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RESUMO
O Problema de Corte de Estoque (PCE) consiste em cortar um conjunto de objetos dis-

ponı́veis em estoque para produzir um conjunto de itens em quantidades e tamanhos especificados,
de modo a otimizar uma função objetivo. Tais problemas têm inúmeras aplicações industriais e
têm sido bastante estudados na literatura. Neste artigo, tratamos do PCE com data de entrega, ou
seja, além do planejamento dos padões de corte e suas respectivas frequências (quantas vezes o
padrão de corte deve ser cortado) estamos também interessados em atender a demanda respeitando
a data de entrega dos pedidos. A abordagem mais utilizada na literatura para a solução de PCE’s é
o método simplex com geração de colunas apresentado por [Gilmore e Gomory, 1961] e [Gilmore e
Gomory, 1963]. Para o PCE com data de entrega, estudamos em detalhes os modelos propostos por
[Reinertsen e Vossen, 2010] e [Arbib e Marinelli, 2014]. Além disso, propomos um novo modelo
matemático para o PCE com data de entrega baseado nos modelos propostos na literatura. Foram
realizados alguns testes computacionais preliminares, baseados em problemas gerados aleatoria-
mente.

PALAVRAS CHAVE. problema de corte de estoque, unidimensional, data de entrega.

Tópicos (Problemas de Corte e Empacotamento)

ABSTRACT
The Cutting Stock Problem (CSP) consists of cutting a set of objects available in stock

to produce a set of items in quantities and sizes specified in order to optimize an objective function.
Such problems have several industrial applications and have been extensively studied in the litera-
ture. This paper deals with the CSP with due date, i. e., besides the planning of the cutting patterns
and their associated frequencies (how often a cutting pattern should be cut) we are also interested in
meeting the demand respecting the due date of the orders. The approach most commonly used in the
literature for CSP’s solutions is the simplex method with column generation presented by [Gilmore
e Gomory, 1961] and [Gilmore e Gomory, 1963]. For the CSP with due date, we studied, in details,
the models proposed by [Reinertsen e Vossen, 2010] and [Arbib e Marinelli, 2014]. Furthermore,
we present a new mathematical model for the CSP with Due Date based on the models proposed
in the literature . Some preliminary computacional tests, based on randomly generated problems,
were performed.

KEYWORDS. cutting stock problem; one-dimensional; due-date.

Paper topics (Cutting and Packing Problems)
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1. Introdução
O Problema de Corte de Estoque (PCE) consiste em cortar objetos disponı́veis em esto-

que para produzir itens demandados, otimizando uma função objetivo que pode ser, por exemplo,
minimizar os desperdı́cios, minimizar o número de objetos cortados etc.

Tais problemas são essenciais no planejamento da produção em várias indústrias, como
por exemplo em indústrias de papel, vidro, móveis, plástico, chapas de madeira, aço, têxtil, etc.

Os PCE’s começaram a ser estudados por volta de 1940, embora as principais publicações
tenham surgido apenas por volta dos anos 60. A primeira modelagem matemática para o problema
de corte de estoque foi introduzida por [Kantorovich, 1960].

[Gilmore e Gomory, 1961] apresentaram uma formulação matemática para o PCE unidi-
mensional e propuseram o método simplex com geração de colunas para a solução da relaxação
linear do problema que, pela primeira vez, resolveu problemas de grande porte para o caso unidi-
mensional. [Gilmore e Gomory, 1963] introduziram um novo método de solução para o problema da
mochila e apresentaram uma nova formulação para o problema de corte de estoque unidimensional,
realizando um estudo de caso no corte de papel. Nesse trabalho, os autores também consideraram
uma nova restrição, o número limite de lâminas na máquina. Em [Gilmore e Gomory, 1965], os
métodos descritos nos trabalhos anteriores foram adaptados para o problema de corte de estoque
bidimensional, impondo algumas restrições, a saber: o corte guilhotinado, estagiado e irrestrito.

Uma formulação alternativa para o PCE baseada em fluxos em arcos foi proposta por
[Valério de Carvalho, 1999] e [Valério de Carvalho, 2002]. Nessa formulação, uma solução válida
para o PCE é modelada como um conjunto de caminhos em um grafo acı́clico de forma que os
comprimentos dos arcos que constituem um caminho representam um padrão de corte.

Um PCE pode ser classificado de acordo com a dimensão do objeto a ser cortado, ou
seja, unidimensional (1D), bidimensional (2D), tridimensional (3D), quando uma, duas ou três
dimensões do objeto são relevantes no processo de corte, respectivamente.

O objetivo deste artigo é estudar o Problema de Corte de Estoque com Data de Entrega
(PCEDE) que é uma extensão do PCE, pois além do planejamento de um padrão de corte e sua
frequência (quantas vezes um padrão de corte deve ser cortado) estamos também interessados em
atender a demanda dos pedidos respeitando uma data na qual os itens devem ser entregues.

[Reinertsen e Vossen, 2010] abordaram o PCE com Data de Entrega (PCEDE) unidimen-
sional. De um modo geral, a solução fornece um plano de corte que especifica tanto o conjunto
de padrões de corte a serem utilizados quanto o número de vezes que tais padrões de corte devem
ser utilizados. O plano de corte, no entanto, não aborda como a produção dos padrões resultantes é
agendada e sim, quando o plano de corte de uma pedido é concluı́do. Os autores propuseram novos
modelos de otimização e procedimentos de solução que resolvem o PCE quando são anexadas aos
pedidos as suas datas de entrega.

[Bennell et al., 2013] abordaram o problema de bin packing bidimensional (2DBPP) com
data de entrega. Nesse estudo cada retângulo J tem uma data de entrega Dj , para j = 1, ...,m, que
define o tempo em que o corte do retângulo J deve estar completo. O objetivo, nesse caso, é mini-
mizar o atraso máximo. [Bennell et al., 2013] propuseram um algoritmo genético, que utiliza uma
nova heurı́stica de alocação para a decodificação do gene. Tal heurı́stica foi baseada na heurı́stica
best-fit (BF) desenvolvida por [Burke et al., 2004]. Os autores propuseram algumas adaptações e,
assim, desenvolveram a heurı́stica Best Fit Bin (BFB) para o problema de bin packing bidimensional
com data de entrega.

[Arbib e Marinelli, 2014] estudaram o PCE unidimensional com data de entrega, propuse-
ram uma formulação de programação linear inteira e desenvolveram heurı́sticas primais, limitantes
superiores e um esquema de enumeração para determinar a solução do problema. [Arbib e Mari-
nelli, 2014] estudaram o modelo matemático proposto por [Reinertsen e Vossen, 2010] e agregaram
novas ideias ao modelo, como por exemplo, levar em consideração os itens com comprimentos
normalizados.
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Neste artigo, propomos uma formulação de modelo para PCE unidimensional com data
de entrega (PCEDE) baseada nas ideias propostas nos artigos citados para o PCEDE com um tipo
de objeto em estoque. No nosso modelo, há a possibilidade de produção de vários tipos de itens
em cada perı́odo, enquanto que nos modelos da literatura, produz-se apenas um tipo de item por
perı́odo. Nessa modelagem proposta, não consideramos estocar itens para atender demandas de
perı́odos futuros, o objetivo é minimizar atrasos na entrega dos itens bem como minimizar o número
de objetos cortados.

Para a resolução, relaxamos as condições de integralidade das variáveis do modelo e utili-
zamos o método simplex com geração de colunas para encontrar soluções para o problema relaxado.
As instâncias testes foram geradas aleatoriamente pelo CUTGEN1, que é um gerador de problemas-
teste para o problema de corte de estoque unidimensional, proposto por [Gau e Wäscher, 1995].
Foram realizados alguns testes computacionais preliminares para os problemas-testes gerados, que
foram resolvidos pelo software Optimization Programming Language (OPL)

De acordo com a classificação de [Wäscher et al., 2007], o problema abordado nesse
artigo se classifica como: 1D - Single Stock Size Cutting Stock Problem - SSSCSP: Problema de
Corte de Estoque com objetos de um único comprimento.

2. PCEDE unidimensional
Consideramos inicialmente que a data de entrega se organiza em ordem não-decrescente

e, com isso, faz-se a divisão do horizonte de planejamento em perı́odos de acordo com as demandas,
ou seja, [d0, d1], [d1, d2], [d2, d3], . . . , [dm−1, dm], com d0 = 0 e dm = max di, para m pedidos e
cada intervalo representa um perı́odo para que o item seja entregue (data de entrega). Consideramos
também que cortar qualquer tipo de item no objeto em estoque leva o mesmo tempo.

Para exemplificar como a data de entrega é considerada nos modelos que serão propostos,
vejamos o seguinte exemplo descrito na Tabela 1:

comprimentos dos itens demanda data de entrega dos itens
10 100 20 dias
22 50 30 dias
35 80 15 dias

Tabela 1: Exemplo de um PCE com data de entrega.

Suponhamos que a máquina consiga cortar 30 objetos por dia. Então para os pedidos com
as datas de entrega como descrito na Tabela 1, a data de entrega é considerada no modelo como o
número máximo de objetos que podem ser cortados naquele determinado perı́odo, ou seja, capaci-
dade de corte Ct:
Perı́odo 1: 15× 30 = 450 objetos = C1;
Perı́odo 2: (20− 15)× 30 = 150 objetos = C2;
Perı́odo 3: (30− 20)× 30 = 300 objetos = C3.

Baseados nessa ideia para a data de entrega, [Reinertsen e Vossen, 2010] e [Arbib e Ma-
rinelli, 2014] procuram determinar um plano de corte que minimize o número toral de objetos
cortados e caso não seja possı́vel atender toda a demanda de determinado item, minimize também
o atraso na entrega dos itens.

2.1. Modelo proposto por [Reinertsen e Vossen, 2010]
[Reinertsen e Vossen, 2010] estudam inicialmente o PCEDE com apenas um tipo de objeto

em estoque numa quantidade suficiente para atender a demanda. Os autores fizeram testes com
problemas gerados aleatoriamente e um estudo no planejamento da produção de uma fábrica de
bobinas de aço, no qual o objetivo é minimizar tanto o número de objetos cortados quanto o atraso
na entrega dos itens.
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Considere:
Índices:

• i: tipo de item, i = 1, ..,m;

• t: perı́odo, t = 1, ..., T ;

• j: um padrão de corte, j = 1, .., N .

Parâmetros:

• L: comprimento dos objetos em estoque;

• `i: comprimento do item tipo i (L ≥ `i);

• bi: demanda do item i;

• Ct: número de objetos que podem ser cortados no perı́odo t;

• aij : quantidade de itens i produzidos no padrão de corte j;

• wi: penalidade por atraso na entrega do item tipo i.

Variáveis de decisão:

• yi: número de objetos que ficaram em atraso;

• xjt: número de objetos a serem cortados no padrão de corte j no perı́odo t.

A seguir, apresentamos a modelagem matemática proposta por [Reinertsen e Vossen,
2010].

minimizar
N∑
j=1

m∑
t=1

xjt +

m∑
i=1

wiyi (1)

sujeito a:
N∑
j=1

i∑
t=1

xjt ≤ Ct + yi, ∀i (2)

N∑
j=1

i∑
t=1

aijxjt ≥ bi, ∀i (3)

xjt ≥ 0, inteiro, ∀j, t (4)

yi ≥ 0, ∀i. (5)

O primeiro conjunto de restrições (2), são restrições relacionadas a data de entrega dos
itens, o qual garante que a capacidade de corte da máquina não será excedida. O segundo somatório
garante que o tipo de item 1 seja entregue no perı́odo 1, tipo de item 2 seja entregue no perı́odo 2,
e assim por diante e caso ainda não se consiga atender a demanda do tipo de item i, será permitido
um atraso yi na entrega. O segundo conjunto de restrições (3) determina o número total de itens i
produzidos antes da data de entrega, que é a quantidade total mı́nima que devemos ter para atender
a demanda sem atraso. O conjunto de restrições (4) e (5) são as condições de integralidade sobre as
variáveis do modelo. Na função objetivo (1) procura-se uma solução que minimize tanto o número
de objetos cortados quanto o atraso na entrega dos itens, de forma que, permitindo-se atraso ele terá
uma penalização wi.
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2.2. Modelo proposto por [Arbib e Marinelli, 2014]
[Arbib e Marinelli, 2014] estudaram o PCEDE unidimensional, no qual propuseram uma

formulação de programação linear inteira e desenvolveram heurı́sticas para determinar a solução do
problema. O objetivo do modelo formulado pelos autores é tanto minimizar o número de objetos
cortados quanto o número de itens que ficaram em atraso.

Considere:
Índices:

• i: tipo de item, i = 1, ..,m;

• t: perı́odo, t = 1, ..., T ;

• j: um padrão de corte, j = 1, .., N .

Parâmetros:

• L: comprimento dos objetos em estoque;

• `i: comprimento do item tipo i (L ≥ `i);

• bit: demanda do item tipo i no perı́odo t;

• Ct: número de objetos que podem ser cortados no perı́odo t;

• aij : quantidade de itens i produzidos no padrão de corte j;

• wi: é uma penalidade por atraso na entrega do item tipo i;

• uti: é um valor para o limitante do atraso. .

Variáveis de decisão:

• sit: é o nı́vel de estoque do item i no perı́odo t;

• yit: é uma variável binária de atraso, definida para t > i;

• xjt: número de objetos a serem cortados no padrão de corte j no perı́odo t.

minimizar (w0

N∑
j=1

m+1∑
t=1

xjt +
m∑
i=1

wi

∑
t>i

(Ct − Ct−1)yit) (6)

sujeito a:
N∑
j=1

xjt ≤ Ct − Ct−1, ∀t (7)

si
t−1 +

N∑
j=1

aijxjt = si
t + bit ,∀i, ∀t (8)

ui
tyit + si

t−1 ≥ 0, ∀i , ∀t (9)

xjt ≥ 0, inteiro, ∀j, ∀t (10)

yit ∈ {0, 1}, ∀i,∀t. (11)

O conjunto de restrições (7) é a restrição de capacidade, ou seja, é a quantidade produzida
do tipo de item i até a data de entrega di. O conjunto de restrições (8) é uma equação de equilı́brio
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que estabelece que o estoque do perı́odo anterior com o plano de corte do perı́odo t deve ser o
mesmo que a quantidade de estoque no perı́odo t com o que vai ser retirado naquele perı́odo. O
conjunto de restrições (9) é um contador de atraso, pois sabe-se que o tipo de item i está em atraso
se sti < 0 para alguns t ≥ i. Assim, as datas de entrega são garantidas por sti ≥ 0,∀i e t ≥ i.
O conjunto de restrições (10) são as condições de integralidade sobre as variáveis do modelo, e
o conjunto de restrições (11) são as variáveis de decisão que indicam se houve atraso. A função
objetivo (6) tem como objetivo minimizar uma combinação linear do custo de matéria-prima e do
atraso ponderado da produção dos itens.
3. Modelagem proposta para o PCEDE

Considere um PCEDE, no qual temos um único tipo de objeto em estoque numa quanti-
dade suficiente para atender a demanda, com um horizonte de planejamento dividido em perı́odos,
de forma que deve-se atender uma restrições de capacidade da máquina de corte.

Para aqueles itens que não foram atendidos na sua determinada data de entrega, ou seja,
aqueles que foram atendidos com atraso, esse atraso será penalizado na função objetivo.
Considere:
Índices:

• i: tipo de item, i = 1, ..,m;

• t: perı́odo, t = 1, ..., T ;

• j: um padrão de corte, j = 1, .., N .

Parâmetros:

• L: comprimento dos objetos em estoque;

• `i: comprimento do item tipo i (L ≥ `i);

• dit: demanda do item i no perı́odo t;

• Ct: número de objetos que podem ser cortados no perı́odo t;

• aij : quantidade de itens i produzidos pelo padrão de corte j;

• wit: penalidade por atraso na entrega do item i no perı́odo t.

Variáveis de decisão:

• yit: número de itens i cortados no perı́odo t com atraso;

• xjt: número de objetos a serem cortados no padrão de corte j no perı́odo t.

A seguir, apresentamos a modelagem matemática proposta.

minimizar
T∑
t=1

N∑
j=1

cjtxjt +
T∑
t=1

m∑
i=1

wityit (12)

sujeito a:
N∑
j=1

aijxjt + yit = dit + yi,t−1, ∀t , ∀i (13)

N∑
j=1

xjt ≤ Ct, ∀t (14)

xjt ≥ 0, inteiro ∀j, ∀t (15)

yit ≥ 0, inteiro ∀i, ∀t (16)

y0t = 0, ∀t (17)

yi0 = 0, ∀i. (18)
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A função objetivo (12) visa minimizar o número total de objetos cortados e no caso em
que nem todos os pedidos conseguem ser atendidos dentro de sua data de entrega, procura-se uma
solução que minimize o atraso, permitindo o atraso penalizamos na função objetivo com custo
wit. O primeiro conjunto de restrições (13) são o balanço de estoque, que garante que a demanda
seja atendida. O segundo conjunto de restrições (14) são as restrições de capacidade de número
de objetos cortados em cada perı́odo. Os conjuntos de restrições (15) e (16) são as condições de
integralidade do problema e os conjunto de restrições (17) e (18) afirmam que não há itens em
atraso no inı́cio do primeiro perı́odo do horizonte de planejamento e não é permitido atraso no final
do último perı́odo do horizonte de planejamento.

3.1. Método de resolução
A condição de integralidade sobre as variáveis xjt é comumente encontrada em problemas

de corte de estoque torna estes problemas difı́ceis de serem resolvidos computacionalmente. Outra
dificuldade é o alto número de possı́veis padrões de corte (colunas), inviáveis de serem determina-
das a priori. Para contornar estas dificuldades, [Gilmore e Gomory, 1961] e [Gilmore e Gomory,
1963] propuseram relaxar a condição de integralidade e resolver o problema de otimização linear
resultante pelo método simplex com geração de colunas, no qual a cada iteração uma coluna é
gerada para fazer parte da solução.

3.1.1. Encontrando uma base inicial
A base inicial adotada consiste de padrões de corte homogêneos para o objeto, tais padrões

de corte são dados por:

bii = min

{
bLc
`i
, bi

}
, bij = 0, i = 1, ...,m, j = 1, ...,m, i 6= j, (19)

em que bxc é o maior inteiro menor ou igual a x.
Os problemas foram resolvidos pelo software Optimization Programming Language (OPL).

Ao final, técnicas de arredondamento podem ser utilizadas para determinar soluções inteiras para
o problema de corte de estoque. Esta solução inteira pode ser determinada por procedimentos
heurı́sticos como em [Poldi, 2003] e [Wäscher e Gau, 1996].

3.1.2. O problema pricing

minimizar 1 +
T∑
t

λt −
n∑
i

T∑
t

µitαi (20)

sujeito a:
m∑
i

`iαi ≤ L (21)

αi ≥ 0, i = 1, ...,m. (22)

onde αi representa o número de vezes que o item do tipo i é usado no padrão de corte, µit e λi
representam as variáveis duais correspondentes as restrições de demanda e de capacidade (14) e
(13) respectivamente.

3.2. Exemplo de PCEDE
Suponha que tenhamos em estoque objetos de 100 m, como descrito na Tabela 2, com

capacidade de corte de 30 objetos por dia. O objetivo é minimizar o número de objetos que devem
ser cortados e o atraso na entrega dos pedidos. Apresentamos, a seguir, a solução para o problema
relaxado, para cada um dos perı́odos do horizonte de planejamento.

Solução para o primeiro perı́odo:
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comprimento dos itens demanda 1 demanda 2 demanda 3 data de entrega capacidade
l1 = 7 1500 3000 1000 10 dias 300
l2 =10 1000 700 400 20 dias 300
l2 = 20 700 400 1000 40 dias 600

Tabela 2: Exemplo de um PCE com data de entrega.

• Número de itens cortados:

19,608

10
3
0

 + 186,27

7
0
3

 + 94,118

 0
10
0

 =

 1499, 97
1000, 004
558, 81


• Número de itens em atraso:

yi1 =

 0
0

141, 19


Solução para o segundo perı́odo:

• Número de itens cortados:

80

2
0
5

 + 100

 0
100
0

 + 120

7
0
3

 =

1000
1000
760


• Número de itens em atraso:

yi2 =

 0
0

240


Solução para o terceiro perı́odo:

• Número de itens cortados:

260,39

7
0
3

 + 34,682

 0
10
0

 + 117,73

10
3
0

 =

 3000, 03
700, 01

400 + 141, 19 + 240 = 781, 19


• Número de itens em atraso:

yi3 =

0
0
0


4. Testes computacionais

O modelo matemático (12) - (18) para o Problema de Corte de Estoque Unidimensional
com Data de Entrega (PCEDE) foi implementado no Optimization Programming Language - (OPL).

Realizamos alguns testes computacionais com 40 exemplares gerados aleatoriamente para
analisar os resultados do modelo (12)-(18), quando os valores dos parâmetros da função objetivo
são alterados. Os problemas-testes foram rodados num computador Inspirion 14, Série 3000, pro-
cessador Core i5, memória 4GB e Disco Rı́gido de 1TB.

Na literatura encontramos o CUTGEN1, que é um gerador de problemas-teste para o pro-
blema de corte de estoque unidimensional, proposto por [Gau e Wäscher, 1995]. Os experimentos
estão divididos em 4 classes de problemas e, para cada classe, foram gerados 10 problemas-teste.
A seguir, apresentamos em detalhes os critérios usados para gerar os dados e os resultados obtidos.
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4.1. Gerador aleatório
Para gerar os problemas-testes para o PCEDE unidimensional, consideramos os seguintes

parâmetros:

• número de perı́odos: 3 e 6;

• número de tipos de itens demandados: 10 e 20;

• comprimento dos objetos em estoque: 1000;

• comprimento dos itens demandados gerados aleatoriamente no intervalo [57, 304];

• demanda dos itens gerados aleatoriamente no intervalo [1, 44];

• capacidade da máquina gerados aleatoriamente no intervalo [10, 1000].

4.2. Resultados computacionais preliminares
Foram feitos alguns testes preliminares para o modelo proposto. Sendo assim, definimos

inicialmente quatro classes de problemas testes. Para cada uma das classes, foram gerados alguns
testes, essas classes estão especificadas na Tabela 4.2 a seguir.

Classe Número de tipos de itens Tamanho dos itens Número de perı́odos
1 10 [60, 277] 3
2 10 [60, 292] 6
3 20 [57, 304] 3
4 20 [66, 285] 6

Tabela 3: Classe de problemas-testes gerados aleatoriamente.

As próximas tabelas representam os resultados obtidos para as quatro classes de problemas-
testes analisados. Os resultados estão expressos em termos de média aritmética dos 10 problemas
para cada uma das penalidades.

wit número de padrões de corte atraso função objetivo tempo(s)
1,1,1 18,6 191, 64 328,14 2,55

10,100,1000 18,7 187,23 2.078,95 3,17
1000,1,1 17,4 186,07 187,26 2,38

Tabela 4: Média dos testes com 10 itens e 3 perı́odos, 10 exemplos da Classe 1 com capacidade de 10,100 e
1000.

wit número de padrões de corte atraso função objetivo tempo(s)
1,1,1 43,9 265,26 592,75 9,02

10,100,1000 48 244 8.753,6 8,39
1000,1,1 39 276,62 170,66 8,41

Tabela 5: Média dos testes com 10 itens e 3 perı́odos, 10 exemplos da Classe 3 com capacidade de
10,50,100,100,100 e 100.

Na geração dos exemplos devemos levar em consideração como gerar a capacidade para
cada perı́odo. pois se a capacidade, principalmente no último perı́odo, for muito apertada, há uma
grande chance de termos problemas infactı́veis. Analisando as tabelas podemos verificar que os
problemas são resolvidos em pouco tempo, o que é de grande interesse, resolver problemas em
tempo hábil.
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wit número de padrões de corte atraso função objetivo tempo(s)
1,1,1,1,1,1 18,375 351,40 672,85 2,68

10,10,100,100, 1000,1000 20,37 370,47 4.60 3,12
1000,1000,10,10,10,10 318,85 354,12 204,19 3,07

Tabela 6: Média dos testes com 20 itens e 6 perı́odos, 10 exemplos da Classe 2 com capacidade de 50,100 e
1000.

wit número de padrões de corte atraso função objetivo tempo(s)
1,1,1,1,1,1 56,12 215,14 725,92 16,94

10,10,100,100,1000,1000 54 161,18 1.927,40 18,29
1000,1000,100,100,1,1 55,5 224,59 393,81 19,70

Tabela 7: Média dos testes com 20 itens e 6 perı́odos, 10 exemplos da Classe 4 com capacidade de
50,50,100,100,100 e 1000.

5. Conclusões e propostas futuras
Neste artigo realizamos um estudo de dois modelos matemáticos da literatura, propostos

para o PCE unidimensional com data de entrega. Além disso, propomos um novo modelo ma-
temático para o problema e descrevemos o método de solução que foi utilizado para resolver o
problema. Realizamos alguns testes computacionais preliminares para o problema relaxado e os
resultados foram descritos. Um fato importante que devemos observar cuidadosamente é quando
muda-se os valores para as penalizações pelos atrasos e analisar o impacto que isso causa na solução.
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