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RESUMO 

Desde a década de 90, com o crescimento do e-commerce, o processo de 

entrega de mercadorias se tornou um grande desafio para as empresas. Esse 

cenário é ainda mais complexo no comércio de alimentos, os quais são produtos 

regularmente mais sensíveis e perecíveis.  

 

O presente projeto de formatura tem como contexto central a operação de 

Last Mile, etapa final e mais difícil da entrega. Foi realizado o estudo e análise de 

diferentes modelos de problemas de otimização de empacotamento, de modo a 

promover otimização dos custos de Last Mile.  

 

Seguindo uma metodologia baseada em Pesquisa Operacional, utilizou-se 

processamento computacional a fim de facilitar a tomada de decisão, buscando o 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Aplicou-se modelos de 

otimização combinatória, iniciando por um problema base até suas possíveis 

generalizações. O desenvolvido foi com base no Bin Packing Problem e sua 

generalização, o Variable Sized Bin Packing Problem, em que itens de diversos 

volumes e pesos necessitam ser embalados no menor conjunto de caixas (bins). 

 

Como resultado, foi desenvolvido um algoritmo capaz de obter os itens de 

um pedido e decidir a melhor configuração de embalagens e itens, otimizando o 

custo de entrega. Ademais, foram comparadas diferentes complexidades 

computacionais das modelagens implementadas.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Since the 90's, with the growth of e-commerce, the delivery process has 

become a great challenge for companies. This scenario is even more complex in 

the food and e-grocery sector, which are regularly more sensitive and perishable 

products. 

 

This graduation project has as its central context the Last Mile operation, the 

final and most difficult stage of delivery. The study and analysis of different models 

of packing optimization problems was carried out, in order to promote optimization 

of Last Mile costs. 

 

Following a methodology based on Operational Research, computational 

processing was used in order to facilitate decision making, seeking the best use of 

available resources. Combinatorial optimization models were applied, starting with 

a base problem until its possible generalizations. The development was based on 

the Bin Packing Problem and its generalization, the Variable Sized Bin Packing 

Problem, in which items of different volumes and weights need to be packed in the 

smallest set of packages (bins). 

 

As a result, an algorithm capable of obtaining the items of an order and 

deciding the best configuration of packages and items was developed, optimizing 

the delivery cost. Furthermore, different computational complexities of the 

implemented models were compared. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Motivação 

A motivação para o presente Trabalho de Formatura provém da disposição 

de se compreender tópicos mais clássicos de Inteligência Artificial através da união 

de conceitos e algoritmos com aspectos práticos de implementação. O contexto no 

qual o estudo será empregado tem como incentivador o estágio realizado durante 

os últimos semestres de graduação. O estágio foi realizado em uma empresa que 

produz e comercializa alimentos – congelados já preparados e frescos – 

unicamente de forma digital, sendo categorizada como e-grocery.  

 

Durante o estágio, as atividades desenvolvidas tiveram como foco a 

modelagem, estruturação e análise de dados especificamente na área logística. 

Nesse período, o principal segmento de foco foi o aperfeiçoamento de processos 

da etapa final de entrega. Comumente chamada de Last Mile ou última milha, é a 

etapa com maior custo e elasticidade de preços [1].  

 

Nos Estados Unidos, de 2014 a 2021, o custo de Last Mile correspondeu à 

53% dos custos logísticos, segundo a organização Mordor Intelligence. Além disso, 

também é o processo que leva mais tempo em toda a entrega, por conta da 

quantidade de paradas, tempo ocioso e em trânsito para determinada quantidade 

de pedidos. Portanto, possui uma grande oportunidade de melhoria de processos 

a fim de se reduzir despesas e ganhar eficiência na operação. 

 

Nessa conjuntura, o projeto de formatura foi planejado tendo como incentivo 

aperfeiçoar o estudo de um tema de interesse aliado à uma área de aplicação 

vivenciada no estágio, sedenta de melhorias tecnológicas. A grande motivação 

teórica é ampliar o conhecimento em inteligência artificial, tradicional e 

contemporânea, centrada em problemas de otimização.  

 

 



 

 

1.2. Objetivo 

Uma das dificuldades encontradas na entrega diária de alimentos da 

empresa de e-grocery, é a otimização de embalagens. Em razão da grande 

variedade de produtos na categoria, não há um padrão de características que 

possam ser agrupadas facilmente. Essa disparidade se dá tanto em relação à 

aspectos físicos como volume e peso como também sensibilidade ao choque 

mecânico, à temperatura de armazenamento e à variação de temperatura. Além 

desse fator, como as etapas de picking – separação dos itens do pedido – e 

packing – empacotamento – são realizadas o mais rapidamente possível, as caixas 

e sacolas escolhidas para transporte dos produtos frequentemente são maiores do 

que o necessário.  

 

Por conta da ausência de inteligência computacional empregada nesse 

processo operacional, cada pedido acaba ocupando mais espaço interno do 

veículo de transporte do que seria realmente necessário. À vista disso, de acordo 

com dados da própria empresa, considerando que são transportados em média 

300 pedidos por dia, essa otimização espacial se torna relevante para diminuir o 

custo do Last Mile.  

 

Isto posto, o escopo do presente trabalho tem como finalidade prática a 

melhoria do aproveitamento das embalagens para transporte. Desse modo, é 

desejado que a solução obtida pelo algoritmo escolhido seja mais eficiente do que 

o processo atual, empírico. A eficiência será dada pela diminuição de volume 

ocupado pelos pedidos em determinado espaço de tempo. Tal comparação será 

realizada com base em dados históricos fornecidos pela empresa em questão.  

 

Ademais, pretende-se, como objetivo secundário, analisar e comparar o 

desempenho de diferentes algoritmos e técnicas de otimização baseadas em 

Inteligência Artificial.   

 

 



 

 

1.3. Justificativa 

Com os avanços nos sistemas computacionais, os problemas de otimização 

vêm se tornando cada vez mais importantes e populares em diferentes aplicações. 

Podem ser utilizados em diversos cenários de engenharia, como por exemplo, 

sistemas de informação, tomadas de decisão multicritério, sistemas de manufatura 

e logística. Assim, o fato de ser um problema que pode ser empregado em 

diferentes contextos torna seu estudo muito atrativo. [2] 

 

Desde 1990, o e-commerce tem crescimento de forma significativa e 

consistente em todas as categorias de produto. Desse modo, o desenvolvimento 

de um processo Last Mile eficiente tem sido um grande desafio e aspecto relevante 

de competitividade entre empresas. Em 2019, o segmento teve aumento de 16% 

do faturamento e 21% do número de pedidos em relação ao ano anterior. [3]  

   

Por fim, em um cenário geral, além da programação para otimização, 

conceitos de inteligência artificial já se mostram indispensáveis em ambientes de 

desenvolvimento acelerado. Segundo relatório da PwC, em 2030, é esperado que 

todas as regiões do mundo vivenciem impactos de crescimento em seu PIB por 

conta do uso de IA. Através do uso de técnicas de predição, da automatização e 

otimização de processos, por exemplo, a produtividade das empresas e demanda 

por consumo aumentarão. A área logística é uma de maiores potenciais. [4] 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ASPECTOS CONCEITUAIS  
 

2.1. Inteligência Artificial   

O termo “Inteligência Artificial” (IA) foi cunhado em 1956 como uma linha de 

pesquisa de aspectos da aprendizagem e características da inteligência humana 

que poderiam ser, à princípio, descritos de forma que uma máquina pudesse 

simulá-los. Os pesquisadores de IA começaram, então, a identificar os processos 

que constituíam tal comportamento na esfera de diagnósticos médicos, xadrez, 

matemática, processamento de linguagem a fim de reproduzi-los de modo 

automatizado. [5] 

 
Inicialmente, o intuito era a busca por replicar atributos de inteligência 

humana em máquinas. No entanto, hoje, com a IA busca-se desenvolver sistemas 

que resolvam problemas complexos até com abordagens que contornem vieses 

humanos. [5] 

 
Neste projeto, com a automatização dos métodos estudados – os quais 

serão descritos nos tópicos a seguir – pretende-se, justamente, obter desempenho 

superior ao processo humano de tomada de decisão. Ou seja, com o uso de 

inteligência artificial é esperado que, ao final, a solução reflita em uma diminuição 

de tempo operacional e de custos.  

 
A Inteligência Artificial é uma abrangente área de estudo, compreendendo 

diversos campos. Um esquema desses campos pode ser visto na figura abaixo. [6] 



 

 

 
 

Figura 1 - Áreas de Inteligência Artificial  

[6] 

 

 

A área acima destacada é o campo de interesse compreendida pela 

inteligência artificial que será tratada no projeto de formatura. Dentre esse domínio, 

o foco será especificamente em otimização, sendo que os aspectos conceituais 

utilizados serão versados ainda nesse capítulo.  

 

 

2.2. Pesquisa Operacional 

A pesquisa operacional (PO) surgiu em um contexto de necessidade de 

alocação de recursos escassos em operações diversas, principalmente com a 

Segunda Guerra Mundial. Desde a década de 80, com os avanços 

computacionais, a PO vem sendo impulsionada, já que as possibilidades de 

resolução de problemas mais complexos são cada vez mais eficientes. [7] 

 



 

 

Como indica o termo, a PO se refere a pesquisas sobre operações. É, 

portanto, aplicada a problemas que envolvem a coordenação de operações em 

uma organização. A palavra “pesquisa” é utilizada por fazer alusão ao método 

científico conhecido usualmente em pesquisas formais. Essa metodologia será 

utilizada no presente projeto a fim de guiar a definição do problema que se deseja 

resolver. [7] 

 

Em um contexto real, principalmente corporativo, normalmente os 

problemas cujas soluções são exploradas envolvem situações em que os recursos 

são limitados. Com o apoio da PO, o processo de tomada de decisão é facilitado 

de forma que os recursos são alocados buscando o melhor aproveitamento 

possível. Por meio de processamento computacional, diversas técnicas 

matemáticas podem ser empregadas dependendo do problema que se procura 

resolver. A programação linear, por exemplo, costuma ser uma das mais básicas. 

[8] 

 

Os modelos de PO podem ser analíticos ou de simulação. O primeiro 

envolve técnicas de otimização linear, não-linear e estocástica. Já o segundo tipo 

diz respeito a teoria de filas e cadeias de Markov, por exemplo. O trabalho de 

formatura terá como foco apenas os modelos analíticos lineares, explorando a 

otimização combinatória, com aplicações de programação inteira (discreta). [8] 

  

 

2.3. Otimização 

Otimização é o processo de definição de variáveis de decisão de forma que 

o objetivo em questão seja otimizado. A solução ótima é dada pelo conjunto de 

variáveis de decisão que maximizem ou minimizem o objetivo especificado, de 

forma que cumpra as restrições indicadas. Ou seja, as variáveis de decisão que 

geram o melhor valor resultante da função objetivo, considerando as restrições, 

corresponde a solução ótima.  

   



 

 

O processo de tomada de decisão consiste basicamente em três passos: 

formulação do problema, modelagem do problema e otimização do problema. Há 

uma grande variedade de modelos de otimização, como é possível ver na figura 

abaixo. Os modelos que costumam ter melhores resultados são os baseados em 

programação matemática, por restrição e combinatória, os quais serão abordados 

com diferentes enfoques neste projeto. [9] 

 

 

 
 

Figura 2 - Modelos de Otimização 

[9] 

 

Os métodos de otimização podem ser determinísticos ou estocásticos. No 

primeiro caso, a solução ótima gerada é exata, o que garante otimização. Já para 

a segunda opção, são aplicadas técnicas de aproximação por meio de heurísticas 



 

 

e meta-heurísticas que levam a soluções subótimas, o que não garante otimização 

ao fim. Um esquema dos possíveis métodos de otimização é ilustrado a seguir. [9] 

 

 

 
 

Figura 3 - Modelos de Otimização 

 

 

Para o presente trabalho, serão utilizados modelos determinísticos com 

enfoque na programação por restrições. Também são discutidas outras possíveis 

soluções pelos métodos Branch and X e Estocásticos.  

 

Por fim, no processo de otimização, a solução final é definida por critérios 

baseados em conceitos de máximo e mínimos locais e globais. O ponto x é um 

máximo local forte se 𝑓(𝑥) é definido numa vizinhança lambda tal que 𝑁(𝛿, 𝑥∗) e 

satisfaz 𝑓(𝑥∗) > 𝑓(𝑥) para cada ∀𝑢 ∈ 𝑁(𝛿, 𝑥∗), onde 𝑢 ≠ 𝑥∗. O máximo local fraco 

é dado quando 𝑓(𝑥∗) = 𝑓(𝑥).   

  



 

 

 
 

Figura 4 - Modelos de Otimização 

 

2.3.1. Formulação Matemática  

Teoricamente, qualquer problema do mundo real pode ser formulado como 

um problema de otimização com objetivos explícitos segundo as equações abaixo. 

 

max 𝑜𝑟 min 𝑓(𝑥), 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥 )  ∈ ℝ    

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝜙𝑗(𝑥) = 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑀 

𝜓𝑘(𝑥) ≤ 0, 𝑘 = 1,2, … , 𝑁 

 

Onde 𝑓(𝑥), 𝜙𝑗(𝑥) e 𝜓𝑘(𝑥) são funções escalares do vetor (matriz coluna) 𝑥. 

Os elementos do vetor são as variáveis de decisão, as quais podem ser contínuas, 

discretas ou uma mistura dos dois. A função 𝑓(𝑥) é chamada de função objetivo, 

a qual comumente é atribuída uma função custo em problemas de minimização. 

Por fim, 𝜙𝑗(𝑥) são as restrições em termos de M igualdades e 𝜓𝑘(𝑥) restrições em 

termos de N inequações. Assim, ao todo, tem-se M + N restrições. [9] 

 

O espaço determinado pelas variáveis de decisão é chamado de espaço de 

busca. Já o espaço delimitado pela função objetivo é o espaço de solução. O 



 

 

problema de otimização mapeia o espaço de busca no espaço de solução. O 

resultado dessa delimitação constitui o conjunto de soluções factíveis.  

 

A otimização linear envolve a resolução de problemas de otimização em que 

as restrições e a função objetivo atendem à linearidade matemática. Assim, o 

espaço da solução é restringido por diversas retas, formando um polítopo, 

resultante da intersecção de um conjunto de semiespaços para a quantidade de 

dimensões – variáveis – escolhidas. [10] 

 

 
Figura 5 - Espaço de Busca 

[Datacamp]  

 

 

Por fim, a programação de restrições busca delimitar ao máximo o espaço 

de solução, identificando resultados possíveis e não necessariamente encontrando 

a resposta ótima. O foco, nesse caso, está nas variáveis e restrições sendo que o 

modelo pode, inclusive, não contar com uma função objetivo. [10] 



 

 

2.3.2. Otimização Combinatória 

Grande parte do âmbito de pesquisa operacional envolve algoritmos para 

resolver problemas de otimização combinatória. Problemas combinatórios 

aparecem em inúmeras abordagens relacionadas a ciência da computação em que 

são aplicados métodos de inteligência artificial, pesquisa operacional, 

bioinformática, entre outros. Os exemplos são diversos, podendo ser aplicados na 

busca de caminhos em grafos, agendamentos, alocação de recursos, 

sequenciamento de genomas, modelos de lógica proposicional ou determinação 

da estrutura 3D de proteínas. [11] 

 

Tais problemas têm em comum a necessidade de se encontrar 

agrupamentos, ordenações ou atribuições de conjuntos de objetos que satisfaçam 

determinadas condições e restrições, como é o caso do problema tratado nesse 

projeto. A otimização combinatória é assim chamada por reduzir todo o espaço de 

possíveis soluções que podem ser encontradas através da combinação de fatores 

limitantes que resultam na solução de fato. [11] 

 

A otimização combinatória é uma subárea da otimização matemática que 

lida com problemas onde o espaço de soluções factíveis é limitado. O conjunto de 

variáveis que correspondem a otimização possuem valores discretos, não 

contínuos. Frequentemente, o valor das variáveis é binário, identificando a 

presença ou ausência na solução final. [9] 

 

Esses problemas são tipicamente caracterizados como de decisão, cuja 

solução é especificada por meio de condições lógicas ou de otimização. Os 

problemas de otimização são mais relevantes por serem formulados como 

generalizações de decisões, em que o propósito é encontrar soluções cuja função 

objetivo seja ótima. [11]  

 

O espaço de possíveis soluções de um programa de otimização 

combinatória geralmente é muito grande para que se faça uma busca exaustiva 

utilizando força bruta. Em alguns casos, os problemas são resolvidos por meio da 

técnica de ramificar e limitar, mais conhecida como algoritmo Branch and Bound. 



 

 

Seguindo a abordagem de dividir e conquistar, esse recurso particiona 

repetidamente o espaço de solução até que uma solução ótima seja encontrada. 

[12] 

 

Na prática, atividades de otimização aplicadas em operações comumente 

centravam-se em problemas em problemas de roteirização de veículos e 

agendamento. Contudo, na última década, as atenções têm se voltado também 

para o planejamento tático, onde são alocados os recursos necessários para a 

operação. Nesse contexto, os problemas de empacotamento gradualmente 

ganharam mais importância para modelagem estratégica e tomada de decisões 

nos setores de transporte e supply chain. [13] 

 

 

2.4. Problemas de Empacotamento 

Os problemas de empacotamento são tipos de problemas de otimização 

cujo propósito é atribuir itens a serem acomodados em um conjunto de pacotes, 

chamados na literatura, em inglês, genericamente por bin. [13] 

 

Assim, são definidos por uma função objetivo, a qual busca descrever 

matematicamente como aprimorar a solução. Essa equação especifica parâmetros 

a serem globalmente minimizados – por padrão – ou maximizados, a fim de gerar 

o melhor resultado dentro os factíveis. Além disso, também possuem restrições 

aplicadas ao modelo e variáveis de decisão, as quais resultam na solução. [14] 

 

Comumente, os problemas de empacotamento vão se tornando mais 

complexos computacional e matematicamente conforme a quantidade de 

restrições adotadas. Por consequência, também acabam sendo mais fiéis à 

realidade. No contexto corporativo, existem diversas particularidades na operação 

logística que vem ser incorporadas nos modelos desenvolvidos para uso prático. 

Contudo, no projeto, para fins acadêmicos, serão explorados tanto o problema 

base como algumas de suas generalizações.  



 

 

2.5. Knapsack Problem 

 O problema que mais se aproxima da questão logística contextualizada é o 

Problema da Mochila, mais conhecido pelo termo em inglês Knapsack Problem. 

Consiste na escolha de itens dentre um conjunto de acordo com o limite de 

capacidade do sistema (bin). O objetivo central é preencher a mochila de modo 

que se obtenha o máximo valor de utilidade, tornando a utilização do espaço 

disponível a mais eficiente possível. [10] 
 

O Knapsack, nesse caso, é admitido como um problema de otimização 

resolvido através da programação inteira linear. Desse modo, as variáveis de 

decisão assumem apenas valores inteiros. Nesse caso, as variáveis identificam os 

itens a serem avaliados e, em vista disso, o valor correspondente é binário. Assim, 

é identificado quais itens devem ser colocados para a otimização determinada.  

 

A principal restrição aplicada é o peso dos itens em relação ao peso total 

suportado pela mochila. Porém pode-se substituir ou acrescentar condições de 

volume ao problema utilizando mesma lógica. O objetivo é, geralmente, maximizar 

o valor monetário associado ao item, como um lucro. Contudo, também pode-se 

empregar diferentes abordagem. [10] 

 

 



 

 

 
Figura 6 – Ilustração do Problema da Mochila 

[Wikipedia] 

 

Como podemos utilizar mais de uma embalagem, até mesmo de dimensões 

diferentes, o problema deve considerar múltiplas mochilas com o objetivo de 

diminuir a quantidade de caixas utilizadas. Para essa modelagem, utiliza-se 

algoritmos que solucionem o Problema de Embalagem, ou então, Bin Packing 

Problem.  

 

Uma variação conhecida desse problema é no caso do uso de mais de uma 

mochila, de mesma capacidade. Essa situação se enquadra no Multiple Knapsack 

Problem. Os itens a serem guardados também podem ter uma abordagem 

multidimensional, em que são consideradas múltiplas restrições, tornando o 

problema mais complexo. Ademais, quando há mais de um espaço para acomodar 

itens, costuma-se referir a esse como bin.    

 

 

 

 

 



 

 

2.6. Bin Packing Problem 

Em um contexto de empacotamento, também é possível considerar uma 

perspectiva diferente. Pode-se haver uma quantidade específica de itens que 

obrigatoriamente devem ser acomodados. No entanto, é desejado o uso do menor 

número de bins possíveis, respeitando as restrições inerentes às embalagens. 

Esse enfoque dá origem a outro importante problema e que é o principal foco de 

estudo deste projeto: o Bin Packing Problem. 

 

No clássico problema Bin Packing, tem-se um conjunto 𝐼 = {𝐼1, … , 𝐼 } de n 

itens, a capacidade do bin 𝐶 ∈ ℕ e uma função de tamanho 𝑠 ∶ 𝐼 → ℕ. O objetivo é 

encontrar a atribuição viável que minimize o número de bins utilizada. A atribuição 

viável de itens em 𝑁 bins é uma partição 𝑃1, … , 𝑃𝑁 dos itens tais que para cada 𝑃 , 

a soma dos tamanhos dos itens 𝑃  não devem exceder a capacidade 𝐶. [15] 

 

 
Figura 7 - Ilustração do Problema Bin Packing 

[Zuse Institute Berlin] 

 

Por se tratar de um problema base, é importante ter conhecimento de suas 

generalizações, as quais tornam a questão mais complexa e real. Esse é o caso 

do Variable Sized Bin Packing Problem (VSBPP). Trata-se de uma perspectiva em 

que há mais de um tipo de embalagem com características distintas, como a 

capacidade, por exemplo. Assim, os tipos de bins também são acrescidos à 

modelagem do problema como outro conjunto. Outro aspecto relevante no VSBPP 



 

 

é que o custo não é necessariamente associado ao volume do item, de forma que 

cada item pode ter um custo associado sem correlação com seu volume. [13] 

 

Seguindo tal consideração, também é possível considerar o lucro envolvido 

em um ambiente corporativo. Por conseguinte, a função objetivo pode resultar em 

valores positivos indicando que há despesas a serem pagas, nulo ou negativo caso 

haja lucro. Além disso, os itens a serem acomodados podem ser mandatórios ou 

não. Dessa forma, produtos entrarão no bin somente se contribuem para a 

otimização do problema, correpcontexto muito presente em grandes empresas de 

e-commerce. [13] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. TECNOLOGIAS E REQUISITOS 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi utilizado o framework Anaconda, 

uma plataforma com várias ferramentas de modelagem, análise e visualização de 

dados. A modelagem dos algoritmos de otimização foi feita com a linguagem de 

programação Python, em sua versão mais recente, 3.4. O código foi implementado 

inicialmente através da interface Jupyter Notebook, um ambiente computacional 

web onde é possível combinar código com texto, equações e visualizações de 

forma interativa.  

 

Para validação e demonstração prática, é necessária a extração de uma 

base de dados. Depois de tratamentos e modelagens adequadas, esses dados 

foram usados como valores de interesse de entrada dos modelos. A manipulação 

dessa base foi feita por meio da biblioteca pandas por permitir a transformação dos 

dados em DataFrames. Esse formato é amplamente utilizado em análises de 

dados por facilitar sua manipulação com funcionalidades de simples 

implementação, como: criação de colunas, filtragem de dados, seleção de sets, 

combinação de datasets, entre outras.   

 

O desenvolvimento dos problemas de otimização será realizado com duas 

bibliotecas distintas para fins de comparação: a PuLP e ortools do Google. PuLP 

é um modelador de programação linear com o qual pode-se usar diversos 

solucionadores conhecidos no mercado como GLPK, CPLEX (IBM), GUROBI, 

MOSEK e SCIP. Sua implementação é facilitada pela boa documentação com 

classes e funções padronizadas para a modelagem do problema. [16] 

 

A classe LpVariable( ) é utilizada para criar variáveis de decisão com 

intervalos fixos. Por exemplo:  

 
x = LpVariable(“x”, 0, 1)  

 

A variável x, de nome “x”, é definida como binária por ter seu limite inferior 

igual a 0 e o limite superior, 1.  



 

 

 

O problema a ser otimizado é indicado pela classe 

LpProblem(“nome_do_problema”, LpMinimize ou LpMaximize se há 

minimização ou maximização da função objetivo).  

 

Para definir as restrições é usada a classe LpConstraint de forma muito 

similar às variáveis já exemplificadas. As variáveis e restrições são adicionadas ao 

problema através função lpSum(). Por fim, o método solve() é aplicado para 

resolução final do modelo, de forma que pode-se operar com o solucionador 

padrão ou outros como os citados acima.  

 

Com a biblioteca PuLP assim como a ortools, é possível utilizar estruturas 

típicas de Python com facilidade. Por conta do suporte, nesse projeto foram 

utilizados listas e dicionários para modelagem do problema e manipulação dos 

dados. 

 

A biblioteca do Google possui funcionamento semelhante, porém faz uso de 

métodos e objetos ao invés de funções e classes. Contudo, tem o diferencial de 

poder ser usada com mais linguagens de programação além de Python: C++, Java 

e C#. Como deseja-se comparar as duas bibliotecas e seus solucionadores na 

prática, o desenvolvimento nesse caso também foi feito com Python. [10] 

 

Para tanto, é utilizado o pywraplp, um wrapper – função que chama sub-

rotinas – em Python para o solucionador subjacente em C++. Possui métodos 

análogos para definir variáveis, constantes, função objetivo e o solucionador. São 

eles, respectivamente: NumVar(), Constraint(), Objective(), 

SetMaximization() ou SetMinimization() e Solve().  

 

A fim de facilitar o entendimento do código utilizado, a modelagem do 

problema com ambas as bibliotecas será mais bem exemplificada à frente, no 

capítulo 5.   

 



 

 

Por fim, com a finalidade de interação com o usuário, foi criada uma 

aplicação web que permite um uso simples dos modelos elaborados no formato de 

um sistema de operação. Assim, é possível que o usuário escolha a informação 

de entrada e o modelo a ser utilizado, acompanhando na tela os dados utilizados 

e a informação resposta como resultado da execução do problema. 

 

Essa aplicação foi feita através do framework streamlit, uma biblioteca de 

código aberto para Python. A escolha dessa ferramenta se deu por conta da 

simplicidade de sua implementação. Como não requer conhecimentos de 

desenvolvimento web ou construção de front, é um ótimo método para exibição e 

interface com objetos de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. METODOLOGIA  

A partir do tema e contexto de interesse, advindo de experiências do 

estágio, foi necessário, primeiramente, compreender o problema segundo o ponto 

de vista operacional. Com isso, a metodologia utilizada teve como base a Pesquisa 

Operacional.  

 

O processo de PO envolve, primeiramente, a identificação e definição de 

um problema o qual deseja-se otimizar. Após a determinação do problema, deve 

ser formulado o objetivo, ou seja, a finalidade para a qual a solução será 

encontrada. Tendo isso em vista, a fim de tornar o objetivo principal explícito, é 

utilizado um modelo de programação. Esse método facilita a compreensão de 

relações complexas, possibilitando o reconhecimento de limitações e clareza de 

decisões. O modelo é construído com base no problema considerado, a partir do 

problema real, como esquema abaixo. [8] 

 

 

 
Figura 8 - Modelo de Programação 

[8] 

 

 

A definição do problema foi realizada juntamente com stakeholders da área 

de Last Mile da empresa parceira deste trabalho. Depois, foram coletados dados 



 

 

de interesse que são necessários como entrada do modelo matemático. As 

informações relevantes foram: número de pedidos exemplos, código dos itens 

comprados e quantidade, volume e peso de cada item.  

 

A base de dados foi adquirida no formato csv e manipulada através de 

dataframes, como descrito anteriormente. Além disso, tratou-se os dados de forma 

a não ter parâmetros nulos. A base tem 50 mil linhas, porém na figura a seguir é 

possível visualizar uma parte dos dados no formato de dataframe.  

 

 
Figura 9 - Parte da Base de Dados Utilizada 

 

Após a definição das possibilidades de algoritmos existentes, buscou-se 

adquirir conhecimento a respeito dos principais conceitos envolvidos: otimização 

em inteligência artificial e pesquisa operacional e problemas de empacotamento. 

Para tal, foram utilizadas videoaulas de universidades, palestras, livros e diversos 

artigos. Além disso, aspectos teóricos e práticos foram discutidos com o orientador 

e com data scientists da empresa em questão.  



 

 

Com uma base mais bem fundamentada, procurou-se estudar os diversos 

tipos de solução a fim de estabelecer com mais clareza o tipo de problema de 

otimização a ser tratado e seu objetivo. Os dados disponíveis serão usados para 

compor a formulação do modelo matemático representativo do problema. A 

modelagem foi realizada com base em algoritmos referentes aos problemas de 

empacotamento discutidos no capítulo 2.  

 

Em seguida, desenvolveu-se o procedimento computacional a fim de obter 

soluções para o problema com base no modelo. Na implementação, para facilitar 

a depuração de código e os testes, as restrições foram acrescentadas aos 

algoritmos de forma incremental, comparando as soluções exibidas a cada 

iteração. Dessa forma, foram usados programas para os problemas Knapsack, Bin 

Packing e Variable Sized Bin Packing.  

 

Se a solução tiver um alto custo computacional e tempo de execução, pode-

se considerar a inserção de heurísticas de busca e metaheurísticas de 

paralelização, por exemplo. A complexidade foi validade por meio de métodos 

experimentais. Ademais, as resoluções dos modelos foram comparadas entre 

implementações com abordagens distintas. Essa etapa na PO é o teste do modelo 

e aperfeiçoamento conforme necessário.  

 

Por fim, com a validação do desenvolvimento, prepara-se uma aplicação 

contínua dos modelos conforme requisitos de seu uso. Para esse projeto, no 

contexto de uma implementação prática, é necessária uma interface interativa para 

que o usuário da operação possa escolher a entrada – o número do pedido – e 

obter instruções de como embalar: o conjunto de itens em cada tipo de embalagem 

escolhido pela otimização.  

 

Em síntese, é possível visualizar abaixo esquema das fases de um estudo 

aplicando as etapas de Pesquisa Operacional descritas acima.  

 



 

 

 
 

Figura 10 - Fases da Pesquisa Operacional 

[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. REQUISITOS DO SISTEMA  

Uma das propostas do projeto é a implementação de modelos que sejam 

suficientemente generalizados a fim de serem aplicados no contexto operacional. 

Desse modo, é necessário que haja uma fila de pedidos a ser seguida ou que o 

usuário ofereça o número do pedido como entrada. Para os testes, validação e 

demonstração de resultados, será utilizada a segunda opção.  

 

Com isso, o objetivo é que esse sistema passe a fazer parte do processo 

operacional de seleção e empacotamento de pedidos. Portanto, é importante que 

o tempo de execução esteja alinhado a tais aspectos práticos, de forma que não 

se tenha a necessidade de paralisar as atividades para esperar instruções.  

 

Como a dificuldade da aplicação está centrada em um problema de busca, 

pode-se empregar diversos algoritmos que auxiliem a encontrar a solução ótima. 

A fim de atender requisitos de performance, aplica-se heurísticas construtivas ou 

algoritmos genéticos. Exemplos clássicos são as heurísticas First Fit Decreasing 

(FFD), Best Fit Decreasing (BFD) e o algoritmo Tabu de busca. [15]   

 

A validação dos programas desenvolvidos será comparada em aspectos de 

complexidade considerando aumento incremental da quantidade de itens de um 

pedido. Assim, deve-se verificar tempo de execução de todo o programa e a 

complexidade computacional referenciada como complexidade Kolmogorov, 

representada por notações big-O. Além disso, será comparada a resolução tanto 

em relação ao aproveitamento de embalagens visando diminuir o volume final total 

e, consequentemente, os custos.  [9] 

 

Ao final, um requisito relevante para o projeto foi a possibilidade de interação 

e visualização dos resultados no formato de uma aplicação web, visando 

implementação prática. Por se tratar de um estudo, também se faz possível uma 

seleção dos modelos à escolha do usuário para finalidades comparativas.  

 



 

 

6. PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO  

Para todos os modelos, a base de dados utilizada foi a mesma, aplicando-

se apenas algumas modificações para cada problema. Com isso, foi criada uma 

função que recebe como argumento o número do pedido e retorna uma lista de 

códigos de itens e um dicionário com os parâmetros de cada item: peso, volume e 

quantidade. 

 

6.1.  Bin Packing Problem  

Na operação de last mile no contexto de uma empresa que comercializa 

alimentos, e-grocery, os pedidos devem ser separados e empacotados 

rapidamente para que sejam entregues, geralmente, em pouco tempo depois que 

foram comprados. Dessa forma, o cenário ótimo é que as decisões sejam o mais 

automatizadas possível.  

 

Considerando que os pedidos são separados um a um, individualmente, é 

desejado que se tenha instruções de empacotamento do pedido. No caso do BPP, 

supõe-se o uso de apenas um tipo de embalagem, com capacidade fixa. Os 

seguintes parâmetros foram utilizados:  

 

x 𝐼 { }: conjunto de itens 

x 𝑛(𝐼): número de itens  

x 𝐽 { }: conjunto de bins, determinado pelo pior caso possível, igual ao 

número de itens.  

x 𝑚(𝐽): número de bins, no caso m = n 

x 𝑤𝑖: dicionário com volume do item 𝑖 ∈ 𝐼 

x 𝑊: capacidade fixa para os bins 

 

Temos as seguintes variáveis binárias de decisão: 

 

x 𝑦𝑗{0,1}: 1, 𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑛 𝑗 ∈ 𝐽 é 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜.   0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜  



 

 

x 𝑥𝑖𝑗{0,1}: 1, 𝑠𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖 ∈ 𝐼 𝑒𝑠𝑡á 𝑛𝑜 𝑏𝑖𝑛 𝑗 ∈ 𝐽.   0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜  

 

A função objetivo é tal que deve minimizar a quantidade de caixas utilizadas. 

 

x min [∑ 𝑦𝑗𝑗∈𝐽 ] 

 

 

As restrições são tais que: 

x Todo item deve estar somente em um bin:  

o ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1, ∀𝑖 ∈ 𝐼 𝑗∈𝐽  

 

x Número de itens no bin não deve exceder sua capacidade, para 

todos os bins 

o ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖𝑗  ≤  𝑊 ∗ 𝑦𝑗𝑖∈𝐼  

 

Essa modelagem matemática pode ser implementada com ambas as 

bibliotecas utilizadas nesse mesmo formato, com alterações somente na sintaxe 

do código.  

 

6.2. Variable Sized Bin Packing Problem  

Para o problema com capacidades variáveis são realizados ajustes na 

função objetivo e na segunda restrição.  

 

Assim acrescenta-se: 

 

x 𝑇{ }: conjunto de tipos de bins 

x 𝜎: 𝐽 → 𝑇: função indicadora, onde 𝑗 ∈ 𝐽 tem um tipo 𝑡 ∈ 𝑇 associado 

𝜎(𝑗) = 𝑡 

x 𝐶 : custo do bin do tipo 𝑡 ∈ 𝑇 

x 𝑊 : capacidade do bin do tipo 𝑡 ∈ 𝑇 

 



 

 

A nova função objetivo é dada por: 

 

x min [∑ 𝐶 (𝑗)𝑦𝑗𝑗∈𝐽 ] 

 

 

As restrições são tais que: 

 

x ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑥𝑖𝑗  ≤  𝑊 (𝑗) ∗ 𝑦𝑗𝑖∈𝐼  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. TESTES E AVALIAÇÃO 

O objetivo dos testes é realizar uma série de comparações a fim de analisar 

e compreender a performance de cada algoritmo, assim como as condições de sua 

funcionalidade. Assim, serão contrastados tempo de execução e resultado da 

alocação dos itens em embalagens entre os dois modelos implementados com 

ambas as bibliotecas. Portanto, tem-se quatro programas diferentes: 

 

x BPP com PuLP 

x VSBPP com PuLP 

x BPP com ortools 

x VSBPP com ortools 

 

A base de dados disponibilizada para demonstração prática é derivada de 

dados reais da empresa parceira. Dessa forma, os pedidos não possuem tantos 

itens diferentes quanto se gostaria para, pois não é coerente com o negócio. Tendo 

isso em vista, uma base de teste foi manipulada a fim de explorar o desempenho 

dos algoritmos.  

 

Na tabela base, existem 625 itens (SKUs) diferentes. Os itens foram 

aleatoriamente associados aos pedidos teste. Selecionou-se quantidades 

crescentes de itens relacionando-os às identificações dos pedidos criados. O 

número de itens foi estabelecido empiricamente, de modo que, nesse caso, não 

foi utilizada uma estrutura tão completa quanto poderia.  

 

A tabela a seguir busca relacionar a quantidade de itens com o ID dos 

pedidos da base de dados teste em questão: 

 

 

 

 



 

 

Pedido/ 

Quantidade  

Itens 

111 222 333 444 555 666 777 888 999 101010 111111 121212 

 

5 10 20 30 35 40 45 50 60 75 90 105 

 

Tabela 1 - Pedidos e Itens da Base Teste 

 

Foram extraídas 3 amostras para cada pedido em todos programa e 

calculada respectivamente a média e o desvio padrão. O tempo de execução foi 

medido através da biblioteca time. Primeiramente comparou-se a performance das 

duas bibliotecas aplicadas em ambos os problemas. As tabelas e os gráficos 

comparativos dos tempos de execução em segundos do BPP e VSBPP são 

apresentadas a seguir.  

BPP_PuLP 1 2 3 Média Desvio 

Padrão 

111 0,0721 0,0691 0,0413 0,0608 0,0170 

222 0,1191 0,0735 0,0747 0,0891 0,0260 

333 0,1115 0,1203 0,1088 0,1135 0,0060 

444 0,1900 0,1676 0,1759 0,1778 0,0113 

555 0,1635 0,1649 0,1644 0,1643 0,0007 

666 0,2617 0,2489 0,2687 0,2598 0,0100 

777 0,5980 0,5525 0,5396 0,5634 0,0307 

888 0,3208 0,3194 0,3160 0,3187 0,0024 

999 0,6834 0,6713 0,5682 0,6410 0,0633 

101010 3,2598 3,2265 3,2527 3,2463 0,0175 

111111 6,4521 6,4263 6,3421 6,4068 0,0575 

121212 4,8121 4,5398 4,3450 4,5656 0,2346 

 

Tabela 2 - Tempo de Execução BPP_PuLP 



 

 

BPP_ORTools 1 2 3 Média Desvio 

Padrão 

111 0,0030 0,0040 0,0050 0,0040 0,0010 

222 0,0160 0,0150 0,0140 0,0150 0,0010 

333 0,0695 0,0524 0,0475 0,0565 0,0116 

444 0,2160 0,1836 0,1900 0,1965 0,0172 

555 0,2645 0,2485 0,2439 0,2523 0,0108 

666 0,2949 0,2916 0,3014 0,2960 0,0050 

777 0,3822 0,3999 0,3784 0,3868 0,0115 

888 0,1833 0,2430 0,1692 0,1985 0,0392 

999 0,2663 0,2679 0,2531 0,2624 0,0082 

101010 0,5473 0,5836 0,5901 0,5737 0,0230 

111111 0,8209 0,8233 0,8146 0,8196 0,0045 

121212 1,1784 1,1604 1,1647 1,1678 0,0094 

 

Tabela 3 - Tempo de Execução BPP_ORTools 



 

 

 
 

 

No caso do algoritmo do BPP, em pedidos até 50 itens, o desempenho de 

ambas as bibliotecas foi similar. Contudo, a partir disso a diferença entre os tempos 

de execução se torna significativamente relevante. Com pedidos de 75 itens ou 

mais, principalmente, a performance se mostrou muito superior no caso da OR-

Tools do Google.  

 

Acredita-se que esse comportamento pode se dar por dois fatores. A 

biblioteca PuLP tem sua arquitetura baseada em Python, enquanto a do OR-Tools 

funciona em C++. Por se tratar da aplicação de uma linguagem de mais alto-nível, 

a PuLP pode ter um desempenho pior quando a quantidade de operações se torna 

muito alta devido a esse aspecto.   

 



 

 

Ademais, o solver padrão empregado foi diferente para cada uma das 

soluções. A PuLP opera como padrão com o PULP_CBC_CMD, uma versão pré-

compilada do CBC, fornecido juntamente com o pacote da biblioteca com suporte 

para Python. O CBC padrão é um solver de código aberto escrito em C++ para 

programação mista-inteira baseado em, no inglês, coin-or branch and cut.  

 

COIN-OR, Computational Infrastructure for Operations Research significa 

Infraestrutura Computacional para Pesquisa Operacional, é um projeto 

colaborativo para desenvolvimento de softwares matemáticos. Branch and cut é 

um conhecido algoritmo de otimização combinatória utilizada para resolver 

problemas lineares inteiros.  

 

Já o OR-Tools utiliza o solver SCIP como padrão. O solver de código aberto 

é considerado um dos mais rápidos para programação mista-inteira linear e não 

linear. Possui framework baseado em branch, cut and price, um algoritmo baseado 

na conhecida técnica branch and bound. Porém, esse método resolve problemas 

de otimização discreta em larga escala através de árvores de busca. [17] 

 

VSBPP_PuLP 1 2 3 Média Desvio Padrão 

111 0,0795 0,0664 0,0826 0,0762 0,0086 

222 1,4770 0,9658 0,9661 1,1363 0,2950 

333 5,9072 6,3151 6,2851 6,1692 0,2273 

 

Tabela 4 - Tempos de Execução VSBPP_PuLP 

 

 

 

 



 

 

VSBPP_ORTools 1 2 3 Média Desvio 

Padrão 

111 0,0521 0,0151 0,0185 0,0286 0,0205 

222 0,5387 0,6067 0,5286 0,5580 0,0425 

333 12,1111 11,3016 11,49945 11,6374 0,4220 

444 3,2817 3,2488 3,2199 3,2501 0,0309 

555 47,9296 48,284 48,9267 48,3800 0,5055 

666 69,1207 69,4722 67,5538 68,7156 1,0213 
 

Tabela 5 - Tempos de Execução do VSBPP_ORTools 

 

 

 
 



 

 

Os testes com o problema mais generalizado, o VSBPP, se mostraram 

ainda mais significativos. A partir do pedido 444, com 30 itens, o algoritmo 

implementado com PuLP entra em looping de execução e acaba não encontrando 

solução. Esse mesmo comportamento também acontece com o código do OR-

Tools, porém somente a partir do pedido 777, com 45 itens. Nesse experimento, 

fica ainda mais claro o melhor desempenho do programa que utilizou a biblioteca 

OR-Tools com o solver padrão.  

 

 
 

Figura 11 - Looping de Execução do VSBPP 

 

 

Em adição da análise de tempo de execução a fim de avaliar as bibliotecas 

e seus solvers padrões, também se nota que o algoritmo desenvolvido no VSBPP 

possui maior complexidade computacional. Apesar de as mudanças não parecem 

tão expressivas, à priori, o resultado dos testes mostra que mesmo pequenas 

alterações causam grande impacto. No caso desse projeto, foi adicionado apenas 

os três tipos de embalagem, com as respectivas capacidades, e o custo de cada 

embalagem na função objetivo. 

 

Além do tempo de execução, também se comparou os resultados da função 

objetivo, ou seja, o volume total ocupado pela embalagem. Esse parâmetro foi 

escolhido para representar o custo matemático porque é diretamente proporcional 

ao custo monetário despendido pela empresa na área de last mile. É possível 

visualizar os resultados em questão na tabela abaixo.  



 

 

Volume Final BPP_PuLP BPP_ORTools VSBPP_PuLP VSBPP_ORTools 

111 9 9 9 9 

222 18 18 15,75 15,75 

333 27 27 23,25 23,25 

444 45 45 
 

24,75 

555 45 45 
 

27 

666 54 54 
 

56,25 

777 45 45 
  

888 36 36 
  

999 45 45 
  

101010 72 72 
  

111111 99 99 
  

121212 81 81 
  

Tabela 6 - Resultados dos Modelos 

 

Em relação às bibliotecas e os solvers associados não houve diferença no 

resultado da função objetivo. Contudo, como esperado, há distinção nas 

resoluções entre abordagens do problema. No caso do VSBPP, por terem sido 

considerado mais de um tipo de embalagem, a otimização acaba sendo mais 

eficiente nesse ponto de vista. Com mais opções, as escolhas podem ser 

realizadas mais especificamente para cada caso. Dessa forma, o custo é mais bem 

otimizado.  

 

 

 

 

 



 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1.  Conclusão 

Para o trabalho de conclusão, se tinha como objetivo principal o 

desenvolvimento de um algoritmo de otimização capaz de fornecer instrução para 

a embalagem de produtos conforme os pedidos fossem separados na operação. 

A elaboração dos modelos de programação foi realizada com sucesso, já que ao 

fim obteve-se instruções claras e completas sobre quais itens deveriam ser 

acomodados em determinada embalagem. Uma exemplificação de saída de um 

dos modelos pode ser vista abaixo. 

 

 

Figura 12 - Exemplo de Resultado do VSBPP 

 

Os tempos de execução no caso do VSBPP não se mostraram 

suficientemente adequados para uma aplicação prática. No entanto, como a 

quantidade de itens de cada pedido teste foi definida com a finalidade de estressar 

os programas, no contexto do negócio o resultado é tido como positivo. Além disso, 

também deve-se considerar que não foram aplicados artifícios conhecidos para 

aperfeiçoar o desempenho. 



 

 

Ademais, o projeto sucedeu de modo satisfatório em relação aos objetivos 

específicos. O aprendizado de teorias de Inteligência Artificial com aplicações 

muito práticas foi benéfico não somente academicamente como também 

profissionalmente. A área de Pesquisa Operacional se mostrou como de grande 

oportunidade e relevância para a automatização de decisões e melhoria de 

processos. 

 

Finalmente, através do trabalho de formatura foram consolidados 

conhecimentos em algoritmos e estruturas de dados. Houve aprendizado 

significativo da linguagem de programação Python em relação a estruturas base, 

como listas, tuplas e dicionários. O estudo de modelos e teorias de otimização 

revelou a grandiosidade da área em questão.  

 

 

8.2. Perspectivas de Continuidade  

Ao longo dos testes, foi constatou-se o papel expressivo dos solvers 

aplicados no desempenho computacional, por conta das técnicas utilizadas por 

cada um. Por conseguinte, é importante conhecer algoritmos e métodos de 

otimização combinatória a fim de se ter maior controle dos cálculos e lógicas 

adotadas.  

 

Como foram usadas bibliotecas de código aberto, os solvers padrões 

também eram. Contudo, existem prestigiados solvers de mercado que podem ser 

adotados nas soluções como por exemplo o CPLEX da IBM. Esses solvers são 

acessados através da API fornecida.  

 

Outrossim, o problema da mochila é um caso base no qual podem ser 

empregadas distintas variáveis e restrições que não foram aplicadas na 

abordagem considerada para o projeto. É possível levar em conta o peso e 

quantidades dos itens nas funções. Dado que no panorama real existem diversas 

condições, há muito espaço para generalização. 



 

 

No entanto, como observado, conforme são aplicadas mais variáveis e 

restrições, a complexidade computacional aumenta. Portanto, se faz oportuna, e 

até mesmo necessário, o emprego de heurísticas e técnicas de busca a fim de 

aperfeiçoar a performance do algoritmo para ser aplicado na prática. Meta-

heurísticas de paralelização também é uma possibilidade de melhoria.    
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