual ao seu compri-
mento lj . O tempo de setup entre dois itens i e j é definido como sij . Todas as máquinas são
idênticas, com uma largura máxima de processamento W e σ slits. Devido aos slits, é possı́vel
que uma máquina processe mais de um item paralelamente, como em cortes guilhotinados de três
estágios. O primeiro estágio de corte é definido como a divisão em blocos, que são agrupamentos de
itens pertencentes à mesma classe; o segundo estágio separa cada bloco em nı́veis horizontais deno-
minados de “prateleiras”; e o último separa cada prateleira em itens fundamentais. A largura de uma
prateleira é igual à maior largura de seus itens, já a largura do bloco, que não deve extrapolar W , é
calculada somando a largura de cada prateleira. O número de prateleiras deve ser menor ou igual
a σ + 1. O tempo de processamento de uma prateleira é igual a soma dos comprimentos de cada
item que a compõe. O makespan de um bloco é calculado como o maior tempo de processamento
entre suas prateleiras, enquanto que o makespan de uma máquina é calculado somando os tempos
de processamento de todos os blocos que a compõe com todos os tempos de setup realizados. O
custo da solução do PPSP é o maior makespan entre todas as máquinas.

A Figura 1 representa uma pequena instância do PPSP com 12 itens diferentes distribuı́dos
em três grupos de cores distintas. O número no centro de cada item denota seu ı́ndice, os números
nos arcos indicam o tempo de setup entre cada cor e admite-se que todos os itens possuem a mesma
espessura. A Figura 2 possui uma escala vertical para a largura dos itens e uma horizontal para seus
comprimentos e tempos de setup, nessa figura está representada a solução ótima para a instância
exemplo apresentada.
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Figura 1: Instância exemplo do PPSP.

O PPSP é composto por uma componente de corte bi-dimensional, que cria os blocos, e
uma componente de sequenciamento, que os sequencia em máquinas idênticas levando em conta
os tempos de setup. Devido a sua natureza, o PPSP generaliza diversos problemas de otimização
combinatória. Tais generalizações são citadas na Tabela 1. Com exceção do caso trivial, todos os
outro problemas são considerados NP-Difı́ceis, portanto, o PPSP também é NP-Difı́cil.

O modelo matemático será descrito a seguir. Vale salientar que os itens são organizados
em ordem decrescente de largura e, em caso de empate, em ordem decrescente de comprimento.
Uma prateleira é iniciada pelo item de menor ı́ndice dentre os que nela estão empacotados. O
mesmo vale para definir o item que inicia um bloco. Este modelo generaliza o que foi proposto por
Lodi e Monaci [2003].

As variáveis de decisão usadas para modelar a parte de empacotamento do PPSP são
denotadas por xjik ∈ {0, 1}, para 1 ≤ k ≤ i ≤ j ≤ n, γk = γj = γi. No caso geral, xjik
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Figura 2: Solução ótima da instância descrita na Figura 1.

Tabela 1: Problemas que o PPSP generaliza ao varias seus parâmetros de entrada.
#cores m σ Problema

1 1 0 trivial
2 ou mais 1 0 problema do caixeiro viajante

1 2 ou mais 0 problema de sequenciamento em máquinas paralelas idênticas
1 1 1 ou mais strip packing bi-dimensional de três estágios

2 ou mais 2 ou mais 1 ou mais PPSP

recebe valor 1 se o item j está empacotado na prateleira i e no bloco k, porém, existem dois casos
particulares: se j = i, a variável define se a prateleira j é usada, portanto, se o item j inicia sua
prateleira, que está empacotada no bloco k. Se i = j = k, a variável determina se o item j inicia o
bloco de mesmo ı́ndice, portanto, também inicia a prateleira de ı́ndice i e o bloco k é usado.

Para definir as variáveis usadas na segunda parte da formulação, é necessário introduzir
dois itens dummy 0 e n + 1 tal que representem o inı́cio e o final do sequenciamento dos itens.
Ambos possuem comprimento nulo e o setup entre um deles e qualquer outro item é igual a 0.
Além disso, seja N o conjunto de todos os itens, incluindo os itens dummy.

As demais variáveis da formulação são as seguintes. ξhk ∈ {0, 1}, para h, k ∈ N , recebe
valor 1 caso o bloco k seja sequenciado imediatamente após o bloco h e 0 caso contrário. αk, para
k ∈ N , representa o setup necessário para que a máquina comece a processar o bloco k. βk, para
k ∈ N representa o tempo de processamento do bloco k. φhk computa o fluxo de tempo ente os
blocos h e k, para h, k ∈ N . finalmente, z guarda o valor do makespan, ou seja, o valor do fluxo
final que chega no bloco dummy n + 1. A formulação matemática pode ser escrita da seguinte
forma.

min z (1)

sujeito a

j∑
i=1

i∑
k=1

xjik = 1 j = 1, . . . , n (2)

n∑
i=k

wixiik ≤Wxkkk k = 1, . . . , n (3)

n∑
i=k

xiik ≤ σ + 1 k = 1, . . . , n (4)

xjik ≤ xiik j, i, k = 1, . . . n, k ≤ i ≤ j (5)∑
h∈N
h̸=k

ξhk = xkkk k = 1, . . . , n (6)
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αk ≥
∑
h∈N
h̸=k

shkξhk k = 1, . . . , n (7)

βk ≥
n∑

j=i

ljxjik i, k = 1, . . . , n, k ≤ i (8)

∑
h∈N
h≠k

ξkh −
∑
h∈N
h̸=k

ξhk =


m if k = 0;
−m if k = n+ 1;
0 if 1 ≤ k ≤ n+ 1

(9)

∑
h∈N
h̸=k

φkh −
∑
h∈N
h̸=k

φhk =

{
0 if k = 0;
αk + βk if 1 ≤ k ≤ n

(10)

z ≥ φh,n+1 h ∈ N (11)

αk, βk ≥ 0 k ∈ N (12)

0 ≤ φhk ≤ Uξhk h, k ∈ N (13)

ξhk ∈ {0, 1} h, k ∈ N, h ̸= k (14)

xjik ∈ {0, 1} j, i, k = 1, . . . n, k ≤ i ≤ j, γk = γi = γj (15)

A função objetivo (1) minimiza o makespan. As restrições (2) asseguram com que todos
os itens sejam processados. As restrições (3) garantem que a largura máxima de cada bloco não seja
excedida. As restrições (4) limitam o número de prateleiras usadas a σ+1. As restrições (5) define
que um item j só pode ser alocado a uma prateleira i caso ela tenha sido iniciada pelo próprio item
i. As restrições (6) forçam que, caso um bloco k seja usado, exatamente uma variável ξhk deve
possuir fluxo chegando a k. As restrições (7) determinam o tempo de setup necessário para que o
bloco k seja processado, enquanto que seu tempo de processamento é computado pelas restrições
(8). As restrições (9) garantem que exatamente m sequências de blocos são criadas. As restrições
(10) computam o tempo crescente ao longo das sequências de blocos usando a variável φhk. Essas
restrições evitam subtours e são necessárias, juntamente com a restrição (11), para calcular o valor
do makespan. Finalmente, as restrições (12)-(15) impõem limites válidos para as variáveis, com U
sendo um limitante superior válido para o makespan.

3. Algoritmo heurı́stico
Esta seção propõe um algoritmo heurı́stico multi-start de duas fases que se vale da

decomposição do PPSP em dois subproblemas de otimização. A primeira fase resolve um problema
de empacotamento bi-dimensional, em que os itens de mesma classe devem ser empacotados, for-
mando blocos. Já a segunda fase resolve um problema de sequenciamento em que se deve gerar m
sequências usando os blocos criados na primeira etapa. Uma solução para o PPSP então é obtida ao
final do algoritmo.

A fase de empacotamento é a primeira a ser executada e retorna um conjunto de blocos,
cada um com um tempo de processamento e uma cor especı́fica. A partir das informações retor-
nadas pela fase de empacotamento, uma matriz de custos é gerada. Tal matriz armazena o tempo
necessário para processar um bloco k sabendo que esse é sequenciado imediatamente após outro
bloco h. Esse tempo é igual ao comprimento de k somado com o tempo de setup entre h e k. A
segunda fase sequencia os blocos nas máquinas e usa a matriz de custos para computar o valor das
soluções. As duas fases são executadas diversas vezes a fim de garantir variabilidade entre duas
execuções e a melhor solução é retornada. Ambas as fases são descritas nas subseções 3.1 e 3.2.

3.1. Fase de empacotamento
Esta fase é responsável pelo empacotamento dos itens em blocos de apenas uma classe.

O algoritmo usado para gerar um bloco é baseado no best fit (Burke et al. [2004]), originalmente
desenvolvido para resolver problemas de corte de estoque de duas dimensões semelhantes ao pro-
blema aqui abordado.
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As estruturas de dados utilizadas nesta fase são as seguintes: uma lista com todos os itens
a serem empacotados e as especificações de cada um; um vetor em que serão carregados, de maneira
ordenada, os ı́ndices de todos os itens da classe que se deseja empacotar; um pool de blocos; e um
pool de posições. Uma posição pode ser caracterizada por uma tupla (j, g, PWmax, c), onde j é
o ı́ndice do item que a ocupa (ou 0 caso esteja vazia); g é o número da prateleira em que ela se
encontra; PWmax é um valor que define a largura máxima que um item pode ter para ocupar esta
posição, fazendo com que as restrições de largura máxima do bloco e cortes de guilhotina sejam
respeitadas; e c é uma coordenada do plano cartesiano (X,Y ) tal que, caso nele seja alocado um
item, seu canto inferior esquerdo fique posicionado exatamente no referido ponto. Entende-se por
bloco uma lista das posições que o compõe.

A ideia geral do algoritmo é criar um ou mais blocos para cada classe. Um bloco é iniciado
com uma posição de coordenadas (0,0) e um item é escolhido para ocupá-la. Em seguida, medi-
ante algumas condições, duas novas posições são criadas. Uma delas no canto superior esquerdo
e outra no canto inferior direito do novo item. Após a criação das novas posições, o algoritmo
tenta preenchê-las, sempre obedecendo prioridades preestabelecidas tanto para itens quanto para
posições.

Com relação às posições, dá-se preferência àquelas mais à esquerda, ou seja, as que au-
mentariam menos o tempo de processamento do bloco. A ordem que se dá aos itens é determinada
de acordo com uma regra especı́fica, que é escolhida de maneira aleatória dentre as três que se
seguem: ordem crescente em relação à largura; descrescente em relação à largura; e crescente em
relação ao comprimento.

Uma das dificuldades do problema a ser solucionado nesta fase é a necessidade de resolver
um outro problema de otimização para que se saiba o valor da função objetivo associada ao PPSP.
Uma alternativa encontrada foi aumentar a variabilidade da fase de empacotamento por meio da
incorporação de alguns parâmetros aleatórios, que foram desenvolvidos a partir de observações da
solução ótima obtida resolvendo o modelo apresentado na Seção 2. O objetivo é que, com seu uso, a
fase de empacotamento tenha uma maior viabilidade de soluções e se comporte de maneira similar
à formulação.

Um bloco considerado de boa qualidade para o PPSP possui caracterı́sticas de alta
compactação, ou seja, poucos espaços vazios, bem como um comprimento relativamente pequeno.
Logo, a partir de cada classe, é desejável obter vários blocos pequenos e muito compactos. A fim
de aumenta as chances de construir blocos de alta qualidade, dois parâmetros de construção foram
usados e seus valores obtidos empiricamente após realizações de experimentos computacionais.

Parâmetros de construção:
• BLmax: Valor em que, caso superado, não é mais permitido criar posições livres do tipo

inferior direita. Recebe valores entre 150 e 400.
• IWmax: Valor em que, caso superado, passa a ser proibido criar posições livres do tipo

superior esquerda. Recebe valores entre 0, 4×W e W , porém é sempre maior que a diferença
entre a largura do filme plástico e a largura do item mais estreito dentre os disponı́veis. Note
que caso haja um item j tão largo a ponto de ser impossı́vel empacotar outro item i acima
dele, é vantajoso criar um bloco composto apenas por j.

O Algoritmo 1 explicita os passos executados nessa fase. Cada classe de itens é analisada
individualmente (Linhas 5–25). O vetor itens[], que armazena os ı́ndices de cada item da classe
que será empacotada é definido (Linha 5) e o laço da Linha 6 é executado até que itens[] não
contenha mais nenhum ı́ndice. Um bloco b é inicializado (Linha 8) contendo uma posição vazia de
coordenada (0,0). Os parâmetros BLmax e IWmax são definidos nas Linhas 9 e 10 respectivamente.
Após a definição de parâmetros, o algoritmo analisa cada posição vazia do bloco b no laço da
Linha 12. Para cada posição p, os itens são ordenados (Linha 13) de acordo com uma das regras
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anteriormente descritas e então o critério de aceitação de cada item é analisado (Linha 15). Caso seja
possı́vel, o item j é inserido na posição p (Linha 16), as estruturas de dados são atualizadas (Linha
17), e o novo custo da solução é calculado (Linha 18). Não satisfazer a condição da linha 19 implica
que a posição p analisada é posição inicial, porém o item j é largo a ponto de ser preferı́vel criar
um bloco apenas com j, então nenhuma posição vazia é criada, forçando o algoritmo a criar outro
bloco vazio para os demais itens. Caso a condição da linha 19 seja aceita, duas outras condições
são analisadas (Linhas 20 e 22). A Linha 20 checa as restrições de cortes de guilhotina e número
de prateleiras, bem como se a nova posição se localizaria em uma coordenada vertical maior que
a permitida por IWmax e, se for satisfeita, uma posição vazia superior esquerda é criada (Linha
21). A linha 22 checa apenas se o comprimento está dentro do limite estabelecido pelo parâmetro
BLmax e, caso seja satisfeita, uma posição vazia inferior direita é criada (Linha 23).

Algoritmo 1 Construtor de blocos
1: Procedimento BlockBuilder();
2: LoadData();
3: Seja NbClasses o número de classes;
4: para i← 1, . . . , NbClasses faça
5: Seja itens[] um vetor contendo todos os ı́ndices dos itens da classe i;
6: enquanto itens é não-vazio faça
7: Seja b um bloco;
8: InicializaBloco(b);
9: DefineBLmax(seed);

10: DefineIWmax(seed);
11: Seja NbP o número de posições vazias de b;
12: para p← 1, . . . , NbP faça
13: OrdenaItens(itens, seed);
14: para j ← 1, . . . , ||itens|| faça
15: se A largura de j é menor que IPmax de p então
16: Insere j na posição p de b;
17: Atualiza as estruturas de dados;
18: Computa novo custo de b;
19: se (p é posição inicial e coordenada vertical de p somado com a largura de j é menor ou igual a

IWmax) ou (p não é posição inicial) então
20: se Coordenada de p é igual a 0 e coordenada vertical de p somado com a largura de j é menor ou

igual a IWmax e o número de prateleiras usadas é menor que σ então
21: Cria posição superior esquerda;
22: se Coordenada X de p é menor ou igual a BLmax então
23: Cria posição inferior direita;
24: Remove j de itens;
25: j ← 0;
26: end BlockBuilder.

3.2. Fase de sequenciamento
Esta fase é responsável pelo sequenciamento dos blocos gerados na primeira etapa em m

máquinas paralelas idênticas. Como mencionado anteriormente, os blocos podem possuir diferentes
cores, portanto, ao processar consecutivamente dois blocos de cores distintas, é realizado um pro-
cedimento de setup, cujo tempo depende das cores envolvidas. O objetivo, assim como no PPSP,
é minimizar o makespan. O problema acima descrito pode ser definido, segundo Pinedo [2008],
como um problema de sequenciamento em máquinas paralelas idênticas com tempos de setup e
minimização de makespan. Compactamente denotado por Pm|shk|Cmax (Graham et al. [1979]).

O método utilizado para resolver o Pm|shk|Cmax é uma adaptação do algoritmo ILS-
RVND desenvolvido em Subramanian [2012]. Levando em consideração que foi originalmente
idealizado para problemas de roteamento de veı́culos, a função objetivo e algumas vizinhanças fo-
ram modificadas para que haja coerência com o PPSP. O ILS-RVND passa a ver os blocos gerados
na fase de empacotamento como clientes e usa a matriz de custo previamente definida como uma
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matriz distância entre os clientes, servindo como uma interface entre os dados retornados pela fase
de empacotamento e o ILS-RVND. A função objetivo, que antes minimizava a soma dos tempos de
processamento de todas as máquinas foi modificada e passa a minimizar o makespan do sequenci-
amento, ou seja, minimizar o makespan da máquina com maior tempo de processamento.

São utilizados dois diferentes tipos de busca local: o primeiro analisa a vizinhança da
solução realizando operações entre duas máquinas diferentes (inter-máquinas), enquanto o segundo
opera em apenas uma máquina (intra-máquina). As vizinhanças de cada tipo são agora listadas.

Vizinhanças intra rotas:
• Troca intra: Permutação de dois blocos de uma mesma máquina.
• Inserção de 1 bloco: Um bloco é removido e reinserido em uma outra posição da

mesma máquina.
• Inserção de 2 blocos: Dois blocos adjacentes são removidos e inseridos em uma

outra posição da mesma máquina.
• Inserção de 3 blocos: Três blocos adjacentes são removidos e inseridos em uma

outra posição da mesma máquina.

Vizinhanças inter-rotas:
• Inserção inter(1,0): Um bloco é removido e inserido em outra máquina.
• Inserção inter(2,0): Dois blocos adjacentes são removidos e inseridos em outra

máquina.
• Troca inter(1,1): Permutação de dois blocos de duas máquinas diferentes.
• Troca inter(2,1): Permutação de um bloco de uma máquina com dois blocos adjacen-

tes de outra máquina.
• Troca inter(2,2): Permutação de dois pares de blocos adjacentes de duas máquinas

distintas.
• Cross: As sequências de duas máquinas distintas são divididas em duas determinadas

posições, formando uma sub-sequência inicial e outra final em cada máquina, então as sub-
sequências finais (ou iniciais) são permutadas, originando duas novas sequências, ambas con-
tendo uma sub-sequência inicial e final provenientes de duas máquinas distintas.

O Algoritmo 2 define os passos do ILS-RVND. São realizados Ir reinı́cios (Linhas 4–17)
e, para cada iteração, uma solução inicial s é gerada (Linha 5) e seus dados também são armazena-
dos em uma solução auxiliar s′ (Linha 6). O bloco de instruções que compreende o laço da Linha 8
é então executado a fim de aprimorar a qualidade da solução inicial. O procedimento de busca local
RVND é aplicado à solução s (Linha 9) e caso haja melhora em relação a s′, s′ é atualizada (Linha
11) e o contador iterILS recebe valor 0 (Linha 12). Uma perturbação é aplicada à s (Linha 13) e o
contador iterILS é acrescido de uma unidade (Linha 14). A melhor solução de todos os reinı́cios
do ILS-RVND é salva (Linha 15).
4. Resultados

Os experimentos computacionais foram realizados em um computador com processador
Intel Core i7 3,40 GHz e 16 GB de RAM usando o sistema operacional Ubuntu 14.04. A linguagem
de programação utilizada nas implementações do modelo matemático e do método heurı́stico foi
C++ e o solver de programação linear inteira adotado foi o CPLEX versão 12.6. Para todos os
testes, utilizou-se apenas um núcleo do processador. Como critério de parada para o modelo, foi
estabelecido uma hora de tempo limite de execução ou 10 GB de memória RAM utilizados. O
método heurı́stico foi executado dez vezes para cada instância e o número de reinı́cios foi definido
como sendo 6 × n, por apresentar boa relação de tempo e qualidade de soluções. Os parâmetros
de entrada do ILS-RVND, IR e IILS , são os mesmos adotados em Subramanian [2012], admitindo
valores de 50 e nbBlocos + 5 × m respectivamente, com nbBlocos sendo o número de blocos
gerados na fase de empacotamento.
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Algoritmo 2 ILS-RVND
1: Procedimento ILS-RVND(IR, IILS)
2: CarregaDados( );
3: f∗←∞;
4: para i← 1, . . . , IR faça
5: s← GeraSoluçãoInicial(seed);
6: s′← s;
7: iterILS← 0;
8: enquanto iterILS ≤ IILS faça
9: s← InterRVND(s);

10: se f(s) < f(s′) então
11: s′← s;
12: iterILS← 0;
13: s← Perturba(s′, seed);
14: iterILS← iterILS + 1;
15: se f(s′) < f∗ então
16: s∗← s′;
17: f∗← f(s′);
18: retorna s∗;
19: end ILS-RVND.

4.1. Instâncias
Foram gerados 10 diferentes grupos de instâncias. Cada grupo possui valores especı́ficos

para os parâmetros de geração e contém 5 instâncias que se diferem devido a aleatoriedade confe-
rida. Todos os parâmetros foram obtidos por meio de observações do processo produtivo de uma
indústria de sacos plásticos e discussões com os responsáveis pelas operações da seguinte maneira:
W possui valor igual ao observado em todas as máquinas do caso real estudado, 180; o intervalos
dos valores de w e s foram obtidos observando o menor e o maior valor encontrados para cada
parâmetro e são, respectivamente, [30,180] e [10,30]; o intervalo usado para os valores de l estão
em uma escala muito maior em relação a w, porém a empresa não providenciou valores precisos,
foi utilizado [10,200]; os valores de m variam de 2 a 5, de acordo como grupo de instância, onde 5
é o número de máquinas da situação real; os parâmetros #cores e σ foram adotados com o intuito
de variar a dificuldade das instâncias, podendo receber valores menores e maiores que os reais. A
Tabela 2 ajuda a compreender os parâmetros de cada grupo de instância e sua aleatoriedade. Vale
salientar que o parâmetro de largura dos itens só pode obter valores múltiplos de 5.

Tabela 2: Parâmetros das instâncias
n m #cores #γ σ

10
2 [2,3] [#cores,3] [1,2]
3 [2,3] [#cores,3] [1,2]

20
2 [2,3] [#cores,4] [1,2]
3 [2,3] [#cores,4] [1,2]

30
3 [2,4] [#cores,6] [1,3]
4 [2,4] [#cores,6] [1,3]

40
3 [2,4] [#cores,8] [1,3]
4 [2,4] [#cores,8] [1,3]

50
4 [2,5] [#cores,10] [1,4]
5 [2,5] [#cores,10] [1,4]

4.2. Comparações computacionais
A Tabela 3 compara o modelo e o algoritmo heurı́stico proposto neste trabalho usando

todas as instâncias geradas. Os dados reportados referentes ao MIP são os limites superiores (UB)
e inferiores (LB) e o tempo total de execução em segundos (t (s)). Já para o método heurı́stico, é
reportado o custo da melhor execução (UBbest), a média de custos de todas as execuções (UBavg),
o gap médio (GapUB (%)) do UBavg em relação ao limitante superior encontrado pelo CPLEX,
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o gap médio (GapLB (%)) do UBavg em relação ao limitante inferior (LB), e o tempo médio de
execução em segundos (tavg (s)). O CPLEX é capaz de resolver todas as instâncias de tamanho 10
na otimalidade, todavia, a partir de n = 20, apenas duas instâncias apresentam gap nulo antes de
atingir algum dos critérios de parada. Vale salientar que para as instâncias em que a coluna UB
possui valor superior à coluna LB e o tempo é inferior a uma hora, o CPLEX usou todo o recurso
de memória permitido e sua execução foi interrompida. Além disso, percebe-se que para n ≤ 30,
o valor do limitante inferior encontrado pelo CPLEX possui boa qualidade, já para as maiores
instâncias, o gap entre UB e LB se torna mais evidente, dificultando a avaliação da qualidade das
soluções. O algoritmo heurı́stico, por sua vez, consome uma quantidade muito inferior de recursos
computacionais, tendo como maior tempo médio de execução apenas 494,85 segundos. Em geral,
o limitante superior encontrado pelo método heurı́stico possui uma qualidade um pouco inferior,
como visto nas colunas UB e UBavg, porém essa alternativa é muito mais viável para situações
práticas, tanto devido ao tempo de execução quando a quantidade de memória utilizada.

A Tabela 4 compara, de forma sucinta, o desempenho médio do CPLEX e do método
heurı́stico para cada grupo de instância de mesmo tamanho. Os parâmetros de comparação são,
para ambos, o gap (Gap (%)) entre o limitante superior médio de cada método e o limitante inferior
encontrado pelo CPLEX (LB), bem como seus tempos médios de execução (t (s)). Fica evidente
que o gap aumenta significativamente ao variar n, indicando que que a complexidade do problema
aumenta exponencialmente em relação ao seu tamanho. O gap médio do método heurı́stico não
difere muito do gap retornado pelo CPLEX, todavia, a discrepância de tempo de execução entre os
dois métodos é muito grande.

Tabela 3: Desempenho dos métodos propostos

CPLEX Heurı́stica
Instância LB UB t (s) UBbest UBavg GapUB (%) GapLB (%) tavg (s)
n10m2 1 678,00 678,00 33,97 678 678 0,00 0,00 1,41
n10m2 2 499,00 499,00 29,39 499 499 0,00 0,00 1,70
n10m2 3 549,00 549,00 25,32 549 549 0,00 0,00 1,90
n10m2 4 493,00 493,00 1,68 493 493 0,00 0,00 1,51
n10m2 5 637,00 637,00 0,91 637 637 0,00 0,00 1,26
n10m3 1 286,00 286,00 63,90 286 286 0,00 0,00 1,95
n10m3 2 329,00 329,00 3,56 329 332,3 1,00 1,00 1,10
n10m3 3 236,00 236,00 1,30 260 269,1 14,03 14,03 0,96
n10m3 4 230,00 230,00 40,35 230 230 0,00 0,00 1,46
n10m3 5 358,00 358,00 53,16 358 358 0,00 0,00 2,62
n20m2 1 973,00 973,00 96,35 996 1004,3 3,22 3,22 6,54
n20m2 2 1103,00 1112,00 3595,11 1112 1112 0,00 0,82 14,29
n20m2 3 799,50 804,00 3595,56 818 825,3 2,65 3,23 6,73
n20m2 4 1215,68 1228,00 3594,72 1228 1228 0,00 1,01 12,61
n20m2 5 876,50 888,00 3595,25 888 888,6 0,07 1,38 8,27
n20m3 1 680,73 691,00 3594,33 691 691 0,00 1,51 18,80
n20m3 2 426,00 433,00 3595,92 432 433,6 0,14 1,78 11,06
n20m3 3 660,00 660,00 916,13 660 665,9 0,89 0,89 14,15
n20m3 4 504,00 504,00 3106,73 540 542,1 7,56 7,56 9,45
n20m3 5 657,19 694,00 3595,38 694 694 0,00 5,60 18,28
n30m3 1 712,06 720,00 3596,57 748 763 5,97 7,15 44,03
n30m3 2 633,39 640,00 3596,30 704 713,4 11,47 12,63 37,53
n30m3 3 868,71 876,00 3596,15 923 930,9 6,27 7,16 37,97
n30m3 4 934,37 949,00 3060,50 948 948 -0,11 1,46 72,42
n30m3 5 949,04 953,00 3594,72 956 963,2 1,07 1,49 49,72
n30m4 1 747,67 769,00 3595,92 769 769 0,00 2,85 84,55
n30m4 2 467,43 519,00 3595,31 523 525,4 1,23 12,40 45,98

Continua na próxima página
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CPLEX Heurı́stica
Instância LB UB t (s) UBbest UBavg GapUB (%) GapLB (%) tavg (s)
n30m4 3 497,67 524,00 3181,72 533 543,9 3,80 9,29 43,56
n30m4 4 469,86 511,00 3596,35 538 548,7 7,38 16,78 38,17
n30m4 5 829,21 896,00 1798,67 893 893 -0,33 7,69 87,70
n40m3 1 1062,22 1074,00 3595,31 1103 1119,8 4,26 5,42 112,92
n40m3 2 699,95 919,00 3595,60 952 970,2 5,57 38,61 96,21
n40m3 3 893,22 1092,00 3596,17 1150 1162,6 6,47 30,16 121,82
n40m3 4 450,09 957,00 3595,51 999 1022,5 6,84 127,17 87,80
n40m3 5 1065,67 1134,00 3594,92 1159 1163,7 2,62 9,20 145,13
n40m4 1 672,90 827,00 3595,95 845 861,6 4,18 28,04 98,34
n40m4 2 893,00 1069,00 3595,60 1064 1064,5 -0,42 19,20 191,01
n40m4 3 720,07 1024,00 3595,53 1018 1023,1 -0,09 42,08 163,33
n40m4 4 1093,22 1207,00 3595,67 1201 1201 -0,50 9,86 286,15
n40m4 5 653,86 786,00 3596,07 821 835 6,23 27,70 115,50
n50m4 1 432,36 885,00 3596,38 946 960,6 8,54 122,18 309,59
n50m4 2 870,69 1356,00 3596,29 1356 1356 0,00 55,74 494,85
n50m4 3 912,64 1057,00 3596,37 1062 1078,2 2,01 18,14 338,58
n50m4 4 681,15 1353,00 3596,37 1353 1353 0,00 98,64 488,53
n50m4 5 517,62 811,00 3596,71 834 844,2 4,09 63,09 277,02
n50m5 1 428,09 848,00 3595,38 842 846,6 -0,17 97,76 353,62
n50m5 2 534,98 891,00 3596,61 891 897,8 0,76 67,82 360,28
n50m5 3 412,01 797,00 3595,81 793 802,6 0,70 94,80 346,09
n50m5 4 401,24 756,00 3596,10 835 846,6 11,98 111,00 218,29
n50m5 5 429,80 825,00 3595,64 826 835,3 1,25 94,35 361,58

Tabela 4: Resultado médio para cada grupos de intâncias de mesmo tamanho.
CPLEX Heurı́stica

n LB Gap (%) t (s) Gap (%) t (s)
10 429,50 0,00 25,35 0,85 1,59
20 789,56 1,16 2928,55 2,40 12,02
30 710,94 3,48 3321,22 6,88 54,16
40 820,42 22,97 3595,63 27,06 141,82
50 562,06 70,43 3596,17 74,73 354,84

5. Conclusões

O presente trabalho propôs e descreveu o PPSP, além de duas estratégias para sua
resolução. Com a análise feita na Seção 4, conclui-se que é vantajoso utilizar o CPLEX para as
menores instâncias, pois se mostra capaz de resolvê-las na otimalidade usando recursos computaci-
onais aceitáveis. Todavia, para instâncias de maior porte, o CPLEX se torna inviável devido a sua
demanda elevada por memória e tempo, fazendo com que a alternativa mais viável seja o método
heurı́stico que, apesar de retornar limitantes superiores com uma qualidade inferior, possui uma
pequena demanda computacional até mesmo para as maiores instâncias.

Algumas propostas para trabalhos futuros incluem o desenvolvimento de um método para
encontrar limitantes inferiores de alta qualidade, bem como maneiras de aprimorar a geração dos
blocos.
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