
Resumo 

São inúmeras as indústrias que incluem, em fases distintas da sua actividade, processos 

de armazenagem, manipulação e distribuição de objectos (de matérias primas a produtos 

acabados), e cuja eficácia constitui um factor económico de importância considerável no 

sucesso da empresa. Associado a cada uma destas operações existe o problema do 

posicionamento desses objectos no interior de espaços de maior dimensão, de forma a 

minimizar o espaço desocupado. 

O problema da paletização de cilindros, objecto de estudo desta dissertação, identifica-se 

com situações em que se pretende proceder ao carregamento de itens idênticos com base 

circular (tubos, rolos,...) sobre uma base rectangular (palete), em que, considerações de 

ordem prática, exigem a fixação da dimensão vertical dos objectos a colocar. A resolução 

do problema consistirá na determinação do padrão de posicionamento da base circular 

dos objectos sobre a base rectangular, de forma a maximizar o número de objectos 

colocados. 

O trabalho realizado consistiu no desenvolvimento de dois algoritmos para a resolução do 

problema de paletização circular, baseados em implementações distintas de uma meta-

heurística: a pesquisa por arrefecimento simulado. No âmbito do desenvolvimento destas 

aplicações, houve necessidade de realizar uma conjunto de testes com o objectivo de afinar 

os parâmetros dos algoritmos de pesquisa, para cada uma das versões implementadas. Os 

resultados obtidos indiciam, em termos de eficácia, uma elevada robustez do método de 

pesquisa por arrefecimento simulado na resolução do problema de paletização dos 

cilindros, em paralelo com uma elevada sensibilidade aos valores dos parâmetros, no que 

diz respeito à sua eficiência. 

No contexto da paletização de formas circulares, foi ainda desenvolvido um método de 

cálculo de um limite superior para o número de círculos a posicionar num rectângulo, sem 

sobreposição entre si e com as margens do rectângulo. Os resultados obtidos com a sua 

aplicação apresentam melhorias significativas relativamente a dois métodos alternativos 

propostos na literatura. 


