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RESUMO
Neste trabalho apresentamos uma abordagem de programação multiobjetivo para estudar

o problema de dimensionamento de lotes (PDL) integrado ao problema de corte de estoque (PCE).
Temos como proposta examinar se existe trade-off entre os dois problemas e, em caso afirmativo,
analisar onde está o conflito entre eles. Neste sentido, confrontamos duas funções objetivo, uma
função que mede o custo de produção, estoque e setup do PDL e outra que mede a perda de material
e o custo de estoque do PCE. Visamos também validar as vantagens da abordagem multiobjetivo
neste contexto de problema integrado. Utilizamos duas técnicas clássicas de resolução: Soma Pon-
derada e ε-Restrito. Experimentos computacionais mostram que a nossa abordagem é promissora.

PALAVRAS CHAVE. Problema de corte de estoque, Problema de dimensionamento de lotes,
Otimização multiobjetivo.

PM - Programação Matemática

ABSTRACT
This paper presents a study about the lot sizing problem (LSP) integrated to the cut-

ting stock problem (CSP) as a multi-objective optimization problem. The object of this proposal is
to verify whether there is a trade-off between the two problems and to analyze where the conflict
between the problems is. The objective function that measures LSP production, stock and setup
costs, and the objective function that measures CSP material waste and stock cost are simultane-
ously optimized and confronted. The study also aims to validate the advantage of a multi-objective
approach over the integrated way. To achieve this, we performed computational experiments using
two classical multi-objective methods, Weighted Sums and ε-Constraint methods.

KEYWORDS. Cutting stock problem, Lot sizing problem, Multiobjective optimization.

MP - Mathematical Programming
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1. Introdução
Em diversas indústrias, como por exemplo de papel e de móveis, o planejamento da

produção de objetos é feito de forma independente ao planejamento do corte desses objetos em
itens menores. O primeiro planejamento é conhecido como problema de dimensionamento de lotes
(PDL) e o segundo como problema de corte de estoque (PCE). É comum encontrar pesquisas que
tratam esses dois problemas de forma separada, sendo mais escasso na literatura trabalhos que os
consideram de forma integrada.

Ao considerar estes dois problemas de forma integrada, alguns autores mostraram que é
possı́vel obter soluções que melhoram o processo global de produção. Por exemplo, em [Ghidini,
2008] o processo produtivo de uma indústria de móveis de pequeno porte é modelado e resolvido
considerando um horizonte rolante. [Gramani e França, 2006] analisam o trade-off existente entre
o PDL e o PCE no âmbito de uma indústria de móveis. Em [Poltroniere et al., 2014] a integração
é realizada para o caso de uma indústria de papel. Para uma fábrica de alumı́nio, [Suliman, 2012]
propôs um modelo não-linear. Diferente das abordagens citadas anteriormente, [Silva et al., 2014]
consideram o PCE com reaproveitamentos de sobras. Encontramos outros estudos em [Nonas e
Thorstenson, 2008], [Arbib e Marinelli, 2005] e [Gramani et al., 2009]. Esses trabalhos mostram
que os resultados obtidos para o PDL integrado ao PCE melhoram significativamente o processo
global quando comparados com o estudo individual de cada problema. Os resultados apresentados
em [Gramani e França, 2006] constatam um benefı́cio de até 28% em comparação com os métodos
geralmente usado nas indústrias que tratam os problemas de forma independente.

Não encontramos na literatura abordagens multiobjetivo para a forma integrada destes
dois problemas, apenas para a forma independente. No caso do PCE, [Wäscher, 1990] minimizam
“simultaneamente” os custos de estoque dos itens, as despesas com os inputs, e a perda de material
durante o corte. Em [Filho et al., 2015] é proposto um modelo biobjetivo que minimiza a frequência
de padrões de corte (perda de matéria prima) e o número de diferentes padrões de corte (setup da
máquina de corte), sendo que o método de resolução utilizado é o ε-Restrito. [Salles-Neto et al.,
2014] estudam o PCE com três objetivos a serem minimizados, o número de objetos utilizados,
o número de diferentes padrões de corte e o número de ciclos de serra, sendo que um algoritmo
genético simbiótico é usado como método de resolução. No caso do PDL, [Rezaei e Davoodi,
2011] otimizam o custo, a qualidade e o nı́vel de serviço dos fornecedores, e [Ustun et al., 2008]
apresentam um estudo do PDL conectado à seleção dos provedores de matéria prima.

Neste trabalho consideramos o modelo matemático proposto em [Poltroniere et al., 2014]
como um problema de otimização multiobjetivo. Procuramos por um conjunto de soluções de
equilı́brio, no sentido de Pareto, ao otimizar simultaneamente duas funções objetivo. Utilizamos
dois métodos clássicos de resolução, Soma Ponderada e ε-Restrito. No primeiro método uma única
função objetivo é criada ao associar pesos às funções objetivo. O segundo método consiste em
otimizar apenas uma das funções objetivo, colocando as demais como restrições no modelo.

Este texto está estruturado da seguinte maneira: Na Seção 2 esclarecemos a motivação
da proposta deste trabalho. O PDL e o PCE são descritos na Seção 3. Na Seção 4 apresentamos o
modelo matemático bi-objetivo. Descrevemos brevemente na Seção 5 os dois métodos de resolução
do modelo. Na Seção 6 descrevemos os experimentos computacionais realizados e apresentamos
uma análise dos resultados obtidos. Por fim, as conclusões e as propostas de continuidade são
apresentadas na Seção 7.

2. Motivação da Proposta
A otimização multiobjetivo consiste em minimizar ou maximizar duas ou mais funções

objetivo conflitantes entre si, ou seja, a melhora em uma implica na piora de pelo menos uma das
demais. Podemos dizer que ocorre uma certa “compensação” entre as funções objetivo.

A motivação deste trabalho surge de um ponto de vista prático. Diferente da abordagem
integrada mono-objetivo, em que uma única solução pode ser encontrada, a abordagem multiobje-
tivo fornece múltiplas alternativas de soluções no vetor de decisão, sendo possı́vel um estudo mais
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amplo das caracterı́sticas das diversas soluções encontradas. Assim, o tomador de decisão da em-
presa pode optar, de acordo com critérios internos mais amplos, qual a melhor forma de organizar
a produção em dado momento.

3. Descrição do PCE e do PDL em uma Indústria de Papel
No processo de produção de um uma indústria de papel os objetos (bobinas-jumbo) são

produzidos em diferentes tamanhos, Lm, para serem posteriormente cortadas em bobinas menores.
O problema de dimensionamento de lotes trata do planejamento da produção desses jumbos pro-
curando minimizar os custos de produção, setup e estoque. Posteriormente, estas bobinas maiores
passam por um processo chamado de rebobinamento onde são cortadas em bobinas menores que
denominamos itens. Aqui, pode haver perda de papel dependendo da combinação de itens utilizada
no momento do corte, o que chamamos de padrão de corte. Este segundo processo é o que cha-
mamos de problema de corte de estoque, que consiste em escolher os melhores padrões de forma a
minimizar a perda de papel durante o corte.

Na próxima seção apresentamos o modelo matemático proposto por [Poltroniere et al.,
2014] para uma indústria de papel. A função objetivo é separada em duas novas funções. A primeira
função é relativa ao PDL, a qual modela os custos de produção, estoque dos objetos maiores e setup
das máquinas. A segunda função é relativa ao PCE, a qual modela os custos da perda de material
durante o corte e o estoque de itens. São consideradas algumas restrições importantes, tais como a
capacidade das máquinas e o atendimento das demandas em cada perı́odo.

4. Modelagem Matemática
Considere a seguinte notação [Poltroniere et al., 2014].

Índices:
t = 1, . . . , T : número de perı́odos no horizonte de planejamento;
k = 1, . . . ,K: número de tipos de papel (gramatura);
m = 1, . . . ,M : número de máquinas (máquina m produz bobinas-jumbo de largura Lm);
j = 1, . . . , Nm: número de padrões de corte para as bobinas-jumbo do tipo m;
i = 1, . . . , Nf : número de itens demandados;
{1, . . . , Nf} = S(1) ∪ S(2) ∪ ... ∪ S(K), sendo S(k)={i tal que o item i é de gramatura k}.

Parâmetros:
ckmt: custo de produção da bobina-jumbo do tipo k na máquina m no perı́odo t;
hkt: custo/ton de estoque de bobinas-jumbo do tipo k no final do perı́odo t;
skmt: custo de preparação da máquina m para produzir uma bobina-jumbo do tipo k no perı́odo t;
cpkt: custo/cm de perda de papel do tipo k durante o processo de corte, no perı́odo t;
σit: custo/ton de estoque de itens finais do tipo i no perı́odo t;
Cmt: capacidade (ton) da máquina m no perı́odo t;
dkt: vetor das quantidades demandadas de itens finais tipo k no perı́odo t. Seu tamanho é |S(k)|;
ρk: peso especı́fico da bobina-jumbo do tipo k;
ηk: vetor de pesos dos itens finais de papel do tipo k (o peso do item final i do tipo k e largura li é
dado por ηik = ρkli);
Dkt: demanda (ton) de papel do tipo k no perı́odo t;
bkm: peso da bobina-jumbo do tipo k produzida na máquina m (bkm = Lmρk);
fkm: perda de papel (ton) ao configurar a máquina m para produzir bobinas-jumbo do tipo k;
ajm: vetor associado ao padrão de corte j para bobinas-jumbo de largura Lm. Seu tamanho é |S(k)|
e cada componente aijm representa o número de itens i, i ∈ S(k), cortados de acordo com o padrão
j, da bobina-jumbo de largura Lm;
pjm: perda de papel (cm) no padrão de corte j usado para cortar uma bobina-jumbo de largura Lm;
Q: número suficientemente grande.

Variáveis de decisão:
xkmt: número de bobinas-jumbo do tipo k produzidas na máquina m no perı́odo t;
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wkmt:número de bobinas-jumbo do tipo k produzidas na máquina m estocadas no fim do perı́odo t;
zkmt: variável binária que indica a produção ou não da bobina-jumbo do tipo k na máquina m no
perı́odo t;
yjkmt: número de bobinas-jumbo do tipo k produzidas na máquinam no perı́odo t e que são cortadas
usando o padrão de corte j;
ekt: vetor de itens finais do tipo de papel k que são estocados no final do perı́odo t. Sua dimensão é
|S(k)| e cada componente eikt representa o número de itens finais i, i ∈ S(k) em estoque no final
do perı́odo t.

Modelo Matemático Bi-objetivo

Minimizar F (x) = (F1(x,w, z), F2(y, e)) (1)

Sujeito a

M∑
m=1

(bkmtxkmt + bkmwk,m,t−1 − bkmwkmt) = Dkt, k = 1, . . . ,K, t = 1, . . . , T ; (2)

K∑
k=1

(bkmtxkmt + fkmzkmt) ≤ Cmt, m = 1, . . . ,M, t = 1, . . . , T ; (3)

xkmt ≤ Qzkmt, k = 1, ...,K, m = 1, . . . ,M, t = 1, . . . , T ; (4)

M∑
m=1

Nm∑
j=1

ajmy
j
kmt + ek,t−1 − ekt = dkt, k = 1, . . . ,K, t = 1, . . . , T ; (5)

Nm∑
j=1

yjkmt = xkmt + wk,m,t−1 − wkmt, k = 1, . . . ,K, m = 1, . . . ,M, t = 1, . . . , T ; (6)

wkm0 = 0, ek0 = 0, k = 1, . . . ,K, m = 1, . . . ,M ; (7)

xkmt ≥ 0, wkmt ≥ 0 e inteiros, zkmt ∈ {0, 1}, k = 1, . . . ,K, m = 1, . . . ,M, t = 1, . . . , T ; (8)

yjkmt ≥ 0, ekt ≥ 0 e inteiros, j = 1, . . . , Nm, k = 1, . . . ,K, m = 1, . . . ,M, t = 1, . . . , T, (9)

A função F1(x,w, z) definida em (10) modela os custos do PDL. O objetivo é minimizar
os custos de produção e estoque das bobinas-jumbo e o tempo de setup das máquinas.

F1(x,w, z) =
T∑
t=1

M∑
m=1

K∑
k=1

(ckmtxkmt + hktbkmwkmt + skmtzkmt) (10)

A função F2(y, e) definida em (11) modela os custos do PCE. O objetivo é minimizar os
custos da perda de material durante o corte, bem como os custos de estoque dos itens.

F2(y, e) =
T∑
t=1

K∑
k=1

cpkt

M∑
m=1

J∑
j=1

ρjmy
j
kmt +

T∑
t=1

K∑
k=1

∑
i∈S(k)

σitηikeikt (11)

Na formulação, podemos considerar Dkt =
∑

i∈S(k) ηikdikt + perda. Como a perda
é desconhecida, relaxamos a restrição de igualdade em (2) permitindo que a produção de objetos
somada ao estoque do perı́odo anterior menos o estoque no final do perı́odo atual seja maior ou
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igual que a demanda de itens. Com esta relaxação da igualdade a produção dos objetos poderá
ser maior que a demanda de itens finais. As restrições (2) e (5) são relativas ao balanceamento
de estoques no PDL e PCE, respectivamente. As equações (2) garantem que as bobinas-jumbo
produzidas no perı́odo t, somadas ao que já existia no estoque, menos o que ficará estocado ao final
do perı́odo, deve atender a demanda Dkt. Por sua vez, as equações (5) asseguram que os itens
cortados no perı́odo t somados aos que estão em estoque menos os que ficarão estocados no final do
perı́odo, atenderão à demanda de itens dikt. A capacidade de produção de bobinas-jumbo de cada
máquina m no perı́odo t é limitada por Cmt toneladas. As restrições (3) garantem que a capacidade
de cada máquina não seja violada. As restrições (4) são de setup da máquina. Se houver produção
na máquina m de bobinas-jumbo do tipo k no perı́odo t, então a variável binária zkmt assume o
valor um, caso contrário, será zero. As restrições (6) são de integração dos dois problemas, pois
envolvem as variáveis tanto do PDL quanto do PCE. Essas restrições limitam o número de bobinas
cortadas àquelas que foram produzidas. Por fim, as restrições (7), (8), (9) definem a quantidade de
estoque inicial e restringem o domı́nio das variáveis de decisão.

5. Métodos de Resolução
Descrevemos brevemente os dois métodos clássicos utilizados para resolver o nosso pro-

blema integrado multiobjetivo.

5.1. Método da Soma Ponderada
O método da Soma Ponderada consiste em atribuir pesos para as funções objetivo, trans-

formando o problema em mono-objetivo ponderado. A cada iteração varia-se os pesos para obter
soluções de Pareto. Devido a sua simplicidade, este método é pouco eficiente para determinadas
situações, como por exemplo, quando o problema não é convexo. Como todas as funções do nosso
modelo é linear, eliminamos essa dificuldade.

Um cuidado adicional que temos que tomar neste método é quanto a necessidade de nor-
malizar as funções objetivo, pois quando as funções objetivo têm magnitudes diferentes, aquela de
maior dimensão influência na otimização da outra. Utilizamos a seguinte normalização.

fnormk (x) =
fk(x)− z∗k
znadk − z∗k

, k = 1, . . . ,K, (12)

onde fnormk é a k-ésima função objetivo normalizada, z∗k é a k-ésima componente do vetor solução-
utópica e znadk é a k-ésima componente do vetor solução-nadir. Desta forma, fnormk assumirá
valores entre 0 e 1.

5.2. Método ε-Restrito
O método ε-Restrito é muito utilizado na literatura, ele consiste em otimizar uma das

funções objetivo e restringir com limitantes especificados as demais funções. Variando os limitantes
de forma adequada, podemos obter as soluções de Pareto do problema. Neste trabalho minimizamos
a função F1(x,w, z) e consideramos a função F2(y, e) no conjunto de restrições. Para futuros
trabalhos, pretendemos analisar também o comportamento da curva de Pareto ao inverter a posição
das funções. Os limitantes para F2(y, e) são escolhidos ao variar valores que se encontram entre os
vetores solução-nadir e solução-utópica do problema.

6. Experimentos Computacionais e Análise dos Resultados
Os experimentos computacionais realizados tentam responder as seguintes questões. Existe,

realmente, trade-off entre o PDL e o PCE? Em caso afirmativo, onde se destaca esse conflito nas
funções objetivo? Qual dos métodos de resolução utilizados consegue capturar melhor a curva de
Pareto? Quais as vantagens da abordagem multiobjetivo em comparação com a mono-objetivo?

Os experimentos estão divididos nos três grupos abaixo. Para cada grupo foram testados
os dois métodos descritos na Seção 5.
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1. Resultados por Heurı́stica: Como o nosso modelo matemático é considerado do tipo NP-
difı́cil, é necessário utilizar heurı́sticas para resolvê-lo em tempo computacional aceitável.
Na Subseção 6.1 descrevemos o método heurı́stico utilizado e apresentamos os resultados
obtidos para este grupo.

2. Resultados Inteiros Exatos: Para exemplares dimensionalmente pequenos é possı́vel resolver
o modelo de forma exata diretamente no Solver. Aqui, pretendemos validar o comportamento
conflitante das funções objetivo sem o carácter de aproximação das soluções heurı́sticas. Os
resultados obtidos são apresentados na Subseção 6.2.

3. Resultados Exatos com Integralidade Relaxada: Devido a dificuldade de resolução, os exem-
plares rodados nos dois grupos anteriores foram gerados para instâncias de tamanho mediano
e pequeno. Com o objetivo de validar a nossa proposta para exemplares dimensionalmente
maiores, resolvemos tais exemplares com a integralidade relaxada. Apresentamos esses re-
sultados na Subseção 6.3.

Em todos os testes os parâmetros definidos na Seção 4 foram gerados aleatoriamente
como descrito em [Poltroniere et al., 2014]:

• Escolhemos M = 2, sendo que uma máquina produz bobinas-jumbo de largura L1 = 540
cm e a outra L2 = 460 cm. O peso especı́fico é ρk = 2 kg/cm;

• ckmt ∈ [0, 015; 0, 025] . bkm, onde bkm = Lmρk;

• skmt ∈ [0, 03; 0, 05] . ckmt; hkt ∈ [0, 0000075; 0, 0000125]; fkm ∈ [0, 01; 0, 05] . bkm;

• cpkt =
∑M

m=1 ckmt

M . 10; σit = 0, 5 . hkt, com i ∈ S(k);

• li ∈ [0, 1; 0, 3] .
∑M

m=1 Lm

M ; dikt ∈ [0; 300];

• Para as capacidades das máquinas, escolhemos

Cmt =
bkm∑M

m=1 bkm
. Cap;

Cap = φ .
∑T

t=1

∑M
m=1

∑K
k=1(Dkt/M+fkm)
MT .

Para resolver o modelo utilizamos o Solver CPLEX 7.5. O método da Soma Ponderada e
ε-Restrito foram implementados na linguagem Python utilizando a biblioteca docplex para conectar
o Python com o CPLEX. Os testes foram realizados em um computador Intel i5 quad core com 24
GB de RAM.

6.1. Resultados por Heurı́stica
Para este grupo de teste geramos 8 classes com 10 exemplos cada, ou seja, 80 exemplares

no total. Cada classe é formada como uma combinação dos dados abaixo.

• Número de tipo de itens demandados: i = 3, 4, 5, 6;

• Número de perı́odos: t = 3, 4.

Por exemplo, para uma classe com i = 3 e t = 3, geramos 10 exemplares variando os
parâmetros. O mesmo ocorre para i = 3 e t = 4, e assim por diante. A seguir apresentamos os
passos da heurı́stica utilizada neste grupo de testes.

Passo 1. Gere todos os possı́veis padrões de corte dado os valores de Lm e os tamanhos dos itens
demandados.

3980



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

Passo 2. Ordene os padrões de corte em ordem crescente de perda de material e selecione os n
primeiros.

Passo 3. Resolva o modelo descrito na Seção 4 apenas com os n padrões selecionados no Passo 2.

Figura 1: Curva de Pareto para i = 5 e t = 4 utilizando o método ε-Restrito

Escolhemos n = 15 padrões. A Figura 1 ilustra a curva de Pareto obtida com método ε-Restrito para
i = 5 e t = 4 com 50 valores de ε. Nela, podemos verificar que existe trade-off entre as funções
objetivo do PDL e do PCE. Note que a medida que a função objetivo do PCE diminui, aumenta a do
PDL. O mesmo comportamento ocorre em todos as classes de exemplares deste grupo. Com esses
resultados podemos validar que realmente existe um conflito entre as funções objetivo do PDL e do
PCE.

As Figuras 2 e 3 ilustram os resultados obtidos para i = 3 e t = 3 com os métodos
ε-Restrito e Soma Ponderada, respectivamente. Podemos observar nessas figuras que o método ε-
Restrito capta melhor a curva de Pareto que o método da Soma Ponderada. Este comportamento
se repete para os gráficos gerados com diferentes valores e diferentes classes. Concluı́mos que o
método da Soma Ponderada não consegue atingir tantas soluções de Pareto quanto o método ε-
Restrito. Para os pesos p1 e p2 da função objetivo (p1F1 + p2F2) no método da Soma Ponderada
escolhemos 50 valores para p1 no intervalo (0, 1), tais que, p1 + p2 = 1. Para melhor comparação
entre os métodos, no método ε-Restrito variamos os limitantes ε2 para a função F2 no conjunto de
restrições de forma semelhante. Ou seja, escolhemos adequadamente 50 valores para ε2 entre os
vetores solução-nadir e solução-utópica do problema.

F.O. PDL Jumbos Estoque Setup F.O. PCE Perda Estoque Troca Valores
Produzidos (ton) Jumbos (ton) da Máquina no corte (cm) itens (ton) de Facas para ε2

5.238 262.840 154.320 2 38.636 194 7.700 14 39.075
5.249 263.400 16.200 3 34.653 174 8.708 19 34.733
5.266 264.280 58.320 3 30.272 152 11.632 13 30.391
5.368 269.360 58.160 3 25.890 130 27.364 12 26.050
5.485 275.240 59.400 3 21.509 108 44.480 12 21.708
5.611 281.560 58.320 3 17.128 86 63.724 9 17.367
5.724 287.280 0 3 12.746 64 80.696 9 13.025
5.850 293.600 59.400 3 8.365 42 99.952 11 8.684
5.976 299.920 58.320 3 3.984 20 117.040 10 4.342

Tabela 1: Análise dos conflitos entre o PDL e o PCE através das soluções heurı́sticas
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Figura 2: Curva de Pareto para i = 3 e t = 3 utilizando o método ε-Restrito

Figura 3: Curva de Pareto para i = 3 e t = 3 utilizando o método da Soma Ponderada

As conclusões obtidas com relação ao conflito entre os dois problemas mostram como
uma análise multiobjetivo pode ajudar a melhorar as decisões da empresa em comparação com a
abordagem mono-objetivo. A Figura 4 ilustra um gráfico com a curva de Pareto obtida pelo método
ε-Restrito. Nela, o ponto na curva (quadrado azul) na parte superior é a solução do problema inte-
grado e mono-objetivo. Esta solução limita como o tomador de decisão deve planejar a produção,
o estoque e o corte, enquanto que as soluções do modelo multiobjetivo apontam para várias outras
oportunidades de planificar a produção. Neste caso, a empresa pode estudar qual solução se adapta
melhor ao seu contexto de produção.

Para tentar responder onde está o principal conflito entre as funções objetivo, apresenta-
mos na Tabela 1 alguns resultados obtidos pelo método ε-Restrito. As linhas da tabela representam
a variação nos valores de ε. Neste caso, a classe utilizada foi i = 4 e t = 3 com 9 valores diferentes
para ε.

As quatro primeiras colunas da Tabela 1 fornecem os resultados para o PDL. Na primeira
coluna, apresentamos o resultado da função objetivo em termos de custos totais, os valores foram
arredondados para evitar casas decimais. Na segunda, o total de bobinas-jumbo produzidas, em

3982



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

Figura 4: Comparação entre a abordagem multiobjetivo e a mono-objetivo

toneladas, ao longo dos t perı́odos. Na terceira, o total de bobinas-jumbo medido em toneladas que
foi necessário estocar durante todos os perı́odos. Na quarta, o setup das máquinas, ou seja, quantas
vezes ao longo dos perı́odos a máquina m foi utilizada para produção de jumbos de tamanho Lm.

As seguintes quatro colunas da Tabela 1 fornecem os resultados para o PCE. Na quinta
coluna, apresentamos o resultado da função objetivo em termos de custos totais, os valores foram
arredondados para evitar casas decimais. Na sexta, a perda total de material durante o corte medido
em centı́metros. Na sétima, o total de itens estocados ao longo do perı́odo medido em toneladas. A
oitava coluna apresenta a quantidade de padrões de corte utilizados durante os perı́odos. Por fim,
a nona coluna são os limitantes de F2, isto é, os valores arredondados de ε2 utilizados no método
ε-Restrito.

Observe na Tabela 1 que a medida que diminuı́mos o valor do ε a função objetivo do
PCE diminui e a função objetivo do PDL aumenta. O principal conflito entre os dois problemas é
encontrado nas Colunas 2 e 6, ou seja, jumbos produzidos e perda no corte. Isto indica que para
obter menor perda no corte, é preciso produzir itens além da demanda no PCE, exigindo uma maior
produção de bobinas-jumbo e aumento dos custos do PDL. Como consequência do excesso de
produção, teremos itens e objetos no estoque final que não são necessários para atender a demanda
no horizonte de planejamento. No entanto, estes itens produzidos a mais podem ser utilizados para
futuras demandas dependendo de uma análise adequada do tomador de decisão da indústria. Se
por um lado há uma maior fabricação de objetos, gerando maiores custos na produção, por outro,
conseguimos menor perda de material. Se o decisor sabe que os itens remanescentes em estoque
serão vendidos em um futuro próximo, então compensará a escolha do excesso de produção. No
entanto, para incertezas nas futuras demandas, a produção em excesso não seria uma boa escolha.

Observamos ainda, na Tabela 1 e em outros resultados para as diversas classes, que não
existe uma correlação muito forte entre o estoque dos objetos e a perda de material no corte. Por
outro lado, existe um conflito interno no PCE. Vemos nas Colunas 6 e 7 da tabela que quanto menor
for a perda no corte maior é o estoque de itens. Isso sugere para trabalhos futuros a possibilidade
de modelar o problema com três funções objetivo, ao incluir uma terceira função que mede a perda
de material durante o corte.

Por fim, outras relações, que são percebidas e que devem ser validadas com uma análise
estatı́stica de correlação em trabalhos futuros, estão entre a produção de jumbo e o setup da máquina,
e entre a perda de material no corte e a troca de facas.
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Figura 5: Curva de Pareto para i = 3 e t = 3 utilizando ε-Restrito e soluções exatas

F.O. PDL Jumbos Estoque Setup F.O. PCE Perda Estoque Troca Valores
Produzidos (ton) Jumbos (ton) da Máquina no corte(cm) itens(ton) de Facas para ε2

6.462 275.080 0 4 525.700 2.239 19.354 9 526.687
6.593 280.680 0 4 512.552 2.183 36.268 9 512.646
6.729 286.440 0 4 497.995 2.121 53.746 8 498.606
6.885 293.120 0 4 483.908 2.061 74.100 9 484.565
7.153 304.560 0 3 469.820 2.001 100.304 8 470.525
7.534 320.760 0 3 455.733 1.941 108.150 7 456.484
7.914 336.960 0 3 441.645 1.881 177.318 5 442.444
8.294 353.160 0 3 427.558 1.821 255.654 6 428.403
8.675 369.360 0 3 413.471 1.761 290.470 5 414.363

Tabela 2: Análise dos conflitos entre o PDL e o PCE através das soluções exatas

6.2. Resultados Exatos Inteiros
Como a integralidade das variáveis dificulta a resolução do nosso modelo, para este grupo

limitamos os testes para i = 3 e t = 3 com 10 exemplares. A finalidade é validar o comporta-
mento conflitante entre as funções objetivo quando não é utilizado soluções heurı́sticas. A Tabela 2
apresenta os resultados para esta classe utilizando o método ε-Restrito. Os dados para as funções
objetivo nesta tabela também são ilustrados na Figura 5. Da comparação entre as Colunas 2 e 6, e
entre as Colunas 6 e 7, chegamos as mesmas conclusões observadas a partir da Tabela 1.

6.3. Resultados Exatos com Integralidade Relaxada
Aqui, pretendemos analisar a abordagem multiobjetivo para exemplares dimensional-

mente maiores. As classes geradas foram obtidas como uma combinação de i = 6, 7, 8, 9, 10 e
t = 3, 4. Variando os parâmetros do modelo, geramos 10 exemplares para cada classe.

As Figuras 6 e 7 ilustram as Curvas de Pareto para i = 8 e t = 4 obtidas, respectiva-
mente, pelos métodos ε-Restrito e Soma Ponderada. Os pesos para o método da Soma Ponderada
são os mesmos descritos na Subseção 6.1. Novamente, os resultados desta subseção ratificam as
conclusões obtidas nos grupos de testes anteriores. Percebemos a existência de trade-off entre as
funções objetivo do PDL e do PCE, além do método ε-Restrito captar melhor a curva de Pareto em
comparação ao método da Soma Ponderada.

7. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste trabalho propomos e discutimos um modelo matemático multiobjetivo para tratar

dos problemas de dimensionamento de lotes e corte de estoque como um problema integrado. A
partir do modelo encontrado em [Poltroniere et al., 2014] propomos uma formulação matemática
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Figura 6: Curva de Pareto para i = 8 e t = 4 utilizando ε-Restrito e integralidade relaxada

Figura 7: Curva de Pareto para i = 8 e t = 4 utilizando Soma Ponderada e integralidade relaxada

na forma bi-objetivo. Os métodos de resolução utilizados foram a Soma Ponderada e o ε-Restrito.
Algumas conclusões importantes foram obtidas a partir dos resultados computacionais. Existe re-
almente trade-off entre as funções objetivo do PDL e do PCE. O conflito está principalmente entre
o aumento da produção de bobinas-jumbo e a diminuição da perda de material no corte. Obser-
vamos também a existência de trade-off entre a perda de material no corte e o estoque de itens.
Com relação aos métodos de resolução utilizados, vimos que o ε-Restrito é superior ao da Soma
Ponderada, pois captura melhor a curva de Pareto.

Os resultados mostram que esta pesquisa precisa de outras análises, assim novas abor-
dagens serão propostas. Pretendemos estudar um outro modelo com três funções objetivo, acres-
centando uma função objetivo que mede a perda de material no corte no modelo atual. Faremos
uma análise estatı́stica de correlação entre as variáveis para validar estatisticamente as conclusões
obtidas. Vemos a necessidade de fazer uma pesquisa mais profunda em relação as escolhas dos
pesos no método da Soma Ponderada e de implementar outros métodos de resolução multiobjetivo
existentes na literatura. Ainda, estamos desenvolvendo outro método heurı́stico mais eficiente para
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resolução do modelo. A heurı́stica de Encaixe proposta em [Campello et al., 2016] vem mostrando
bons resultados e planejamos adaptá-la para o modelo apresentado neste trabalho.
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Simpósio de Pesquisa Operacional, p. 3652–3663.

Rezaei, J. e Davoodi, M. (2011). Multi-objective models for lot-sizing with supplier selection.
International Journal of Production Economics, 130(1):77–86.

Salles-Neto, L. L., Araujo, S. A., e Golfeto, R. R. (2014). Um problema de corte de estoque
multiobjetivo. Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento, p. 183–201.
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