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RESUMO 

 

 

O presente trabalho trata do problema da programação de entrega de concreto 

produzido em centrais dosadoras. Tal programação engloba as decisões de qual 

central deverá atender cada cliente e em qual horário cada veículo de entrega 

deverá ser carregado nessa central, de forma a maximizar a receita marginal total 

do sistema. São consideradas restrições de capacidade de carregamento de 

veículos por central, disponibilidade da frota, e garantia de atendimento de todos os 

pedidos de cada cliente por uma única central. A fim de resolver esse problema de 

forma eficiente, é proposto um modelo de programação matemática baseado em 

uma rede espaço-tempo, o qual foi implementado em ambiente de planilha 

eletrônica, como parte de um sistema de apoio à decisão. O sistema conta com 

uma interface amigável para o usuário, desenvolvida em linguagem VBA, que 

apresenta facilidade de preenchimento dos dados de entrada e compreensão dos 

resultados fornecidos, mesmo por aqueles sem conhecimento em pesquisa 

operacional.  A aplicação do modelo proposto para a resolução de problemas com 

dados reais confirma que o modelo funciona corretamente, considera as restrições 

e gera rapidamente a solução ótima. Sendo assim, a ferramenta desenvolvida 

mostra-se bastante útil para as operações de programação de uma empresa 

concreteira que opera diversas centrais dosadoras de concreto. 

 

Palavras-chave: Programação de entrega. Concreto dosado na central. Rede 

espaço-tempo. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper addresses the problem of scheduling concrete delivery produced in 

concrete batch plants. Such scheduling comprises the decisions of which center 

should serve each customer and what time each delivery vehicle should be loaded, 

so as to maximize the total marginal revenue of the system. Vehicle loading 

capacity constraints per center, fleet availability and the assurance that all orders 

will be fulfilled by a single concrete center are considered. In order to solve this 

problem efficiently, we propose a mathematical programming model based on a 

time-space network, implemented in a spreadsheet environment, as part of a 

decision support system. The system features a user-friendly interface, developed 

in VBA, which makes it easy to enter data and understand the results provided, 

even by those without knowledge in operational research. The implementation of 

the proposed model to solve problems with real data confirms that the model works 

properly, taking into consideration the constraints and quickly generating the optimal 

solution. Thus, the developed tool appears to be very useful for scheduling 

operations of a company which operates several concrete batch plants. 

 

Keywords: Delivery Scheduling. Ready mixed concrete. Space-time network. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação 

 
 

Este trabalho trata do problema da programação diária de entrega do concreto a 

partir de um grupo de centrais dosadoras. O objetivo é desenvolver um sistema de 

apoio à decisão para definir a melhor programação de carregamento e entrega do 

concreto. Mais especificamente, busca-se avaliar todas as possibilidades de 

atendimento a cada cliente para o período de tempo solicitado e definir qual central 

atenderá cada um deles de maneira que a margem de contribuição total do sistema 

seja máxima, e que as restrições intrínsecas a esse tipo de negócio sejam 

consideradas. 

 

É proposto então um modelo matemático cuja formulação baseia-se na 

representação do problema através de uma rede espaço-tempo, a qual possibilita 

considerar as restrições mais relevantes do problema. A implementação do modelo 

foi feita em uma ferramenta computacional de otimização e pode ser facilmente 

utilizada, contribuindo para o aumento da eficiência das operações logísticas 

envolvidas na entrega do concreto. 

 

Uma interface em linguagem VBA (“Visual Basic for Applications”) foi desenvolvida 

com o objetivo de facilitar a entrada de dados e a compreensão dos resultados 

finais para o usuário do modelo. Através dessa interface, por fim, o modelo 

proposto pode ser aplicado a um problema real baseado em dados de uma grande 

empresa do setor no Brasil. 

 

 

1.2 Relevância do tema 

 

O concreto é um dos materiais mais importantes dos componentes estruturais das 

obras civis, e sua utilização abrange desde obras de grande porte (estruturas de 

edifícios, de pontes e túneis, obras marítimas, etc.) até a manufatura de pequenas 

peças como pré-moldados de pequena escala, obras de arte, etc.  
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O concreto é composto por uma mistura de cimento, areia, pedras britadas e água, 

além de outros materiais eventuais, os aditivos. A proporção entre todos os 

materiais que fazem parte do concreto é conhecida por dosagem ou traço. A Figura 

1.1 ilustra a composição básica desse material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O concreto possui uma excelente resistência à água, podendo ser utilizado na 

construção de barragens, canais, tanques, aquedutos, pontes, túneis, pavimentos, 

etc. Pode receber armaduras de aço e outros materiais, alterando suas 

propriedades mecânicas de acordo com as necessidades da obra. Além disso, 

pode ser moldado em várias formas e tamanhos, propiciando grande liberdade de 

projeto arquitetônico. Para se adaptar aos novos e desafiadores usos uma 

infinidade de tipos de concretos foi desenvolvida (armado, protendido, projetado, 

bombeável, colorido, resfriado, etc.), utilizando uma enorme gama de cimentos, 

agregados, adições, aditivos e formas de aplicação. 

 

O processo de produção do concreto é composto de cinco etapas: a dosagem, a 

mistura, o transporte, o lançamento, o adensamento, e finalmente, a cura. Para 

maiores detalhes consultar o Anexo I.  

Sua produção pode ser realizada no próprio canteiro de obras (normalmente, 

quando utilizado em pequena escala) ou em empresas prestadoras de serviços de 

concretagem – as centrais dosadoras de concreto, que utilizam caminhões 

Figura 1.1 - Composição do concreto, Wikipédia
1
 

1
 Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/concreto>. Acesso em: abril 2009. 
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específicos (os chamados caminhões betoneiras) para fazer a entrega do produto 

ao cliente. 

 

No que diz respeito à evolução do concreto no mercado brasileiro, Santos (2008) 

afirma que o concreto foi introduzido no Brasil no início do século XX como produto 

patenteado, distribuído por filiais de firmas estrangeiras aqui estabelecidas. A partir 

da instalação das cimenteiras, na década de 20, iniciou-se o processo de difusão 

da tecnologia do concreto, determinando um período crítico de instalação dessa 

tecnologia no Brasil ao longo dos anos 1930. Nos anos 1940, o concreto estava, de 

certa forma, estabilizado, já tinha uso normalizado pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, e seu estudo fazia parte dos currículos das escolas de 

engenharia e arquitetura. Desde então, o mercado de concreto brasileiro vem 

apresentando crescimento.  

 

Em um estudo recente do BNDES1, que analisa o comportamento do setor de 

cimento (e consequentemente, do concreto) ao longo dos últimos anos, é exposto 

que o aumento do poder de compra do consumidor brasileiro, fruto do plano de 

estabilização econômica no Brasil, nos anos de 1995 e 1996, impulsionou o 

consumo aparente de diversos produtos, dentre eles o do cimento, que teve a sua 

produção aumentada à razão de 12% em 1995 e 22,4% em 1996. Ainda no estudo 

do BNDES1, o panorama do mercado brasileiro de concreto para o ano de 2011 é 

muito promissor e só tende a crescer. Há vários projetos anunciados para o setor 

de construção civil para serem feitos até 2013: as obras do Plano de Aceleração do 

Desenvolvimento (PAC), do programa de habitação popular do governo (Minha 

Casa, Minha Vida) e, principalmente, as construções das instalações para Copa do 

Mundo e Olimpíadas. 

 

De acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Cimentos - SNIC2, em 

2011, a indústria do cimento brasileira prevê um crescimento de 15% em 

comparação com 2009, o que equivale a uma produção de 58 milhões de 

toneladas, saindo da nona para a quarta posição em consumo interno sendo 

superado apenas, pela China, Índia, e Estados Unidos (SNIC2). 

 

 
1
 BNDES. Disponível em: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/
bnset/cimento.pdf. Acesso em: janeiro 2011. 
 
2
 SNIC - Sindicato Nacional da Indústria de Cimentos. Disponível em: <http://www.snic.org.br>. 

Acesso em: janeiro 2011. 
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Dando continuidade a essa evolução do setor, espera-se para os próximos anos 

um crescimento de consumo e produção de cimento e concreto, para o qual serão 

necessários investimentos em modernizações e ampliações de fábricas existentes.  

Tendo em vista o cenário de crescimento promissor do setor civil, o nível de 

eficiência operacional deve ser cada vez maior, desde a etapa do planejamento até 

a execução efetiva do serviço de entrega. 

  

Pode-se dizer que, de certa forma, o concreto é uma commodity. Sendo assim, não 

existe uma grande diferenciação do produto entre empresas concorrentes. 

Portanto, o custo e o nível de serviço são diferenciais importantes nesse tipo de 

negócio. O nível de serviço significa principalmente cumprir horários e entregas 

programadas. Com isso, uma ferramenta de programação que possa realizar 

reprogramações periódicas e garantir o atendimento nos horários solicitados torna-

se um diferencial importante para empresas produtoras de concreto.  

 

Programar e realizar as entregas de concreto de um modo eficiente para os 

clientes é um desafio. Isso se deve principalmente ao fato dos pedidos 

apresentarem, na maioria das vezes, quantidades maiores do que a capacidade de 

um caminhão; e às propriedades do concreto, um produto altamente perecível que 

endurece em até três horas depois de produzido.  O problema torna-se ainda mais 

complexo na medida que se considera que todos os pedidos de um mesmo cliente 

devem ser atendidos por uma única central, com o objetivo de garantir a 

homogeneidade do produto entregue. 

 

Dentro desse cenário, um modelo de otimização adequado para a programação de 

entrega do concreto torna-se primordial para que esse tipo de indústria mantenha-

se competitiva no mercado.  

 

Nesse sentido, a partir de um diagnóstico e de uma caracterização da logística de 

entrega do concreto, é proposto um modelo matemático que represente 

adequadamente esse problema, permitindo o desenvolvimento de uma ferramenta 

de solução que possa efetivamente ser utilizada e contribuir para o aumento da 

eficiência das operações envolvidas na entrega de concreto.  
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1.3 Organização do trabalho 

 

 

O presente trabalho foi desenvolvido e organizado em capítulos. Segue-se um 

breve resumo do conteúdo de cada um deles. 

 

O capítulo 2 compreende uma revisão da literatura pertinente ao problema de 

programação de entrega de concreto. Nele são citados estudos sobre o tema 

específico, assim como estudos sobre assuntos correlatos. 

 

O capítulo 3 descreve o problema da programação de carregamento e entrega do 

concreto, enquanto que o capítulo 4 descreve a modelagem com a formulação 

matemática proposta para o problema, cuja implementação, com a descrição do 

algoritmo aprofundada em cada uma das suas etapas, é mostrada do capítulo 5. 

 

Um problema real de programação de entrega de concreto é apresentado no 

capítulo 6 com a descrição dos testes que foram realizados para a validação do 

modelo matemático e da ferramenta proposta.  São descritos os experimentos 

computacionais, assim como, os resultados do modelo.  

 

Finalmente, as conclusões desse trabalho e as recomendações para a 

continuidade dessa pesquisa são apresentadas no capítulo 7. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a revisão da literatura que aborda o 

problema de programação de carregamento e entrega do concreto, incluindo os 

principais trabalhos publicados até o momento. Além disso, são citados alguns 

trabalhos de temas correlatos que apresentam abordagens semelhantes à proposta 

neste trabalho.  

 

2.1 Problemas relacionados ao concreto 

 

Apesar da pequena quantidade de trabalhos desenvolvidos até hoje sobre o 

problema de programação de carregamento e entrega do concreto, nos últimos 

anos o tema tem sido abordado com diferentes modelagens e métodos de solução. 

 

Em um dos primeiros trabalhos sobre a logística de entrega do concreto, 

Tommelein e Li (1999) tratam do conceito de produção just-in-time, citando o caso 

específico de entrega do concreto como um exemplo desse tipo de processo de 

produção. Em contraste com as outras publicações analisadas, essa não tem um 

foco de pesquisa operacional; tem uma abordagem basicamente conceitual do 

processo, apresentando um resumo das características que permeiam o problema 

de produção, carregamento e entrega do concreto.  

 

Zayed e Halpin (2001) elaboraram um dos primeiros trabalhos que abordou o tema 

da programação de produção de concreto. Aplicaram um modelo de simulação nas 

operações de programação da produção e analisaram soluções alternativas e 

gerenciamento (alocação) de recursos através de um sistema de simulação 

chamado Microcyclone. O foco foi estritamente relacionado à produção do material, 

tendo sido analisadas condições gerais de custos para a determinação do melhor 

momento de compra da matéria-prima para a produção do material. Os autores não 

consideraram o processo de distribuição do concreto. Os resultados foram 

utilizados para a definição das melhores soluções de compra de insumos que 

pudessem diminuir o tempo de produção do concreto e o abastecimento dos 

caminhões. 
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No mesmo ano, Wang et al. (2001) apresentaram um modelo de simulação 

estocástica   (Monte Carlo) que utiliza uma planilha de dados em conjunto com o 

software @Risk para analisar o efeito do intervalo entre chegadas dos caminhões 

na produtividade das centrais dosadoras de concreto na cidade de Singapura. 

Dessa forma, com o objetivo de minimizar os custos, determinaram o melhor 

intervalo entre chegadas de caminhões a fim de reduzir as filas de caminhões 

dentro das centrais e maximizar a utilização de recursos (como bombas de 

aplicação de concreto) utilizados no processo de entrega do material. 

 

Dando sequência aos estudos sobre o tema de programação e entrega do 

concreto, Durbin (2003) e Durbin e Hoffman (2008) elaboraram um sistema de 

suporte a decisão para auxiliar a equipe de planejamento e programação de uma 

empresa nas decisões envolvidas com as entregas do concreto.  Tal sistema é 

capaz de analisar milhares de alternativas para o atendimento da demanda dos 

clientes considerando particularidades do negócio tais como a perecibilidade do 

material, o overbooking, a necessidade de entregas sincronizadas e a capacidade 

dos caminhões. Chamando de “a dança dos caminhões de 30 toneladas” (do 

inglês, “The dance of the thirty-ton trucks”) os autores basearam-se em um 

problema real para desenvolver a sua pesquisa. A Virginia Concrete, empresa 

norte americana que possui um grupo de centrais dosadoras de concreto, solicitou 

ajuda dos autores na resolução do problema de filas de caminhões que vinha 

apresentando tanto dentro de cada central como nos canteiros de obras, ou seja, 

nos clientes. Ao estudar o problema na prática e na teoria, os autores perceberam 

que o problema não dizia respeito apenas às filas no carregamento e 

descarregamento do material, e sim à logística de atendimento dos pedidos como 

um todo: aceitação dos pedidos, planejamento de entrega e despacho dos 

caminhões pelo conjunto das centrais. 

 

Com base nisso, foi proposto um sistema de suporte a decisão que é hoje utilizado 

com sucesso por esta empresa para a programação de entrega do concreto. Essa 

ferramenta é capaz de definir os pedidos que podem ser aceitos, o horário de 

chegada dos motoristas dos caminhões, o horário programado para o 

carregamento e a entrega de todos os pedidos e consequentemente, a 
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programação de produção de cada central dosadora de concreto. Esse modelo 

divide-se em cinco etapas (ou fases) conforme descrito a seguir. 

 

A primeira etapa analisa a viabilidade de aceitação de novos pedidos com base na 

programação de carregamento existente para os 3 dias seguintes, considerando 

um overbooking tanto para a quantidade de caminhões quanto para a quantidade 

de centrais dosadoras de concreto. Na medida que um novo pedido é confirmado, 

a programação é recalculada para o novo cenário. 

 

Com base no resultado da etapa anterior, a segunda etapa do sistema, que tem um 

horizonte de apenas um dia, determina qual central atenderá cada um dos pedidos 

e o horário de chegada dos motoristas para o dia seguinte, sendo sempre 

atualizada ao final do dia. Para isso, uma rede de mínimo custo é utilizada. O fluxo 

nos arcos da rede de mínimo custo é limitado pelo número de caminhões 

necessários para atendimento da demanda, enquanto que, os custos associados a 

estes arcos representam os custos envolvidos na entrega de cada central dosadora 

para cada cliente com demanda a ser atendida. 

 

Uma vez definidos os pedidos que serão atendidos no dia seguinte (etapa 1),  os 

horários de chegada dos motoristas (etapa 2) e as centrais que atenderão cada 

pedido (etapa 2), o sistema estará apto a iniciar o processamento da etapa 3 onde 

será definida a programação de produção de concreto do dia seguinte para cada 

central dosadora de concreto. 

 

Conforme comentado, assim como no presente trabalho, para a definição da 

programação de produção (etapa 3) é utilizado um modelo de fluxo em rede em 

uma rede espaço-tempo. Porém, diferente do que será exposto nos capítulos 

posteriores, considera-se aqui como objetivo do modelo a maximização da receita 

gerada pelo atendimento de cada um dos pedidos por cada uma das centrais 

dosadoras de concreto, enquanto que, mais adiante será exposto que o presente 

trabalho objetiva a maximização da margem de contribuição do sistema como um 

todo. 
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Com base nessa mesma rede espaço-tempo e nas necessidades de 

reprogramações que surgem durante o dia, as fases 4 e 5 do modelo, que são as 

responsáveis pela programação de produção e de despacho em tempo real 

respectivamente, são atualizadas a cada hora, alterando dessa forma a 

programação para o restante do dia. 

 

Vale ressaltar que o presente trabalho baseou-se nas pesquisas de Durbin (2003) e 

Durbin e Hoffman (2008) para o início da modelagem proposta que será detalhado 

nos capítulos posteriores. 

 

Anson et al. (2003) estudaram o caso da indústria de concreto com o foco na 

previsão da demanda. Foi desenvolvido um modelo de simulação para a previsão 

de demanda e planejamento de produção para uma central dosadora de concreto 

situada em Hong Kong. O objetivo deste trabalho foi estimar uma demanda de 

concreto para cada central durante um dia típico de vendas.  

 

Já Matsatsinis (2004) tratou do problema de otimização dos roteiros de entrega de 

bombas de concreto, que foi modelado como um problema de roteirização de 

veículos com frota heterogênea, múltiplos depósitos e janelas de entregas. No 

problema tratado, as bombas necessitam ser roteirizadas e entregues 

concomitantemente com as entregas programadas de concreto, de tal forma que 

no momento da entrega do concreto, a bomba já esteja na construção disponível 

para ser utilizada. Para isso, o autor dividiu o problema em duas fases. Na primeira, 

com o objetivo de minimizar o custo de distribuição e aumentar o nível de serviço 

aos clientes, foi utilizado um modelo de programação matemática para definir os 

melhores roteiros de entrega. Na segunda fase, baseado no resultado da primeira, 

o autor utilizou uma heurística de busca local para definir a programação de 

entrega do concreto e das bombas considerando uma frota heterogênea. Na sua 

pesquisa foram separadas as programações dos caminhões de entrega de 

concreto dos caminhões que entregam outros tipos de material. Além disso, foi 

considerado que, veículos que atendem a mesma ordem deveriam ser carregados 

na mesma central, além de uma penalidade para os casos em que os pedidos que 

necessitam de mais de um caminhão são programados fora de sequência. 
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Feng e Wu (2000) e Feng et al. (2004), trataram de um problema de entrega de 

concreto com uma única central situada em Hong Kong. O objetivo desse modelo 

foi minimizar o tempo de espera no atendimento de um cliente (isto é, evitar que o 

caminhão chegue antes do horário programado), de tal forma que, esse tempo 

possa ser aproveitado para satisfazer as necessidades de entregas de outras 

obras. Para isso, foi construído um modelo baseado em algoritmos genéticos. 

 

Foi proposto por Naso et al. (2007) um modelo baseado em algoritmos genéticos 

combinado à uma heurística construtiva para resolver o problema de programação 

de entrega de concreto. Por acreditarem que a resolução através apenas de 

algoritmos genéticos é demorada para a velocidade de resposta que a indústria de 

concreto necessita, desenvolveram um modelo onde o algoritmo genético apenas 

define qual central atenderá cada um dos pedidos, enquanto que a definição da 

sequência de produção de cada central é definida por uma heurística construtiva. 

Com o objetivo de minimizar custos, considerou-se que cada pedido deveria ser 

atendido por uma única central; além disso, são levadas em conta janelas de 

entrega pré-definidas com uma frota de caminhões homogênea. A fim de resolver 

situações onde existe um gargalo na programação devido a janelas de entrega de 

clientes em horários coincidentes, os autores consideram que seja possível alugar 

caminhões betoneiras de terceiros.   

 

Ainda no ano de 2007, Yan et al. (2007) modelaram o problema de programação 

de entrega do concreto como um problema de fluxo em rede em uma rede espaço-

tempo. Objetivando a minimização dos custos, consideram como restrições a 

demanda dos clientes, o tamanho da frota e a capacidade de carregamento de 

cada central. Além disso, consideram uma restrição de distância entre centrais e 

clientes a fim de evitar o endurecimento do material dentro do caminhão. 

Finalmente, levam em consideração uma restrição de hora extra para diminuir o 

tempo de serviço dos caminhões e centrais fora do horário comercial. Esse modelo 

foi avaliado com base em dados reais de uma concreteira em Taiwan. 

 

A análise dos trabalhos comentados na revisão da literatura mostra as diferentes 

abordagens do problema de programação e entrega do concreto. Fluxo em rede, 

heurísticas, simulações e programação linear inteira foram utilizados com o objetivo 
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de se encontrar a melhor programação, seja o menor custo, a maior receita ou 

ainda a melhoria no nível do serviço percebido pelo cliente.  

 

A fim de sintetizar as informações referentes aos trabalhos relacionados ao tema 

de programação e entrega do concreto e facilitar o acesso aos mesmos de acordo 

com suas principais características relativas à modelagem do problema, a Tabela 

2.1 resume os principais trabalhos citados.  
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Tabela 2.1 – Sumário dos principais trabalhos apresentados na revisão da literatura 

Autor 
(Ano) 

Título Objetivo Escopo 
Fluxo 

em 
Rede 

Considera 
restrições? 

Considera a 
distribuição 
(entrega) do 

material? 

Método de 
Solução 

Tommelein 
I., Li A. 
(1999) 

Just-in-time concrete 
delivery: Mapping 
alternatives for vertical 
supply chain integration, in: 
Seventh Annual Conference 
of the International Group 
for Lean Construction 

- Exemplificar um 
sistema de 
produção just-in-
time 

- Conceito de sistema de 
produção just-in-time 
- Caso específico de entrega de 
concreto como um exemplo de 
produção just-in-time 
- Não tem um foco de pesquisa 
operacional - abordagem é 
basicamente conceitual do 
processo 

Não Não Não Não aplicável 

Zayed, 
T.M., 

Halpin, 
D.W. 

(2001) 

Simulation of concrete 
batch plant production 

- Reduzir o tempo 
de produção do 
concreto e de 
abastecimento dos 
caminhões 

- Técnicas de simulação nas 
operações de programação do 
concreto 
- Foco da pesquisa estritamente 
relacionado à produção do 
material 
- Resultados utilizados para a 
definição das melhores soluções 
de compra de insumos 

Não Não Não 
Simulação 
Sistema 

Microcyclone 

Wang, S.Q., 
Téo, C.L., 
Ofori, G. 
(2001) 

Scheduling the truckmixer 
arrival for a ready mixed 
concrete pour via simulation 
with risk 

- Minimizar custos 
- Diminuir filas de 
caminhões no 
carregamento 

- Modelo de simulação para 
análise da frota de caminhões de 
concreto em uma determinada 
central dosadora 
- Afirma que o intervalo entre a 
chegada dos caminhões é o fator 
mais importante na determinação 
da produtividade do negócio 

Não 

Sim 
- Capacidade 

de 
abastecimento 

Sim 
Simulação 
estocástica 
Monte Carlo 



 13  

Tabela 2.1 – Sumário  dos principais trabalhos apresentados na revisão da literatura 

 

Autor 
(Ano) 

Título Objetivo Escopo 
Fluxo 

em 
Rede 

Considera 
restrições? 

Considera a 
distribuição 
(entrega) do 

material? 

Método de 
Solução 

Durbin MT 
(2003) 

e 
Durbin M, 

Hoffman K. 
(2008) 

The dance of the 
thirty-ton trucks: 

demand dispatching in 
a dynamic 

environment 

Maximizar 
receita do grupo 

de centrais 
dosadoras de 

concreto 

- Sistema de suporte à decisão 
dividido em cinco etapas para a 
programação de despacho do 

concreto 
- Rede espaço-tempo para a 

otimização da receita de todo o 
grupo de centrais 

Sim 

Sim 
- Capacidade de 
abastecimento 

- Disponibilidade de 
caminhões 

- Overbooking 

Sim 

Rede espaço-
tempo 

Rede de mínimo 
custo 

Lu, M., Anson, 
M., Tang, S.L., 

Ying, Y.C 
(2003) 

A practical simulation 
solution to planning 

concrete plant 
operations in Hong 

Kong 

Previsão da 
demanda do 

concreto 

- Foco na previsão da demanda 
do concreto 

- Modelo de simulação para o 
planejamento da previsão de 
demanda e planejamento de 

produção do concreto 

Não Não Não Simulação 

Matsatsinis N. 
(2004) 

Towards a decision 
support system for the 

ready concrete 
distribution system: A 

case of a greek 
company 

Redução do 
custo de 

distribuição 
Aumento do 

nível de serviço 

- Tratou o caso como um 
problema de roteirização de 

veículos com múltiplos 
depósitos e janelas de entregas 
- Sistema para otimizar as rotas 

das bombas utilizadas no 
processo 

Não 
Sim 

- Quantidade de 
bombas 

Sim 

Modelo de 
programação 
matemática 

Heurística de 
busca local 
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Tabela 2.1 – Sumário dos principais trabalhos apresentados na revisão da literatura 

 
 

Autor 
(Ano) 

Título Objetivo Escopo 
Fluxo 

em 
Rede 

Considera 
restrições? 

Considera a 
distribuição 
(entrega) do 

material? 

Método de 
Solução 

Feng C.W., 
Wu, H.T. 
(2000) 

e 
Feng C.W., 

Cheng T., Wu 
H.T. 

(2004) 

Using genetic 
algorithms to optimize 
the dispatching 
schedule of RMC cars 
e 
Optimizing the 
schedule of 
dispatching RMC 
trucks through genetic 
algorithms 

Minimizar o 
tempo de 
espera no 
atendimento 
de um cliente 

- Algoritmos genéticos para 
resolver um problema de entrega 
de concreto com uma única central 
situada em Hong Kong 
- Considera uma penalidade para 
os casos aonde os pedidos que 
necessitam mais de um caminhão 
são programados fora de 
sequência 

Não 

Sim 
- Capacidade de 
abastecimento 

- Disponibilidade de 
caminhões 

Sim 
Algorítimos 
genéticos 

Yan S., Lai W 
(2007) 

An optimal scheduling 
model for ready mixed 
concrete supply with 
overtime 
considerations 

Minimizar 
custos 

- Desenvolvimento de um modelo 
que combina a programação de 
produção e o despacho do 
concreto dosado em central, na 
mesma ferramenta - ERP 
- Para avaliar o método - testes 
com dados de uma concreteira de 
Taiwan 

Sim 

Sim 
- Demanda dos clientes 

- Tamanho da frota 
- Capacidade de 

carregamento de cada 
central 

- Restrição de distância 
- Hora extra 

Sim 

Rede 
espaço-
tempo 
Rede de 
mínimo 
custo 

Naso D., 
Surico M., 

Turchiano B., 
Kaymak U 

(2007) 

Genetic Algorithms for 
supply-chain 
scheduling: A case 
study in the distribution 
of ready-mixed 
concrete 

Minimizar 
custos 

- Algoritmo genético define qual 
central atenderá cada um dos 
pedidos e uma heurística 
construtiva define a sequência de 
produção de cada central 
- Considerou que cada pedido 
deveria ser atendido por uma única 
central 
 

Não 

Sim 
- O pedido deve ser 
integralmente atendido 
por uma única central 
- Janelas de entrega 

Sim 

Meta 
heurística: 
combinação 
de um 
algorítimo 
genético 
híbrido com 
uma 
heurística 
construtiva 
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2.2 Trabalhos correlatos 

 

Como a quantidade de trabalhos relacionados ao tema de programação de 

carregamento e entrega de concreto ainda é pequena, buscou-se identificar outras 

estratégias de solução utilizadas para problemas de transporte que envolvem o 

dimensionamento da frota , programação e designação de veículos.  Pode-se citar 

algumas das pesquisas que vêm sendo realizadas nas áreas de Logística e 

Engenharia de Transportes na Escola Politécnica da USP e que envolvem, 

genericamente, o desenvolvimento e a implementação computacional de modelos 

matemáticos, algoritmos e heurísticas de solução para problemas de roteirização, 

programação e designação de veículos.  

 

Cunha (1997) tratou do problema de roteirização de veículos com restrições 

operacionais de janelas de tempo e duração máxima da jornada. A estratégia de 

solução proposta baseou-se na relaxação lagrangeana das restrições do modelo, a 

partir da qual foram desenvolvidas duas heurísticas para o problema com frota 

homogênea e uma terceira para frota heterogênea. 

 

O problema de transporte do tipo “carga única coleta e entrega” com janelas de 

tempo (Full truck load pickup and delivery) foi estudado por Souza (1999). O autor 

propõe uma estratégia de solução para o problema composta de duas etapas. Na 

primeira etapa são gerados todos os roteiros tecnicamente viáveis para atender as 

requisições de transporte dentro do período de programação, e na segunda etapa, 

é resolvido um problema de programação linear, do tipo partição de conjunto para a 

seleção dos melhores roteiros que minimizem o custo total de transporte. Essa 

metodologia ofereceu a vantagem de poder tratar problemas através do uso de 

pacotes computacionais comerciais, mesmo quando os problemas originais 

superam as suas capacidades, como o caso em que foi utilizado o GAMS. 

 

Teixeira (2001) propôs heurísticas para tratar o problema de dimensionamento e 

roteirização de uma frota heterogênea com utilização do algoritmo Out-of-kilter. 

Essas heurísticas baseiam-se nas combinações de rotas a partir da solução dos 

problemas de designação, pois o problema em questão consiste, resumidamente, 

em compor e roteirizar uma frota de veículos, considerando os seus custos fixos e 



 16  

variáveis e as restrições de capacidade, de tal forma que os custos de distribuição 

sejam minimizados. Assim, o problema de designação foi entendido como um 

problema de circulação com custo mínimo. 

 

Outros autores abordaram os mais variados temas com a mesma representação. 

De maneira similar ao presente trabalho, foram modelados como um problema de 

fluxo em rede.  

 

Silva (2001) apud Galvão (2004) explorou modelos de fluxo em redes para resolver 

o problema de programação de veículos no sistema de transporte público com 

estudo de duas técnicas. A primeira combina o modelo de fluxo com custo mínimo 

com a técnica de redução de arcos, denominada eliminação dos arcos longos. Os 

arcos com altos custos são substituídos por outros arcos já existentes na rede, 

ocorrendo redução na dimensão total da rede.  

 

A segunda combina a técnica de geração dos arcos longos com o problema de 

pseudo-designação e corresponde a uma adaptação do princípio de geração de 

colunas da programação linear à teoria de fluxo em redes. A partir dos custos 

relativos fornecidos pela solução corrente, é possível determinar se um arco deve 

ou não entrar no domínio do próximo problema.   

 

Cunha (2003) considera um problema real de sequenciamento (roteirização) e 

programação de visitas domiciliares realizadas diariamente por um conjunto de 

gerentes de uma instituição bancária. Todos os dias os gerentes do banco devem 

realizar visitas aos clientes. As visitas devem ser agendadas no dia anterior e os 

roteiros de visitas dos gerentes devem ser programados.  Os gerentes têm origem 

em diferentes agências onde estão alocados. 

 

Este problema foi formulado como um problema de roteirização e programação de 

veículos com restrições de janela de tempo e múltiplas bases. Particularidades do 

problema de Cunha (2003) permitiram simplificar o problema de maneira que fosse 

possível a modelagem como um problema de fluxo em rede de mínimo custo com 

dimensões reduzidas.   
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Outra abordagem diferente para a modelagem como um problema de fluxo em rede 

pode ser vista no trabalho da Zambuzi (2009), que tratou do planejamento da 

movimentação de contêineres vazios ao longo de um conjunto de portos, buscando 

o balanceamento entre as demandas e ofertas dos mesmos em todos os portos ao 

menor custo, e considerando as restrições de capacidade de transporte dos modais 

envolvidos.  

 

Para isso considerou um modelo de fluxo em rede multi-produtos para representar 

o sistema de movimentação de contêineres vazios e que serviu de base para o 

desenvolvimento de uma formulação matemática, a qual, implementada através de 

uma ferramenta computacional de otimização, ajuda no planejamento e na 

determinação dos fluxos de vazios no sistema.  A ferramenta foi aplicada a um 

problema real da empresa de navegação Hamburg Süd, tendo seus resultados 

comparados aos resultados fornecidos pela mesma. 

 

O trabalho de Lopes (2011) trata do problema de alocação de jatos executivos 

compartilhados para casos em que a demanda diária é variável. Consideram-se os 

aspectos de uma empresa que administra jatos de propriedade compartilhada. O 

cliente adquire uma cota de uma aeronave e quando solicita uma viagem, com 

poucas horas de antecedência, a empresa deve garantir a realização do vôo em 

uma aeronave da categoria adquirida.  

 

Foi desenvolvida uma ferramenta para auxiliar na tomada de decisões estratégicas 

que envolvem a escolha dos locais de base de operação e o dimensionamento da 

frota. A metodologia de solução é composta de um modelo de simulação e um de 

otimização. O modelo de simulação utiliza o método de Monte Carlo para obtenção 

da demanda de vôos dia a dia que gera uma programação de clientes a atender. 

Os dados da simulação são então estruturados como um problema de fluxo em 

rede de mínimo custo e é realizada a alocação ótima das aeronaves.  
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A ferramenta foi construída em ambiente de planilha eletrônica MS - EXCEL e 

aplicada em um caso prático de jatos executivos compartilhados com múltiplas 

bases. Os resultados da ferramenta permitem determinar o impacto que a escolha 

das bases de operação tem no tamanho da frota e no reposicionamento de 

aeronaves. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO DE 

CARREGAMENTO E ENTREGA DO CONCRETO 

 

 

Neste capítulo são descritas as principais características do problema de 

programação de carregamento e entrega do concreto, que é o tema objeto desta 

pesquisa.  

 

O presente trabalho trata do problema da programação de carregamento e entrega 

do concreto produzido em centrais dosadoras de concreto. Esse problema 

compreende um grupo de centrais que atende um conjunto de clientes com a 

utilização de caminhões do tipo betoneira. Em linhas gerais, busca-se determinar 

qual central dosadora de concreto atenderá os pedidos de cada um dos clientes 

que solicita concreto e em que horário será realizado o carregamento de cada 

caminhão na central. 

 

Conforme citado anteriormente, a produção do concreto pode ser realizada no 

próprio canteiro de obras (normalmente quando utilizado em pequena escala) ou 

por empresas prestadoras de serviços de concretagem, as centrais dosadoras de 

concreto que utilizam caminhões específicos (betoneiras) para efetuar a entrega do 

material ao cliente. Várias são as vantagens que a dosagem do concreto em 

central proporciona: diminuição da quantidade de equipamentos, eliminação de 

espaço para estocagem (areia, brita, cimento, etc.), redução de desperdício, 

diminuição do consumo de energia elétrica, material e mão-de-obra, maior 

agilidade, garantia de qualidade e resistência e principalmente, maior uniformidade 

das peças concretadas. 

  

O Concreto “virado na obra” é uma forma popular de dizer que o concreto está 

sendo dosado e misturado no canteiro da própria obra onde será aplicado. Baldes, 

latas ou caixotes de madeira com dimensões conhecidas são utilizados para fazer 

a dosagem dos componentes do concreto volumetricamente. Para a mistura e 

homogeneização do material são utilizadas pás, enxadas, ou pequenas betoneiras 

elétricas.  
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As centrais dosadoras de concreto (popularmente conhecidas como concreteiras 

ou CDC) são as indústrias responsáveis por toda a cadeia de suprimentos do 

concreto. Compra e armazenamento da matéria-prima, planejamento e 

programação da produção, entre outras, são funções desempenhadas pela central. 

A Figura 3.1 apresenta uma foto de uma central dosadora de concreto em 

funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A base da prestação de serviços de fornecimento de concreto está nos caminhões 

betoneira (Figura 3.2). Esses veículos são responsáveis não apenas pelo 

transporte do concreto até a obra mas por toda a mistura e homogeneização dos 

materiais componentes do concreto. 

 

Como o nome já diz, esses caminhões são compostos pela associação de um 

veículo com uma betoneira hidráulica. A betoneira (ou balão) é o recipiente onde o 

concreto é armazenado durante o transporte. Para a montagem desse conjunto são 

Figura 3.1 - Foto do pátio de uma Central dosadora de concreto, Engemix
1
 

1
 Informações fornecidas pela empresa Engemix, São Paulo, 2009 e 2010. 
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utilizados caminhões de três ou quatro eixos, com capacidade suficiente para 

transportar 20 toneladas de concreto, e betoneiras com capacidade para misturar 

de 12 a 20 toneladas de concreto, (Portal do concreto1) e assegurando que a carga 

máxima por eixo seja respeitada. 

 

A movimentação da betoneira se dá através de duas pequenas alavancas, que 

controlam o sentido de giro do tambor (balão) e a velocidade deste giro, ou seja, 

sentido horário para carregar o caminhão e homogeneizar a mistura, e anti-horário 

para descarregar o concreto, Wikipédia2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os motoristas que operam esses equipamentos devem ser bem treinados, pois 

além de estarem habilitados a dirigir um equipamento tão pesado em áreas 

urbanas e, às vezes, em locais de difícil acesso, devem ter capacidade para moldar 

as amostras de corpos de prova de concreto, realizar ensaios e corrigir o material 

quando necessário (Mehta et al., 1994;  Feng et al., 2004). 

 

 

 

Figura 3.2 - Foto de um caminhão betoneira,  ABNT
3
 

1
 Portal do concreto. Disponível em: <http://portaldoconcreto.com.br>. Acesso em: abril 2009. 

 
2
 Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/concreto>. Acesso em: abril 2009. 

 

3
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7212: Execução de concreto dosado 

em central. 2009.  
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As características da operação, em particular a perecibilidade do produto produzido 

nas centrais, tornam o problema de programação de carregamento e entrega do 

concreto distinto de outros problemas de roteirização e programação de veículos 

tratados na literatura (Asbach et al., 2009). Na prática, a perecibilidade do concreto 

misturado na central não só limita o raio de cobertura de cada central dosadora de 

concreto (Naso et al., 2007) como também impossibilita a estocagem do produto 

pronto.  

 

A sua produção ocorre imediatamente antes da efetiva partida do caminhão, de 

acordo com as especificações e necessidades de cada pedido.  Conforme a norma 

NBR 7212 da ABNT1, o caminhão carregado tem um tempo máximo estipulado 

para o transporte até a obra de 90 minutos. E o tempo de descarregamento de todo 

o material não deve ultrapassar 60 minutos (Figura 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso faz com que empresas do setor possuam uma estrutura descentralizada, com 

várias unidades produtoras em uma dada região, de forma a poderem estar mais 

próximos dos clientes, o que aumenta ainda mais a complexidade do problema, 

tendo em vista que um pedido pode ser atendido a partir de mais de uma central e 

é preciso definir qual central vai fazê-lo. 

 

 

Figura 3.3 – Tempos máximos do processo de entrega do concreto, Portal do concreto
2
 

1
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7212: Execução de concreto dosado 

em central. 2009. 
 
2
 Portal do concreto. Disponível em: <http://portaldoconcreto.com.br>. Acesso em: abril 2009. 
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O processo de programação da produção e entrega do concreto é composto das 

seguintes atividades: recebimento dos pedidos, carregamento, transporte, 

descarga e retorno à central. 

 

Inicialmente, a centrais dosadoras de concreto recebem os pedidos dos clientes 

que tem especificada a quantidade (em toneladas), e o horário solicitado para a 

entrega. Essa demanda é composta por um (ou vários) pedidos de acordo com a 

solicitação do cliente, que pode optar por uma quantidade específica para um 

determinado horário (um único pedido), ou ainda solicitar que essa quantidade seja 

fracionada em horários diferentes, com entregas subseqüentes, em intervalos 

específicos (vários pedidos). Por exemplo, um cliente pode solicitar uma única 

entrega de 20 toneladas de material para um determinado horário ou solicitar que 

sejam feitas 2 entregas de 10 toneladas cada, com um intervalo entre as entregas 

de 20 minutos. 

 

A razão prática pela qual os clientes solicitam entregas com intervalos definidos é 

para garantir que não se tenha mais de um caminhão aguardando descarga, tendo 

em vista que, na maioria das vezes, a capacidade de descarga é limitada a apenas 

um caminhão de cada vez (Tommelein et al., 1999), e o concreto endurece rápido, 

o que limita o tempo de espera para o início do processo de descarregamento. 

Grandes obras, no entanto, podem ter capacidade para descarga simultânea de 

mais de um caminhão. 

 

Dando continuidade ao processo, o caminhão betoneira precisa ser carregado com 

o concreto específico solicitado pelo cliente. Na seqüência, o caminhão é lavado 

por fora (para evitar o endurecimento do material e que a sujeira não consiga ser 

removida do caminhão) e então segue viagem até a entrega no cliente. A 

responsabilidade pelo transporte da central até a obra, naturalmente, é do 

fornecedor. Os procedimentos a serem seguidos no Brasil são regulamentados por 

norma – a NBR 72121, com orientações para as corretas operações de 

armazenamento dos componentes do concreto, dosagem e mistura, transporte até 

a obra e, execução do controle da qualidade no ato do recebimento na obra. 

 

1
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7212: Execução de concreto dosado 

em central. 2009. 
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Chegando ao local de descarga, e supondo que o cliente esteja pronto para 

receber o material, o caminhão é posicionado no local determinado para o 

descarregamento. O recebimento do concreto já é responsabilidade do cliente. 

Após conferir as características do material (tipo de concreto, “slump” e brita), ele 

deve fazer sua aceitação ou a rejeição e providenciar a sua movimentação até o 

local de sua aplicação ou utilização. 

 

Através da nota fiscal do produto, que é emitida tão logo se conclui a carga do 

veículo e indica o horário da sua emissão, o cliente consegue calcular há quanto 

tempo o concreto foi produzido. Se vencido o prazo de entrega do material, o 

cliente é obrigado a recusar o caminhão. Nesse caso, além da perda do material, o 

fornecedor enfrenta o problema da disposição do retorno do material "vencido” e da 

possível perda do balão (o reservatório onde é armazenado o concreto no 

caminhão). 

 

A fim de evitar a perda do balão, os operadores de betoneiras (como são 

chamados os motoristas desse tipo de caminhão) são treinados a colocar aditivos 

no material para retardar o seu endurecimento (Mehta et al., 1994) quando 

percebem que não vão conseguir entregar o material no prazo. Isso faz com que o 

material perca as suas características mecânicas e não possa ser mais utilizado 

pelo cliente, mas, por outro lado, com essa medida, evita-se a perda do balão, o 

que levaria a um aumento significativo nos custos das operações, tendo em vista a 

perda do balão e do material produzido e transportado. 

 

Depois do descarregamento do material, o caminhão é novamente lavado (evitando 

mais uma vez que as sujeiras não consigam ser removidas do caminhão). E 

finalmente, segue para a central dosadora para um novo carregamento ou para 

finalizar o dia de trabalho. 

 

Vale destacar que algumas vezes o cliente não está pronto para receber o material 

no horário programado. Como cada caminhão usualmente tem sua grade diária 

completamente preenchida com as concretagens pré-agendadas, mesmo 

pequenos atrasos em uma obra podem acarretar atrasos em cadeia, prejudicando 

as demais entregas do fornecedor (Matsatsinis, 2004), além do risco da perda do 
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material por endurecimento devido ao atraso no descarregamento. Ressalta-se 

ainda que caminhões betoneira são ativos caros, e deve-se evitar que fiquem 

ociosos aguardando descarga.  

 

A programação torna-se ainda mais complexa e dinâmica pelo fato do tempo de 

viagem entre uma central e um cliente variar significativamente dependendo do dia 

e horário, por diversos fatores tais como condições de trânsito, que dependem de 

diversos aspectos como condições climáticas, imprevistos como acidentes, etc.  

 

Vale ressaltar ainda que, tendo em vista serem as características do concreto muito 

específicas, torna-se quase impossível encontrar outro cliente que requeira um 

concreto com a mesma especificação, e cujo pedido corresponda a uma 

quantidade suficientemente pequena de modo a permitir um eventual 

compartilhamento do veículo de entrega. Adicionalmente, seria necessário que 

ambos os locais de entrega estivessem muito próximos entre si, de modo a evitar o 

endurecimento do material, que ocorre em um prazo relativamente curto, de cerca 

de duas horas após a mistura e o carregamento do caminhão, como visto 

anteriormente. Esses dois fatos praticamente impedem que duas entregas de 

clientes distintos sejam feitas por um mesmo caminhão, além de impor uma 

quantidade mínima para os pedidos aceitos, dificilmente inferiores à capacidade do 

caminhão betoneira. Pode-se dizer que essa característica é outra diferença dos 

problemas de roteirização mais comuns, que envolvem múltiplas paradas de um 

mesmo veículo, realizando entregas para diferentes clientes. 

 

É importante mencionar que não é usual que um cliente que necessite de uma 

quantidade pequena de concreto (em média até 5 toneladas) solicite o material 

pronto a uma central dosadora. Na maioria das vezes, nessas condições, o cliente 

faz a produção (mistura) do material no próprio canteiro de obras. 

 

Outro ponto importante desse problema é que, normalmente, não se pode esperar 

homogeneidade total entre cargas de diferentes centrais dosadoras de concreto por 

causa de diferenças nos lotes de matérias-primas (Tommelein et al., 1999), 

principalmente areia e pedra; mesmo com as mesmas propriedades mecânicas, 

variações na tonalidade de um concreto aparente, por exemplo, são inadmissíveis.  
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Isso implica, em geral, no atendimento total da demanda do cliente a partir de uma 

mesma central. Note-se que para os casos em que um mesmo cliente tem pedidos 

para mais de uma obra, em localidades distintas, não há a necessidade de entrega 

por uma mesma central para todos os pedidos de um cliente, mas sim uma mesma 

central para todos os pedidos de cada obra. Assume-se com isso que o cliente com 

duas obras diferentes, por exemplo, seja tratado como dois clientes.   

 

Outra característica importante desse tipo de negócio diz respeito às 

reprogramações de pedidos já aceitos, que acontecem com frequência. De acordo 

com informações obtidas junto a uma central dosadora de concreto situada no 

município de São Paulo, em torno de 45% dos pedidos acabam sendo alterados 

durante um dia típico. Com isso, além da alteração da programação para o dia em 

questão, muitas vezes, torna-se necessária também a alteração da programação 

para os próximos dias.  

 

Como pode ser observado na Figura 3.4, diversos são os motivos que levam a uma 

reprogramação sendo os principais: 

 

o Os clientes cancelam ou alteram o pedido; 

 

o condições climáticas impedem o descarregamento do material (em um dia 

chuvoso, por exemplo, ou com temperaturas muito baixas, o material não pode 

ser descarregado); 

 

o congestionamento nas ruas atrasando a viagem no percurso de ida ou de volta 

do cliente; 

 

o quebra de equipamentos de carregamento nas centrais, ou dos próprios 

caminhões de entrega do concreto; 

 

o necessidade de ajustes de horário negociados com o cliente, decorrentes da 

necessidade de inserção de novos pedidos. 
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Condições climáticas
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Figura 3.4 - Principais motivos para a reprogramação de pedidos 

Fonte: Portal do concreto
1
 

 

 

Como pode ser observado na Figura 3.4, o motivo mais comum para a 

reprogramação dos pedidos refere-se a cancelamentos ou alterações nos pedidos 

solicitados pelos próprios clientes. Diversos motivos podem ser responsáveis tais 

como: a obra não conseguiu chegar ao estágio necessário para recebimento do 

concreto; quebras de equipamentos utilizados na concretagem; volumes 

programados de concreto são maiores que a real necessidade do cliente naquele 

instante; etc. 

 

1
 Portal do concreto. Disponível em: <http://portaldoconcreto.com.br>. Acesso em: abril 2009. 
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4. MODELAGEM DO PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO DE 

CARREGAMENTO E ENTREGA DO CONCRETO 

 

 

No presente capítulo são apresentadas as hipóteses consideradas para a 

formulação matemática do problema, os detalhes da construção da rede e o 

modelo matemático de otimização, com as premissas utilizadas para a sua 

construção.  

 

Conforme mencionado anteriormente, no trabalho deve-se definir qual central 

dosadora de concreto atenderá cada um dos clientes e em que horário deverá ser 

feito o carregamento de cada caminhão. 

 

O objetivo é maximizar a margem de contribuição total do sistema.
 
 

 

Conforme exposto anteriormente no capítulo 2, os modelos utilizados para a 

programação de carregamento e entrega de concreto tratam em geral da questão 

de como definir uma programação que minimize o custo total, ou maximize a 

receita total do conjunto de centrais. 

 

No entanto, a escolha da maximização da margem de contribuição como função 

objetivo foi considerada uma forma diferente para se resolver o caso em questão. 

Vale ressaltar que, nesse caso, maximizar a margem de contribuição significa o 

mesmo que minimizar o custo, já que com a suposição que todos os pedidos 

devem ser atendidos, a receita será sempre a mesma. 

 

Mais especificamente, a margem de contribuição aqui considerada representa a 

diferença entre a receita gerada por cada entrega e o custo variável envolvido 

nessa operação (Horngren, 1985). Considera-se ainda que o custo variável seja 

composto das parcelas de custo de produção e de transporte do material, e que 

estes dependem da central a partir da qual será feito o atendimento dos pedidos de 

cada cliente.  Isto acontece na medida que, além do valor do transporte variar 

devido às diferentes distâncias a serem percorridas, a matéria-prima pode ter um 
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custo diferente em cada unidade produtora (Anson, 2003 e Schmid, 2008), fato 

este que implica na diferenciação dos custos de produção de cada central. 

Importante ressaltar que o custo de produção ($/t) é proporcional à quantidade 

produzida enquanto que o custo de entrega ($) independe da quantidade (ou pode-

se assumir que independe da quantidade) que o caminhão betoneira transporta, 

desde que a capacidade não seja violada, ou seja, o custo de transporte para cada 

central é proporcional ao número de viagens necessárias para atendimento do 

pedido do cliente.  

 

Adicionalmente, para o caso da operação de produção e entrega do concreto existe 

um custo fixo (no transporte e na produção do material) que independe da 

quantidade de material a ser produzida e transportada. Como a receita gerada pela 

entrega de concreto é proporcional à quantidade entregue de material, no caso de 

pedidos de quantidades pequenas de concreto, o custo torna-se maior do que a 

receita proveniente desta operação. Este fato inviabiliza o atendimento do pedido 

pela central dosadora de concreto já que, conforme citado anteriormente, não se 

pode utilizar o caminhão para múltiplas entregas. Sendo assim, todas as centrais 

estipulam para os clientes uma quantidade mínima de material para que se torne 

viável a sua produção e entrega.  

 

No presente trabalho, as seguintes restrições são consideradas: 

 

o Capacidade de abastecimento de caminhões nas centrais; 

 

o Disponibilidade da frota de caminhões betoneiras em cada central; 

 

o Overbooking máximo permitido no sistema; 

 

o Atendimento de todos os pedidos de um determinado cliente por uma única 

central, a fim de garantir a homogeneidade da carga. Lembrando que, se um 

cliente tiver duas obras distintas, para efeito de programação, ele será 

considerado como dois clientes diferentes. 
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Como é muito comum na indústria de concreto, as empresas consideram o 

overbooking em sua programação, isto é, são aceitos mais pedidos em sua 

programação do que a capacidade de carregamento máxima das centrais 

dosadoras de concreto. 

 

A fim de resolver o problema de programação de carregamento e entrega do 

concreto é proposta uma modelagem como um problema de fluxo em rede, em 

uma rede espaço-tempo (“space-time network flow problem”), de maneira similar ao 

trabalho de Durbin (2003) e Durbin e Hoffman (2008). Este tipo de modelagem 

possibilitou considerar as restrições mais relevantes do problema, a fim de 

encontrar soluções viáveis. Para maiores detalhes sobre modelos de fluxo em rede 

recomenda-se a obra de Ahuja et al. (1993). 

 

A rede espaço-tempo, como o próprio nome já sugere, corresponde a um grafo que 

permite representar eventos que ocorrem no espaço em instantes de tempo. Mais 

especificamente, cada nó da rede representa um local, no caso uma central 

dosadora ou um local de entrega de um cliente, em um dado instante de tempo.  

 

Considera-se que, o tempo seja discretizado em períodos, os quais podem ter uma 

duração convenientemente adotada, usualmente de 15, 30 minutos a uma hora. O 

horizonte de tempo usual é de um dia, uma vez que a programação é normalmente 

feita dia-a-dia, de forma independente, ou seja, sem considerar os outros dias.  

 

Formalmente, seja G = (N, A) a rede espaço-tempo que representa o problema, 

onde N e A indicam os conjuntos de nós e arcos, respectivamente. Um eixo 

horizontal representa os períodos de tempo dentro do horizonte de planejamento, 

enquanto um eixo vertical indica a dimensão espacial dos deslocamentos entre 

centrais e clientes. 

 

Seja T o horizonte de tempo considerado e T = (1, 2, 3,..., |T|) cada um dos 

períodos de tempo dentro desse intervalo. Seja J = (1, 2, 3,..., |J|) o conjunto de 

clientes que requerem entrega de concreto e I = (1, 2, 3,..., |I|) o conjunto de 

centrais dosadoras de onde podem partir os caminhões betoneiras para entrega do 

concreto para os clientes j  J. A cada cliente j  J está associado um conjunto de 
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pedidos de entregas Pj = (1, 2, 3,..., |Pj|). Para cada pedido p  Pj é conhecida a 

demanda de concreto p

jb  (em número de caminhões necessários) a ser entregue, 

o horário solicitado para a entrega 
p

jh
 
e o tempo total de descarregamento p

jtd . 

 

A cada central dosadora de concreto i  I está associada uma capacidade de 

carregamento Ci  (em caminhões por unidade de tempo) e a disponibilidade inicial 

de caminhões próprios Di, (isto é, o número de caminhões disponíveis no início do 

período de planejamento). Considera-se que a capacidade de carregamento Ci de 

cada central não varia durante o dia, pois os recursos disponíveis para o 

carregamento em cada central (postos de carga, bombas específicas, etc.) não 

sofrem variação ao longo do dia. Adicionalmente, a quantidade de caminhões 

disponíveis para carregamento a cada período de tempo considerado só varia de 

acordo com as saídas e entradas dos caminhões pertencentes à central em 

questão, visto que, não é considerada a transferência de caminhões de uma central 

para outra. Em outras palavras, um caminhão deve sempre retornar à central de 

onde partiu, mesmo que possa ser necessário em outra central. 

 

É conhecido também o tempo de viagem (ou deslocamento) tij do caminhão 

betoneira no percurso entre cada central i  I e cada cliente j  J e vice-versa. 

Assume-se que os tempos de deslocamento dos veículos independam dos 

mesmos estarem ou não carregados, e que o itinerário de ida é o mesmo que o de 

volta. Portanto, o tempo de viagem de ida até um cliente, a partir de uma central, e 

de retorno, são iguais. Seria possível considerar tempos distintos sem a 

necessidade de nenhuma alteração adicional na representação da rede, porém, na 

prática, a velocidade de caminhão é condicionada pelas condições de trânsito mais 

do que pelo fato do caminhão estar ou não carregado.  

 

Assume-se frota de caminhões homogênea em termos de capacidade, 

desempenho e custo. O presente trabalho não considera necessidades especiais 

de alguns pedidos como bombas de descarregamento, equipamentos especiais, 

etc. 
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4.1 Construção da rede 

 

A Figura 4.1 exemplifica uma rede espaço-tempo com duas centrais e cinco 

pedidos de um mesmo cliente. As setas vermelhas e verdes (em linhas contínuas) 

representam os arcos de viagem dos veículos carregados para atendimento dos 

pedidos a partir das centrais 1 e 2, respectivamente. Nesse exemplo o atendimento 

de cada um dos cinco pedidos pode ser realizado pela central 1 ou pela central 2. 

De forma análoga, os arcos pontilhados vermelhos e verdes representam os arcos 

de viagem de retorno dos veículos vazios, às centrais 1 e 2, respectivamente, após 

as entregas nos clientes.  

O intervalo de tempo será considerado como 30 minutos. A fim de ilustrar a forma 

como a rede espaço-tempo é construída, são apresentados na Tabela 4.1 os dados 

de entrada para os cinco pedidos da Figura 4.1, bem como cálculos de tempo que 

são utilizados para a construção de rede que representa o problema. 

 

 

Tabela 4.1 – Cálculo dos horários de carregamento, saída da central e retorno de caminhões 

conforme exemplo ilustrado na Figura 4.1 

 

Para cada pedido, o horário de partida de cada central é calculado subtraindo-se o 

respectivo tempo de viagem do horário de recebimento do material, ou seja,        

(
p

jh – tij). Já o horário de carregamento é determinado subtraindo-se o tempo de 

carregamento do horário de saída da central. O horário de retorno do veículo à 

central é obtido somando-se o horário de recebimento do material ( p

jh ), o tempo de 

descarregamento no cliente ( p

jtd ) e o tempo de viagem (tij).  
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Figura 4.1 – Rede espaço-tempo que representa um exemplo do problema de programação de entrega 
de concreto 
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Como visto anteriormente, em linhas gerais, os nós da rede representam locais 

(centrais ou clientes) em determinado período (ou horário). Por exemplo, os 

instantes de início e de fim da entrega de concreto de um dado cliente j  J de 

forma a atender um dado pedido p  Pj correspondem a dois nós k, l  N. Da 

mesma forma, os arcos (k, l)  A que interligam dois nós quaisquer k, l  N dessa 

rede representam as diferentes atividades que compreendem a entrega de 

concreto: viagem de ida ou de volta entre centrais e clientes, carregamento dos 

caminhões, atendimento dos pedidos dos clientes e finalmente, arcos de 

disponibilidade de frota. Assim, a cada arco (k, l)  A está associado um fluxo de 

caminhões, entre seus nós de origem e destino, correspondente a cada um dos 

eventos englobados pela movimentação. 

 

O conjunto dos arcos A da rede G = (N, A) pode ser subdividido em diversos 

subconjuntos, com a finalidade de descrever como os mesmos são construídos. 

 

Seja ArcViagida  A o conjunto dos arcos de viagem de ida (k, l)  A que ligam as 

centrais aos clientes, representando, dessa forma, a possibilidade de atendimento 

de um pedido de um cliente j  J por uma central i  I. Um arco de viagem           

(k, l)  ArcViagida  tem a sua extremidade de origem em uma central no período     

t1  T correspondente ao horário em que o caminhão está disponível e pronto para 

partir após ser carregado. Já a extremidade de destino l do arco de viagem           

(k, l) indica o local onde o cliente j do pedido p se situa no período t2 = t1 + tij 

correspondente ao horário solicitado para a entrega. 

 

Genericamente são criados arcos de viagem (k, l)  ArcViagida  ligando cada 

central i  I a cada cliente j  J, iniciando e terminando nos intervalos de tempo de 

tal forma a assegurar que os horários de entrega nos clientes sejam respeitados, 

tendo em vista os tempos de viagem tij  entre cada central i  I e cada cliente j  J.  

Adicionalmente, avalia-se também se é possível atender um cliente j a partir de 

uma central i considerando a perecibilidade do concreto face ao tempo de viagem 

tij. Em outras palavras, se um cliente j estiver muito distante de uma central i, de 

modo que o tempo de viagem tij seja muito elevado face ao tempo até o 

endurecimento do concreto, o arco (k, l) não é criado. 
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Define-se ainda o conjunto ArcClientej como o conjunto de todos os arcos (k, l)  

ArcViagida  que representam todas as possibilidades de atendimento de cada 

pedido p  Pj  do cliente   j  J por alguma central i  I. Por exemplo, para o pedido 

1 da Figura 4.1, cujos dados estão na Tabela 4.1, o horário solicitado pelo cliente 

para recebimento do concreto é 8:30. Caso esse pedido seja atendido pela central 

1 o caminhão deve deixar a central às 7:30 para garantir o atendimento do pedido 

no horário solicitado, tendo em vista que o tempo de viagem é de 1 hora conforme 

indicado na Tabela 4,1. Com isso, tem-se um arco (k, l)  A de viagem ligando o nó 

correspondente à central 1 no período 7:30 com nó correspondente ao cliente no 

período 8:30. Analogamente, para atendimento do pedido 1 pela central 2 é criado 

o arco de viagem ligando o período 8:00 da central 2 com o período 8:30 do cliente, 

uma vez que o tempo de viagem é de 30min. A Figura 4.2 exemplifica esses arcos 

a serem construídos. 

 

 

 

 

TEMPO DE 
VIAGEM  

1 HORA 

Figura 4.2 –  Construção do conjunto de arcos ArcClientej  para o Pedido 1 
 

TEMPO DE 
VIAGEM  

30 MINUTOS 

HORÁRIO 
NECESSÁRIO 

PARA SAÍDA DA 

CENTRAL 1 

HORÁRIO 
NECESSÁRIO 

PARA SAÍDA DA 

CENTRAL 2 

HORÁRIO 
SOLICITADO 

PARA 

ENTREGA 
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O conjunto ArcViagvolta compreende todos os arcos de viagem de volta que 

representam, como o próprio nome já diz, o retorno dos caminhões para as centrais 

dosadoras de concreto após o atendimento dos pedidos. Para a criação dos arcos 

de viagem de volta considera-se tanto o tempo de descarregamento no cliente 

como o tempo de viagem entre o cliente e a central. Exemplificando, a Figura 4.3 

mostra dois arcos de retorno após atendimento do pedido 1, ambos partindo no 

horário de 9:00, após o término do descarregamento no cliente, e retornando às 

centrais 1 e 2 às 10:00 e 9:30, respectivamente.  

 

 

 

 

 

Já o conjunto de arcos de atendimento dos pedidos ArcAtend representa o 

atendimento de cada um dos pedidos. Como mencionado anteriormente, ambas as 

Figura 4.3 –  Construção do conjunto de arcos ArcViagvolta  para o Pedido 1 
 

HORÁRIO DE 
RETORNO 

CENTRAL 1 

HORÁRIO DE 
RETORNO 

CENTRAL 2 
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extremidades do arco correspondem ao local onde o cliente que fez o pedido está 

localizado. O nó de origem indica o período t1  T solicitado pelo cliente para 

recebimento do material enquanto que, o nó de destino do arco indica o horário de 

termino t2  T do descarregamento no cliente, onde t2 = t1 + 
p

jtd . 

 

Vale ressaltar que o tempo de descarregamento do cliente engloba as parcelas de 

tempo de recebimento e preparação para descarga, de descarregamento 

propriamente dito, além do tempo referente à lavagem do caminhão necessária 

antes do seu retorno à central de onde partiu. No exemplo da Figura 4.1 para o 

pedido 1, o horário solicitado pelo cliente para recebimento do concreto é 8:30. 

Como o tempo de descarregamento no cliente é de 30min (conforme a Tabela 4.1), 

haverá um arco de descarregamento no cliente com a sua origem no período 8:30 

e destino no período 9:00 do mesmo cliente conforme evidenciado na Figura 4.4.  

 

 

 

 

 

Figura 4.4 –  Construção do  ArcAtend do Pedido 1 

TEMPO DE 
DESCARREGAMENTO  

30 MINUTOS 
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O conjunto ArcCarreg corresponde aos arcos de carregamento, que representam o 

carregamento de caminhões para atendimento de uma demanda específica de um 

pedido de um cliente. Esses arcos de carregamento têm as suas extremidades de 

origem em cada central no período t  T em que o caminhão deve iniciar o 

processo de carregamento para atender ao horário solicitado pelo cliente. Por outro 

lado, o nó de destino de cada um desses arcos de carregamento representa, 

dentro da mesma central, um período de tempo t  T que é determinado com base 

no tempo de carregamento estimado de cada central dosadora de concreto (Figura 

4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 –  Construção do conjunto de arcos ArcCarreg para o Pedido 1 

HORÁRIO DE 
CARREGAMENTO 

CENTRAL 1 

HORÁRIO DE 
CARREGAMENTO 

CENTRAL 2 

TEMPO DE 
CARREGAMENTO  

30 MINUTOS 

TEMPO DE 
CARREGAMENTO  

30 MINUTOS 
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Por fim, o grupo de arcos de disponibilidade de frota ArcDisp indica os caminhões 

que estão disponíveis em cada central i  I e em cada período de tempo t  T 

aguardando o carregamento do concreto. O conjunto de arcos de disponibilidade 

que fazem a conexão entre um período de tempo e o próximo período de tempo de 

uma mesma central representam a possibilidade do caminhão permanecer dentro 

da mesma central aguardando o seu carregamento para atendimento de um pedido 

de um cliente. 

 

A cada arco de viagem (k, l)  ArcViagida está associado um valor de margem de 

contribuição Margk l  por caminhão, correspondente ao atendimento de um pedido 

p  Pj de um cliente j  J a partir de uma central i  I.  

Para os demais arcos da rede que não são arcos de viagem de ida, ou seja, arcos 

de viagem (k, l)  ArcViagida , Margk l  = 0.  

 

Definem-se ainda limitantes inferior L
kl e superior U

kl
 para o fluxo em cada um dos 

arcos (k, l)  A. Para os arcos (k, l)  ArcAtend,  L
kl 

= U
kl 

= p

jb , de tal modo a 

obrigar que o fluxo no arco (k, l) corresponda ao atendimento integral do pedido   

p  Pj de um cliente j  J ao qual corresponde o arco (k, l). Já para os arcos de 

carregamento (k, l)  ArcCarreg,  L
kl
 = 0 e   U

kl
 = Ci,  de tal modo que o número de 

caminhões sendo carregado em cada período de tempo t  T não ultrapasse a 

capacidade de carregamento de cada central i  I a qual corresponde o              

arco (k, l). Analogamente, para os arcos de disponibilidade de frota (k, l)  ArcDisp, 

assume-se que L
kl 

= 0 e U
kl
 = Di. Para os demais arcos L

kl 
= 0 e U

kl
 = . 
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A fim de facilitar a modelagem matemática do problema, assume-se rede fechada, 

em que há conservação de fluxo, sendo necessário criar um nó fonte fictício s  N, 

um nó sorvedouro fictício t  N e um arco de ligação (t, s)  A. Estes nós não têm 

significado prático, pois como o próprio nome já diz, são fictícios, ou seja, não 

existem na realidade, e tem por finalidade assegurar as condições de conservação 

de fluxo. Vale ressaltar que a consideração de arcos “supersink” e “supersource”  

para representar a disponibilidade da frota de caminhões é uma semelhança com o 

trabalho  de Durbin (2003) e Durbin e Hoffman (2008). 

 

Para o exemplo da Figura 4.1 os seguintes tipos de arcos (com os seguintes 

atributos) poderiam ser definidos conforme a Figura 4.6 e a Tabela 4.2.
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 Figura 4.6 – Tipos de arcos da Rede espaço-tempo da Figura 4.1  
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Tabela 4.2 – Arcos da rede espaço- tempo conforme a Figura 4.6 
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4.2 Modelo Matemático 

 
 

Considerando o exposto anteriormente, com o objetivo de maximizar a margem de 

contribuição do sistema como um todo, o modelo matemático determina qual 

central dosadora de concreto atenderá os pedidos de cada um dos clientes e, em 

que horário será realizado o carregamento de cada caminhão na central. Para isso, 

considera restrições de capacidade de abastecimento nas centrais, disponibilidade 

de caminhões em cada central, overbooking e atendimento de todos os pedidos de 

um determinado cliente por uma única central. 

 

Definem-se as seguintes variáveis de decisão: 

 

xkl = fluxo de caminhões no arco (k, l)  A  

 

Adicionalmente, define-se a seguinte variável binária: 

 

yij = 1; se o cliente j é atendido a partir da central i; 

    = 0; caso contrário. 

 

Assim, o modelo matemático pode ser formulado como: 

 

Maximizar = 
Alk ),(

  Margk l   xkl                              (1) 

 

Sujeito a: 

 

Lkl  ≤ xkl ≤ Ukl                        (k, l)  A       (2) 

 

xkl  ≤ yij Ukl                (k, l)  ArcClientej,  i  I  e  j  J  (3) 

 


Akl ),(

 xlk  - 
Alk ),(

 xkl  = 0  k  N      (4) 
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i

 yij = 1      j  J              (5) 

 

yij  {0,1}          (6) 

 

 

A função objetivo (1) visa maximizar a margem de contribuição total do sistema. A 

restrição (2) impõe que os limites mínimos e máximos de cada arco sejam 

respeitados, enquanto que a restrição (3) garante que todos os pedidos p  P de 

um determinado cliente j  J sejam integralmente atendidos pela mesma central      

i  I.  Adicionalmente, a restrição (4) garante o equilíbrio entre o fluxo que entra e o 

que sai em cada um dos nós da rede espaço-tempo. Já a restrição (5) assegura 

que cada cliente j  J só possa ser atendido por uma única central i  I. 

Finalmente, a restrição (6) impõe que as variáveis de decisão yij sejam números 

binários. 

 

 

4.3 Modelo Matemático – escolha de pedidos para atendimento 

 
 

Conforme mencionado anteriormente, o modelo matemático apresentado na seção 

anterior refere-se às situações onde todos os pedidos devem ser totalmente 

atendidos, ou seja, 100% dos pedidos considerados deveriam ser incluídos na 

programação de carregamento das centrais. 

 

Todavia, outra situação que é abordada nesta pesquisa refere-se às situações em 

que nem todos os pedidos podem ser aceitos. Em outras palavras, considera-se 

nessa segunda abordagem, que se houver uma impossibilidade de atendimento de 

um ou mais pedidos (seja por falta de capacidade de carregamento, por falta de 

disponibilidade de caminhões, etc.), o modelo definirá quais dos pedidos deverão 

ser atendidos, objetivando a maximização da margem de contribuição do sistema 

como um todo. 

 

Dessa forma, o modelo matemático é similar ao modelo supracitado com pequenas 

diferenças conforme detalhado a seguir: 
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As mesmas variáveis são definidas:  

 

xkl = fluxo de caminhões no arco (k, l)  A  

 

De forma similar uma variável binária é definida: 

 

yij = 1; se o cliente j é atendido a partir da central i; 

    = 0; caso contrário. 

 

E o modelo matemático pode ser formulado como: 

 

Maximizar = 
Alk ),(

  Margk l   xkl                              (1) 

 

Sujeito a: 

 

Lkl  ≤ xkl ≤ Ukl                        (k, l)  A       (2) 

 

xkl  ≤ yij Ukl                (k, l)  ArcClientej,  i  I  e  j  J  (3) 

 


Akl ),(

 xlk  - 
Alk ),(

 xkl  = 0  k  N      (4) 

 


i

 yij = 1           (5) 

 

yij  {0,1}          (6) 

 

onde na restrição (2) para os arcos (k, l)  ArcAtend,  Lkl = Ukl ≤ p

jb , de tal modo a 

não mais impor que o fluxo no arco (k, l) corresponda ao atendimento do pedido 

p  Pj de um cliente j  J ao qual corresponde o arco (k, l). 
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Para finalizar, pode-se ainda considerar que apenas um determinado cliente j  J 

ou ainda que apenas um determinado pedido de um cliente específico p  Pj 

devesse ser obrigatoriamente atendido. Um recurso disponível para isso, seria 

considerar que para esse(s) arco(s) específico(s) (k, l)  ArcAtend,  Lkl = Ukl = p

jb , 

de maneira a obrigar que o fluxo nesse(s) arco(s) (k, l) específico(s) 

corresponda(m) ao atendimento integral do pedido.  
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5. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 

 

 

Este capítulo descreve o funcionamento da ferramenta desenvolvida para o 

planejamento da programação e carregamento do concreto. 

 

Optou-se por implementar o modelo proposto no Capítulo 3 em ambiente de 

planilha eletrônica no Microsoft Excel. Mais especificamente, pretendeu-se 

construir uma ferramenta amigável, de fácil uso, que pode ser utilizada 

rotineiramente como auxílio à programação de entrega do concreto. Essa 

ferramenta foi desenvolvida visando facilitar a utilização do modelo por usuários 

não familiarizados com modelagem matemática em pesquisa operacional. A partir 

de dados fornecidos pelo usuário e, através de automatização de funções e rotinas, 

a rede e cada um dos componentes do modelo matemático (função objetivo e 

restrições) são construídos, o modelo é resolvido e os resultados são apresentados 

de forma amigável, tudo de forma transparente e sem necessidade de intervenção 

do usuário. 

 

O modelo matemático é resolvido por um otimizador que tem condições de 

interpretá-lo e executá-lo. O programa de otimização utilizado foi o Premium Solver 

Platform versão 9.0.4.0, e a linguagem de programação VBA – “Visual Basic for 

Applications” foi utilizada como apoio à ferramenta. 

 

Conforme visto no Capítulo 3, tendo em vista a natureza do problema, onde muitos 

dos pedidos são modificados durante o dia e novos pedidos aparecem 

continuamente, a ferramenta foi estruturada de forma a possibilitar a sua utilização 

de maneira fácil e simples para reprogramações periódicas, de tal forma que os 

pedidos já programados se mantenham, e as alterações (e os novos pedidos) 

possam ser reprogramados. 

 

O esquema de funcionamento da ferramenta é sumarizado na Figura 5.1. 

Inicialmente devem ser inseridos os dados de entrada que vão ser utilizados pelo 

modelo. Esse é o único momento em que o usuário, o responsável pela inserção 

desses dados, interfere no funcionamento da ferramenta. 
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Figura 5.1 – Esquema de funcionamento da ferramenta para programação de carregamento 

e entrega de concreto 
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Existem dois conjuntos principais de dados de entrada a serem preenchidos: dados 

dos pedidos a serem programados e dados dos clientes e das centrais 

considerados na programação. 

Os dados dos pedidos precisam definir o nome do cliente j  J, a quantidade 

desejada de concreto ( p

jb ) e o horário solicitado para a entrega (
p

jh ) do material.  O 

usuário deve definir qual o horário de funcionamento das centrais de concreto, mais 

especificamente os horários de início e término das operações de carregamento 

dos caminhões em cada uma das centrais. Vale ressaltar que, se para algum 

pedido o horário de entrega acarretar carregamento em horário fora do período de 

funcionamento da central, o modelo notificará ao usuário essa incompatibilidade na 

programação, para que nesse momento já seja feito o ajuste necessário. Outra 

consideração importante diz respeito à quantidade de material solicitada. Se não 

resultar um número inteiro de viagens, considerando a capacidade dos veículos, o 

número de caminhões será sempre arredondado para cima, pois conforme 

comentado anteriormente, na prática, não se permite um eventual 

compartilhamento do veículo de entrega. Em outras palavras, será sempre utilizado 

na execução do modelo um número inteiro de caminhões, ressaltando-se que a 

quantidade em toneladas será mantida conforme o pedido original do cliente. 

 

Conforme ilustra a Figura 5.2, além da inserção de novos pedidos, o usuário deve 

também inserir, nessa planilha de entrada de dados, os parâmetros que serão 

utilizados pelo modelo durante a execução da ferramenta e que são: o intervalo 

estimado entre carregamentos em cada central (período de discretização), a 

capacidade do caminhão (em toneladas) e o overbooking máximo previsto para a 

operação. 

 

O segundo conjunto de dados a serem preenchidos pelo usuário corresponde aos 

dados referentes às centrais dosadoras de concreto disponíveis para atendimento 

dos pedidos, e aos dados dos clientes que fazem parte da programação (Figura 

5.3). Mais especificamente, para as centrais deve-se informar a capacidade de 

carregamento por período (Ci) - número de caminhões que podem ser carregados 

na central i  I no período de tempo t  T - e a disponibilidade de caminhões 

próprios (Di) – disponíveis para carregamento no início do dia. Esses dados são os 
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parâmetros das restrições de capacidade e disponibilidade de caminhões, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.2 - Planilha de entrada de novos pedidos e dos parâmetros do problema 
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Figura 5.3 – Base de dados dos clientes e das centrais dosadoras de concreto 
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Já em relação aos dados dos clientes, os tempos de viagem (ou deslocamento) (tij) 

do percurso entre cada central i  I e cada cliente j  J, tempos de 

descarregamento no cliente ( p

jtd ) e as margens de contribuição (Margkl) por 

caminhão esperadas para o atendimento feito por cada central devem ser aqui 

explicitados. Os tempos de viagem (tij) são utilizados pela ferramenta para a 

determinação dos horários de carregamento nas centrais que podem atender cada 

pedido. Os tempos de descarregamento ( p

jtd ) são considerados no cálculo do 

horário de retorno do caminhão, ao passo que, as margens de contribuição aqui 

descritas são utilizadas pela função objetivo para definição da solução ótima.  

 

Depois da inserção de todos estes dados de entrada, o usuário deve clicar um 

botão que permite que as macros construídas em linguagem VBA construam a 

rede, criem o modelo matemático, englobando variáveis de decisão, função 

objetivo e restrições, e chamem o Solver para a obtenção da solução ótima para o 

problema de programação considerado. Tudo isso é feito de maneira automática, 

de modo que o usuário não necessite interferir até o resultado final, onde serão 

definidos os horários de carregamento e as centrais que deverão atender cada um 

dos pedidos.  

 

É importante ressaltar que o usuário é o responsável pela qualidade dos dados 

inseridos, e a ferramenta utilizará esses dados em todos os cálculos necessários 

para encontrar a solução ótima. Se os dados inseridos estiverem incompletos ou 

inconsistentes, a ferramenta não funcionará conforme planejado podendo explicitar 

resultados não satisfatórios ou até travar durante a execução do modelo. 

 

O processo automático de obtenção da solução ótima inicia-se com a montagem 

da planilha “organização dos dados” (ilustrada na Figura 5.4), a qual organiza todos 

os dados para a execução do software de otimização Solver, a fim de se obter a 

solução ótima. Essa planilha é estruturada da seguinte forma: cada uma das linhas 

considera um pedido p  Pj, enquanto que, nas colunas têm-se os nomes dos 

clientes j  J, as margens de contribuição (Margk l) para cada opção de 

carregamento (em cada uma das centrais), o horário solicitado para a entrega p

jh  
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de cada um dos pedidos, o horário de carregamento em cada uma das centrais, 

assim como o horário de retorno dos caminhões para cada central. 

 

Para a montagem dessa planilha, quatro etapas são consideradas conforme 

ilustrado na Figura 5.1. Na primeira etapa, a ferramenta organiza os pedidos 

remanescentes para a nova rodada do modelo. Com base no resultado da última 

rodada da ferramenta, os pedidos classificados como cancelados são excluídos, 

são contados os pedidos que permaneceram na programação, e os horários 

previstos para entrega são atualizados. Vale ressaltar que se não houver nenhum 

pedido programado, ou seja, se for a primeira rodada da ferramenta, essa etapa é 

desconsiderada, ou seja, não é executada. 

 

Na sequência, aqui chamada de segunda etapa, a ferramenta consolida os pedidos 

remanescentes com os pedidos novos. Nesse momento é montada uma tabela 

única de pedidos, e com base nessa tabela, são contados o número de pedidos 

totais (novos e antigos) e o número de clientes. São definidas também todas as 

margens de contribuição referentes a cada opção possível de entrega. Além disso, 

ainda nessa etapa, a ferramenta calcula, para cada pedido, o horário de 

carregamento que deve acontecer em cada uma das centrais para atendimento no 

horário solicitado pelo cliente. Também são calculados os horários previstos de 

retorno dos caminhões para todas as opções de entrega. 

 

A terceira etapa dessa fase de organização dos dados é a responsável por ajustar 

os horários de carregamento caso seja necessário. Em outras palavras, os horários 

de carregamento dos pedidos são alterados de tal forma que a programação de 

todos os pedidos seja factível com a capacidade de carregamento das centrais (Ci). 

Inicialmente, a ferramenta calcula o somatório de todos os carregamentos previstos 

(de modo a atender todos os pedidos que constam na programação) para cada um 

dos períodos de tempo t  T. O total é comparado com a capacidade de 

carregamento das centrais (Ci) e, para os casos onde essa necessidade de 

carregamento é maior do que a capacidade Ci, a ferramenta analisa para outra 

central se estes pedidos também estão apresentando problema de atendimento por 

falta de capacidade de carregamento. Se esta hipótese também for afirmativa, um 

dos pedidos é automaticamente antecipado em um período de tempo. 
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Figura 5.4 - Planilha com os dados necessários para a execução do software de otimização Solver 
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Este ajuste de horários é sempre feito com antecipações do horário de 

carregamento, pois espera-se que o horário de recebimento solicitado pelo cliente 

sempre seja atendido. Considera-se 60 minutos como o tempo máximo que um 

horário de carregamento pode ser antecipado sem que o material perca as suas 

propriedades específicas por endurecimento. Se mesmo após esses ajustes nos 

horários continuar havendo algum período de tempo que esteja com a capacidade 

de carregamento ultrapassada, na etapa 4, o usuário é notificado para que, caso 

seja necessário, altere os dados de entrada. 

 

Após essas quatro etapas citadas e conseqüente montagem da planilha 

“organização dos dados”, a rotina VBA constrói todos os nós e arcos da rede em 

questão e a macro responsável por esta função, os organiza em forma de planilha 

conforme ilustrado na Figura 5.5. É especificado o conjunto ArcViagida  A dos 

arcos de viagem de ida (k, l)  A que ligam as centrais aos clientes e que 

representam, dessa forma, a possibilidade de atendimento de um pedido de um 

cliente j  J por uma central i  I. 

 

É definida a célula que corresponde à função objetivo, a qual representará a 

somatória de todas as margens de contribuição provenientes e esta será 

classificada pelo sistema como uma célula objetivo de maximização. 

 

Na seqüência, a ferramenta considera todas as restrições do modelo: (i) de 

atendimento de todos os pedidos; (ii) de que todos os pedidos de um determinado 

cliente sejam atendidos pela mesma central; (iii) as que impõem que as 

capacidades de abastecimento de cada central e o overbooking máximo estipulado 

não sejam ultrapassados; (iv) e a responsável pelo controle da disponibilidade de 

caminhões por período de tempo. Para cada restrição do modelo é montada uma 

tabela. A primeira tabela que a ferramenta monta para verificação das restrições 

(através da rotina VBA) considera que todos os pedidos p  Pj, devem ser 

atendidos e que todos devem ser atendidos exclusivamente por uma única central 

dosadora de concreto i  I. Essa restrição não permite que em um pedido que 

contenha uma quantidade maior do que um caminhão seja atendido por mais de 

uma central. 
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Figura 5.5 - Exemplo de uma planilha da rede 
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A próxima tabela que é estruturada pelo modelo verifica o atendimento de todos os 

pedidos de um mesmo cliente por uma única central i  I. São consolidados todos 

os pedidos de cada um dos clientes do problema de tal forma que se possa garantir 

que essa restrição esteja sendo atendida. 

 

Depois, para cada uma das centrais i  I, é estruturada uma tabela para análise da 

capacidade de carregamento Ci  para cada um dos períodos de tempo t  T. 

 

Da mesma forma, uma tabela para garantia do atendimento do overbooking 

máximo estipulado é estruturada conforme a Figura 5.6 que apresenta o número de 

caminhões que estão programados para entrega e a capacidade (em quantidade 

de caminhões) calculada considerando o % estipulado como máximo overbooking 

e a quantidade de períodos de tempo considerados no problema em questão. 

 

 
 

Figura 5.6 – Exemplo de tabela para consideração da restrição de overbooking 

 

A última tabela que é montada para análise das restrições é a responsável pela 

consideração da disponibilidade de caminhões para cada período de tempo t  T 

(Figura 5.7). Nessa tabela, para cada período de tempo t  T, as saídas de 

caminhões e o retorno de caminhões são considerados de tal forma que não se 

considere, para a programação de carregamento, uma quantidade de caminhões 

que não esteja disponível. 

Finalmente, através da rotina VBA, a ferramenta define todas as células variáveis 

do modelo (xkl e yij). Com isso, é possível executar o software de otimização Solver, 

o qual determinará a solução de maior valor de margem de contribuição para a 

rede apresentada. Isto é, serão definidos os arcos que serão utilizados para a 

entrega de cada pedido de cada cliente. 
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Figura 5.7 – Planilha para consideração da restrição de disponibilidade de caminhões no sistema 
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Uma vez que a solução do modelo tenha sido determinada, a ferramenta montará a 

tabela de apresentação dos resultados “Base de pedidos programados” conforme a 

Figura 5.8, e assim o processo será finalizado. Nessa planilha o usuário pode 

alterar os dados (quantidade e horário de recebimento) de qualquer pedido 

programado, cancelar algum ou até todos os pedidos programados para novas 

reprogramações. Para cancelar um pedido o usuário deve alterar o seu status e 

para cancelar todos os pedidos o usuário deve utilizar o botão existente de 

cancelamento de todos os pedidos. 

 

Essa tabela apresenta um resumo completo do resultado ótimo obtido pelo modelo 

com as seguintes informações:  

 

o  o nome do cliente j  J, o horário solicitado para o recebimento p

jh , a 

quantidade de concreto a ser entregue p

jb e o número de viagens 

necessárias (dados fornecidos pelo usuário); 

o a central i  I, programada para atendê-lo (resultado do modelo); 

o a margem de contribuição calculada para o atendimento do pedido conforme 

as condições que foi programado (resultado do modelo); 

o o horário planejado para o carregamento do caminhão na central específica 

(resultado do modelo); 

o o horário previsto para o retorno do caminhão à central (resultado do 

modelo); 

o o status do pedido, confirmado ou cancelado (resultado do modelo); 

o se o horário de carregamento foi ou não ajustado (antecipado) e 

o para os casos em que o horário foi ajustado, a quantidade de minutos que o 

carregamento foi antecipado. (resultado do modelo). 

 

Além disso, a ferramenta também calcula os dados totais de margens de 

contribuição e quantidades em toneladas de concreto, por clientes e por centrais.
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                                                                                                   Figura 5.8 - Base de pedidos programados 
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6. VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

 
Este capítulo tem como objetivo apresentar os testes aos quais o modelo, 

desenvolvido para programação de carregamento e entrega do concreto, foi 

submetido para a sua validação. 

 
A seção 6.1 apresenta os testes considerados para a validação do modelo 

proposto. Já a seção 6.2, considera o caso em que o modelo tem a possibilidade 

de escolher os pedidos que devem ser atendidos, enquanto que a seção 5.3 

descreve a aplicação do modelo a um caso real. 

 

 

6.1 Testes de funcionamento do Modelo 

 

Para validar o modelo proposto, quatro etapas foram consideradas conforme 

indicado na Figura 5.1. 

 

Figura 6.1 – Etapas para a validação do modelo proposto 
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6.2 Testes com Instâncias Reduzidas 

 

 

Inicialmente, foram realizados testes com instâncias reduzidas do problema de 

programação de carregamento e entrega de concreto, onde todas as restrições e 

particularidades do modelo puderam ser avaliadas.  

 

O objetivo desse tipo de problema de dimensões reduzidas foi possibilitar a 

comparação dos resultados obtidos pelo modelo, e os resultados obtidos 

manualmente para o problema, a fim de verificar o correto funcionamento do 

modelo. 

 

Vários testes foram realizados. Como exemplo, um dos testes considerou a 

existência de apenas duas centrais dosadoras de concreto para atendimento de 

três pedidos de um único cliente, conforme a Figura 6.2 que mostra os dados de 

entrada do problema abordado. 

 

 

 

Figura 6.2 – Entrada de dados - exemplo de teste com dimensões reduzidas - duas centrais e 

três pedidos de um único cliente 
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Outro objetivo desse teste foi analisar se o conjunto dos arcos ArcViagida  A de 

viagem de ida (k, l)  A que ligam as centrais aos clientes, representando a 

possibilidade de atendimento de um pedido de um cliente i  I por uma central j J, 

estavam sendo corretamente gerados, assim como verificar se as tabelas 

necessárias para verificação das restrições estavam sendo montadas conforme 

previsto. Em outras palavras, com esse teste pôde-se perceber se o modelo está 

gerando a rede de forma correta.  

 

A Figura 6.3 mostra os dados utilizados no exemplo proposto.  

 

 

 

Figura 6.3 – Base de dados - exemplo de teste com dimensões reduzidas - duas centrais e 

três pedidos de um único cliente 

 

A primeira verificação desse teste foi que o modelo estava gerando corretamente o 

conjunto dos arcos ArcViagida  A de viagem de ida (k, l)  A que ligam as centrais 

aos clientes (Figura 6.4).  

 

 

 

 Figura 6.4 – Geração de arcos - exemplo de teste com dimensões reduzidas - duas 

centrais e três pedidos de um único cliente 
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Também foi possível verificar que as tabelas necessárias para o funcionamento 

das restrições foram devidamente estruturadas pelo modelo. A Figura 6.5 

apresenta as tabelas que foram estruturadas para a consideração de uma das 

restrições, a que garante que não seja extrapolada a disponibilidade da frota de 

caminhões.  

 

 

Figura 6.5 – Estrutura da tabela para a verificação da restrição de disponibilidade da frota de 

caminhões - exemplo de teste com dimensões reduzidas - duas centrais e três pedidos de um 

único cliente 

 

O resultado desse teste também foi satisfatório no que diz respeito à programação 

de carregamento e entrega resultante (Figura 6.6). Conforme esperado, os pedidos 

foram programados para carregamento na central dosadora de concreto 1 por 

apresentarem nesse caso, o maior valor de margem de contribuição. Verificou-se 

que as tabelas com os totais programados por centrais e por clientes (em toneladas 

e em valores de margem de contribuição) também foram estruturadas 

corretamente. 
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Figura 6.6 – Tabela de resultados do problema - exemplo de teste com dimensões reduzidas - duas centrais e três pedidos de um único cliente 

 



66 

A conclusão principal desse teste com instâncias reduzidas foi a de que a 

ferramenta e o modelo estão corretos, as tabelas estão sendo montadas, 

nomeadas e preenchidas corretamente, e o resultado final está de acordo com o 

modelo matemático. 

 

 

6.3 Aplicação do modelo à  Instâncias Realistas 

 

 

Dando sequência ao processo de validação do modelo e da ferramenta, realizou-se 

testes para o caso de instâncias de maior porte, ou seja, instâncias mais realistas 

de tal forma que pudesse se verificar se as restrições e todas as particularidades 

do modelo continuavam se comportando corretamente para problemas de 

proporções reais. 

 

Vários foram os testes realizados com esse propósito. Variaram-se o número de 

centrais, de pedidos, de clientes e de tamanho de cada pedido. 

 

Foram feitos testes considerando-se 2, 3 e 4 centrais dosadoras de concreto de 

onde partem e para onde retornam os veículos com o objetivo de verificar se, com 

muitas opções de atendimento, o modelo continuava montando os arcos 

corretamente e gerando os resultados esperados, ou seja, a melhor solução para o 

problema abordado. 

 

Também foram considerados os seguintes números de pedidos: 10, 20, 30 e 40 

pedidos e a seguinte quantidade de clientes: 3, 6, 8 e 10 clientes. Além disso, 

variou-se o tamanho dos pedidos a fim de considerar pequenas, médias e grandes 

quantidades de concreto no pedido. Considerou-se instâncias diferentes (maior ou 

menor número de pedidos com mais ou menos clientes, pedidos com quantidade 

grande de material, outros com quantidade considerada pequena, etc). Abordou-se 

os mais variados tipos de situações que poderiam ocorrer no cenário de entrega do 

concreto, para garantir que o modelo e a ferramenta continuavam apresentando os 

resultados corretos, para qualquer tipo de realidade que esteja sendo modelada.   
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Como exemplo de um dos testes realizados com instâncias realistas, segue o 

detalhamento de um teste realizado com 4 centrais, 40 pedidos e 10 clientes. Esse 

tamanho de instância foi considerado um teste interessante e importante, por 

representar uma situação bem parecida com a realidade de algumas centrais 

dosadoras de concreto. 

 

A Figura 6.7 apresenta o detalhe do preenchimento dos dados do problema 

considerado. Em cada uma das linhas foram incluídos para os pedidos: o nome do 

cliente, o horário de recebimento e a quantidade de material.  Também foram 

incluídos os dados de quantidade de centrais, o período de discretização - intervalo 

entre os carregamentos-, a capacidade a ser considerada para os caminhões e 

finalmente, o valor máximo de overbooking admitido na operação. Cada dado 

inserido nessa entrada de dados impacta diretamente na construção da rede, na 

estrutura do problema proposto e consequentemente, no resultado do problema. É 

possível perceber aqui que a ferramenta permite qualquer nome de cliente e não 

necessita que os dados de entrada estejam em ordem de data nem de quantidade. 

 

Na Figura 6.8 seguem os dados das centrais e dos clientes que foram inseridos 

pelo usuário no modelo, para a definição da melhor solução para o problema 

considerado. 

 

Depois de inseridos todos os dados necessários para a correta modelagem do 

problema, a ferramenta desenvolvida, estruturou corretamente a tabela de dados 

necessária para a resolução do modelo matemático - Figura 6.9. A função dessa 

tabela é consolidar no mesmo local todas as informações necessárias para a 

obtenção da solução ótima. Além disso, o conjunto dos arcos do tipo viagem 

ArcViagida  A de viagem de ida (k, l)  A foi devidamente estruturado para o 

exemplo, conforme pode ser visto  nas Figuras 6.10 e 6.11. 

 

A ferramenta determinou então qual central deveria atender cada um dos pedidos, 

a margem de contribuição projetada para cada entrega, para cada central e para 

todo o sistema. 
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Figura 6.7 – Entrada de dados – exemplo 4 centrais, 40 pedidos e 10 clientes 
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Figura 6.8 – Entrada de dados na Base de dados – exemplo 4 centrais, 40 pedidos e 10 clientes 
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Figura6.9 – Planilha com dados organizados para a execução do software de otimização Solver – exemplo 4 centrais, 40 pedidos e 10 clientes
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Figura 6.10 – Definição dos arcos (centrais 1 e 2) - exemplo 4 centrais, 40 pedidos e 10 

clientes
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Figura 6.11 – Definição dos arcos (centrais 3 e 4) - exemplo 4 centrais, 40 pedidos e 10 

clientes 
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Com base nestes resultados a tabela de “Base de pedidos programados” foi 

montada conforme ilustrado nas Figuras 6.12 e 6.13. A tabela da Figura 6.12 

apresenta os dados de nome do cliente, o horário solicitado para o recebimento, a 

quantidade do pedido, a central programada para atendê-lo, a margem de 

contribuição esperada conforme as condições que o pedido foi programado, o 

horário planejado para o carregamento do caminhão na central específica, o 

horário previsto para o retorno do caminhão à central, o status do pedido 

(confirmado ou cancelado), se o horário de carregamento foi ou não ajustado e 

para os casos em que o horário foi ajustado, a quantidade de minutos que o 

carregamento foi antecipado. Já a Figura 6.13 apresenta uma tabela com o 

resultado proposto pela ferramenta consolidado por cliente, e consolidado por 

central dosadora de concreto. 

 

Esse teste comprovou que o resultado da ferramenta está correto, pois todas as 

restrições e particularidades de um problema de dimensões reais foram 

corretamente consideradas e obteve-se a solução ótima para a hipótese modelada.  

 

Foi possível identificar que a restrição de capacidade máxima de carregamento 

está funcionando corretamente, pois, quando não havia disponibilidade para 

carregamento de toda a quantidade necessária para o horário, um dos pedidos era 

direcionado para atendimento em outra central, mesmo não sendo a melhor opção 

de margem de contribuição.  Pôde-se verificar também que a restrição de 

atendimento de todos os pedidos de um mesmo cliente por uma única central está 

de acordo com o esperado pois, quando um dos pedidos de um determinado 

cliente teve que ser direcionado para atendimento em uma outra central (por falta 

de capacidade na central), os outros pedidos deste mesmo cliente também foram. 

Um exemplo do funcionamento correto dessas duas restrições, pode ser percebida 

no caso em que o cliente 10, que deveria ser atendido pela central 4 (por 

apresentar o maior valor de margem para o caso em questão), teve seu 

atendimento programado para a central 3. 
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Figura 6.12 – Tabela Resultado - Base de pedidos programados – exemplo 4 centrais, 40 pedidos e 10 clientes 
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Figura 6.13 – Tabela Resultado consolidada – exemplo 4 centrais, 40 pedidos e 10 clientes 

 

 

Isso ocorreu pois o pedido 5 do cliente 10 tem o horário de carregamento 

coincidente com o pedido 19 do cliente 4 na central 4 e o somatório das 

quantidades dos dois pedidos extrapolam a capacidade de carregamento da central 

dosadora de concreto 4, que é a melhor opção de margem para esses dois 

pedidos. Como o somatório das margens de contribuição provenientes dos pedidos 

do cliente 4 (total de $72) é maior do que o somatório das margens de contribuição 

provenientes do cliente 10 sendo atendido pela central 4 (total de $36), e o modelo 

tem como objetivo maximizar o resultado, todos os pedidos do cliente 10 foram 

direcionados para outra central, a segunda melhor opção de margem de 

contribuição para o cliente. 
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Um outro ponto importante desse teste refere-se à comprovação da facilidade de 

utilização da ferramenta. Mesmo para uma situação considerada como uma 

instância de grande porte ou realista, a ferramenta obteve o melhor resultado, sem 

que o usuário tivesse que entender a lógica matemática envolvida no modelo.  

 

Percebeu-se que o número de clientes, o número de pedidos e o número de 

centrais impactam o modelo proposto. Esses números influenciam não apenas na 

velocidade da obtenção da resposta, mas também na estrutura da rede e 

consequentemente na quantidade de arcos da rede espaço-tempo do problema e 

na quantidade de possibilidades de resposta. 

  

Outro teste realizado abordou uma situação onde não era possível se obter uma 

solução viável, por falta de capacidade do sistema como um todo. Considerou-se, 

de forma análoga ao exemplo anterior, 4 centrais, para o atendimento de 40 

pedidos de um total de 10 clientes conforme ilustrado na Figura 6.14. Porém, os 

dados de quantidade dos pedidos e horários solicitados para recebimento, 

somados às restrições que fazem parte do modelo, e aos dados característicos das 

centrais e dos clientes (Figura 6.15), tornam esse problema inviável. 

 

Conforme era esperado, o modelo notificou ao usuário que não seria possível 

atender à demanda proposta, indicando quais eram os pedidos que estavam 

acarretando esta inviabilidade da solução seja por falta de capacidade de 

carregamento, falta de caminhões, por overbooking ou ainda, e principalmente, 

pela restrição que garante que o atendimento de todos os pedidos de um mesmo 

cliente seja realizado por uma única central.  
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6.4 Modelo escolhe os pedidos que serão atendidos 

 

 

Ao finalizar os testes que comprovaram que todas as restrições do modelo estavam 

procedendo conforme esperado, partiu-se para um teste diferente onde a 

possibilidade de não atendimento de um ou mais pedidos foi considerada. Para 

isso, a restrição que garante que todos os pedidos devem ser atendidos foi 

excluída do modelo de tal forma que a ferramenta escolhia durante o seu 

processamento quais dos pedidos deveriam ser atendidos objetivando, além do 

maior valor de margem de contribuição do sistema como um todo, que as 

capacidades pertinentes ao modelo não fossem ultrapassadas. 

 

Utilizou-se nessa nova abordagem o mesmo exemplo citado nas Figuras 6.14 e 

6.15 como entrada de dados e base de dados do problema, respectivamente. 

Conforme demonstrado na seção anterior, para o caso onde todos os pedidos 

devem ser atendidos, essa demanda dos clientes (Figura 6.14) torna o problema 

sem solução. Porém, considerando que essa restrição não pertença mais ao 

modelo, o problema torna-se viável e o resultado de maior valor de margem de 

contribuição para o escopo considerado é apontado como a solução do problema 

(Figura 6.16). 

 

Os clientes 5, 6 e 8 não tiveram o seu atendimento programado, o que comprova 

que as restrições de capacidade de carregamento das centrais e garantia de 

atendimento de todos os pedidos de um determinado cliente por uma única central 

estão funcionando corretamente. Para atendimento dos pedidos 21 e 22 (Figura 

6.16) do Cliente 5 no horário solicitado, por exemplo, o carregamento dos 

caminhões deveria acontecer no mesmo horário. Como existe uma restrição que 

garante que as capacidades de carregamento das centrais não sejam extrapoladas 

e outra que não permite que cada caminhão seja carregado em uma central 

diferente, esses pedidos não são atendidos. 

 

Outro ponto que pode ser percebido na solução desse problema é que os pedidos 

do Cliente 7 estão programados para a central 2 mesmo sendo a central 1 a melhor 

opção de margem de contribuição para o cliente.  Mais uma vez aqui pode-se 
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perceber o correto funcionamento do modelo matemático na medida que, mesmo 

havendo possibilidade de atendimento dos Pedidos 31, 32 e 34 do cliente pela 

central 1, só pelo fato do Pedido 33 do cliente não poder ser atendido também pela 

central 1, todos os pedidos foram direcionados para atendimento em um outra 

central, na central 2, que é a segunda melhor opção de margem de contribuição do 

cliente. 

 

Com esse teste foi possível comprovar que o modelo e a ferramenta, com as 

devidas adaptações necessárias, funcionam corretamente para o caso de escolha 

dos pedidos para atendimento.   
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Figura 6.14 – Entrada de dados – exemplo modelo escolhe os pedidos e clientes que serão 

atendidos
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Figura 6.15 – Entrada de dados na Base de dados – exemplo modelo escolhe os pedidos e clientes que serão atendidos 
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Figura 6.16 – Tabela Resultado - Base de pedidos programados – exemplo modelo escolhe os pedidos e clientes que serão atendidos
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6.5 Aplicação do modelo: Caso real 

 

 

Depois de todos os testes realizados a partir de cenários hipotéticos e da garantia 

que a ferramenta e o modelo estavam funcionando corretamente, partiu-se para a 

validação do modelo em um cenário real de programação de entrega do concreto. 

 

Para isso foram utilizados dados de uma empresa do setor da construção civil, 

especializada em concreto dosado em central. Essa empresa está situada na 

cidade de São Paulo, onde a sua participação no mercado varia entre 21 e 24%, 

dependendo da carteira de contratos em cada período (Fonte: Engemix1). 

 

A estrutura da empresa é composta por um total de 118 centrais dosadoras de 

concreto e 794 caminhões betoneiras espalhados pelo Brasil. A Figura 6.17 mostra 

o detalhe da localização das maiores centrais dosadoras de concreto do grupo, em 

volume produzido de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6.17: Localização das maiores centrais dosadoras de concreto do grupo (Engemix
1
) 

1
 Informações fornecidas pela empresa Engemix, São Paulo, 2009 e 2010. 
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Para a validação do modelo em estudo, foram utilizados dados referentes apenas 

às centrais situadas na Grande São Paulo que representam um terço do volume de 

vendas total do grupo.  São cerca de 220 caminhões betoneiras circulando 

diariamente na região, para a realização em média de 14.500 entregas por mês, 

em aproximadamente 1.100 clientes. Para isso, a empresa conta com 11 centrais 

dosadoras de concreto que funcionam em dias úteis, no horário comercial, 

produzindo uma média de 110.000m3 de concreto por mês. 

 

A Figura 6.18 mostra onde se encontram as 11 centrais dosadoras de concreto do 

grupo na Grande São Paulo e suas respectivas áreas de influência, tendo em vista 

a duração máxima de viagem de acordo com tempo de endurecimento do concreto. 

 

 

 

 

 

A empresa mostrou-se bastante receptiva para a realização desses testes, pois 

entende que, este tema é muito importante para a sua diferenciação perante os 

seus concorrentes. Inclusive, há pouco tempo, sofreu uma reestruturação na sua 

Figura 6.18 - Tela do sistema utilizado pela empresa com o detalhe da localização 

das 11 centrais dosadoras de concreto da Grande São Paulo. 

1
 Informações fornecidas pela empresa Engemix, São Paulo, 2009 e 2010. 
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área de logística justamente para melhorar o seu processo de programação de 

entrega.  

 

De acordo com a revista Tecnologística1, em 2004 a empresa fez uma pesquisa 

com os clientes sobre o que eles consideravam importante na hora de avaliar a 

escolha de uma concreteira, e percebeu que, os três fatores mais citados foram: a 

qualidade do concreto (20%), o cumprimento dos horários de entrega (15,7%) e a 

programação de concretagem - entendida como a capacidade de receber pedidos 

e programar horários - (11,3%). Esse resultado comprovou a importância do 

processo de programação de carregamento e entrega para o negócio. 

 

Com base nisso, a empresa foi impulsionada a desenvolver um novo sistema 

logístico que viesse para melhorar este processo. Contrataram então, uma 

empresa que desenvolveu um software de programação específico para o conjunto 

de centrais da Grande São Paulo.  

 

A implantação desse projeto ocorreu em 2004 e 2005 quando foi instalado o 

módulo de despacho e monitoramento que faz a integração dos processos de 

programação, rastreamento, acompanhamento e roteirização das entregas. 

 

Ainda de acordo com a revista Tecnologística1, antes de esse sistema vigorar, a 

empresa não trabalhava com a programação de uma forma centralizada entre as 

centrais, ou seja, cada uma funcionava de uma forma independente. Quando uma 

programação era cancelada em uma central, ela ficava ociosa, porque não havia 

outra operação. Enquanto isso, outra central poderia estar precisando de espaço 

disponível para carregamento. Cada uma agia independentemente, e não era 

possível a otimização da programação. 

 

Com a instalação desse sistema, a programação diária que era feita em cada 

unidade passou a ser consolidada pela central de logística, que foi criada 

simultaneamente à implantação do sistema e está localizada na cidade de São 

Paulo. O principal resultado obtido foi o aumento da produtividade do negócio como 

um todo, ou seja, aumentou-se a produção da empresa, sem aumento da sua 

estrutura. 

1
 Revista Tecnologística – Edição ano XII, número 132. 
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O funcionamento da central de logística é descrito da seguinte maneira: o cliente 

entra em contato informando a sua necessidade e localização. São indicadas as 

centrais de dosagem mais indicadas para aquela entrega, no melhor tempo e na 

menor distância em função da velocidade média em cada trecho do trajeto. Com 

base nisso, os pedidos são direcionados para um subgrupo de centrais da Grande 

São Paulo que será responsável então pelo atendimento desta demanda. 

 

Foram fornecidos os dados de um dia de típico de produção para a validação do 

modelo, conforme a Figura 6.19. A tabela apresenta os números dos pedidos dos 

clientes, o volume total da demanda (em m3) de cada pedido e o horário inicial da 

obra, ou seja, o horário para a entrega do primeiro caminhão (caso haja uma 

sequência de entregas). Os nomes dos clientes são hipotéticos por sigilo ao 

negócio e considera-se aqui que todos os pedidos de um determinado cliente são 

para o mesmo local. Se houver um cliente que tenha mais de um endereço de 

entrega, serão tratados como clientes diferentes. 

 

 

 

 

Figura 6.19 - Dados para a programação de um dia típico de uma central da Grande São Paulo 
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Os clientes enviam os pedidos com 20 dias de antecedência para a garantia das 

quantidades e também para que possam ser realizadas as compras de matéria-

prima pela empresa. Com 10 dias de antecedência é solicitada pela empresa uma 

confirmação dos pedidos e, no dia anterior, a área de logística faz contato com o 

cliente para a confirmação da entrega. 

 

Vale ressaltar que a central da Grande São Paulo trabalha com 20% de 

overbooking como parâmetro para a sua programação e a capacidade dos 

caminhões betoneiras aqui tratados são de 20 toneladas de material. 

 

Considerando o que foi exposto, iniciou-se a utilização do modelo com a inserção 

destes dados na planilha de entrada de dados conforme mostra a Figura 6.20. 
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Figura 6.20 – Entrada de dados – exemplo aplicação do modelo à um caso real 

 

Como pode ser visto na Figura 6.21, todos os dados de margem de contribuição, 

tempos de viagem e tempos de descarregamento nos clientes foram preenchidos. 

E a solução do modelo foi obtida conforme é ilustrado na Figura 6.22.  
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Figura 6.21 – Entrada de dados na Base de dados – exemplo aplicação do modelo à um caso real 
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Figura 6.22 – Tabela Resultado - Base de pedidos programados – exemplo aplicação do modelo à um caso real 
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A consolidação dos dados por clientes, por centrais, em quantidades de concreto 

(toneladas) e margens de contribuição esperadas, também foi obtida e encontra-se 

na Figura 6.23. 

 

 

 

Figura 6.23 – Tabela Resultado Consolidada – exemplo aplicação do modelo à um caso real 

                 

O resultado do modelo foi ótimo pois todas as restrições foram consideradas e o 

melhor resultado foi apontado como solução do problema. 

 

Destaca-se, por exemplo, que mesmo tendo como o melhor resultado de margem 

de contribuição para o cliente 8 o atendimento feito pela central 2, a solução do 
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problema aponta que este deveria ser atendido pela central 1. Detalhando este 

caso, percebe-se que isso ocorre devido ao pedido 15 (Figura 6.22) do cliente 6  

apresentar o mesmo horário para carregamento na central 1 (11:00h), o que 

impede que os dois clientes sejam atendidos pelas mesma central, já que a soma 

das quantidades dos pedidos ultrapassam a capacidade de carregamento por 

período da central. Com isso, o pedido do cliente 8 que possui uma margem de 

contribuição menor do que a margem do cliente 6, é direcionado à outra central 

para a otimização da margem de contribuição do sistema como um todo. 

 

A modelagem proposta no estudo confirmou ser eficiente na medida que em 22 

segundos, incluindo os tempos de montagem das planilhas necessárias, ajustes de 

horários e processamento dos dados, conseguiu-se apresentar a melhor solução 

para o problema em questão.  

 

A empresa inclusive demonstrou interesse na utilização deste método de 

programação para as filiais menores que ainda não possuem um sistema de 

programação e otimização da programação de carregamento dos caminhões 

betoneiras. 

 

Vale ressaltar que o sistema hoje utilizado na Grande São Paulo pela empresa 

considera em sua estrutura restrições que não estão contempladas no modelo 

proposto neste estudo. Estas são pertinentes ao trânsito da cidade de São Paulo e 

referem-se aos horários possíveis de circulação no centro expandido, às vias 

estruturais restritas, além da restrição de rodízio das placas dos veículos nos dias 

da semana. Para considerar esta última, as placas dos caminhões são utilizadas 

nesta abordagem. Como resultado, no sistema hoje utilizado pelo grupo também 

são designados os caminhões que atenderão cada demanda específica. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O desafio enfrentado pelas centrais dosadoras de concreto tem aumentado em 

função de uma competição cada vez maior no mercado de construção civil. Com 

isso, o nível de eficiência operacional deve ser cada vez maior desde o nível de 

planejamento até a execução efetiva do serviço de entrega do material.  

 

Nesse cenário, as empresas estão tentando se diferenciar e aprimorar cada vez 

mais os seus processos e, com isso, sistemas de apoio à decisão baseados em 

modelos de otimização estão se tornando cada vez mais comuns no dia a dia das 

empresas. Tendo em vista a complexidade cada vez maior das decisões, em que 

milhares e até, em alguns casos, milhões de alternativas têm que ser comparadas 

e a melhor delas selecionada em pouco tempo – às vezes em apenas minutos –, 

torna-se essencial utilizar modelos matemáticos que auxiliem a encontrar a melhor 

solução.  

 

Este trabalho abordou o problema de programação de entrega do concreto dosado 

em centrais, com a finalidade de otimizar o resultado de margem de contribuição do 

sistema como um todo. Para tanto, o mesmo foi tratado como um problema de 

fluxo em rede e, baseada nesta rede, foi apresentada uma formulação matemática, 

a qual garante o atendimento das demandas dos clientes com o maior valor de 

margem de contribuição possível, respeitando as restrições de capacidade de 

carregamento em cada central, disponibilidade da frota e garantia de atendimento 

de todos os pedidos de cada cliente por uma única central. 

 

A implementação do modelo proposto em ambiente de planilha contou com a 

utilização do programa Microsoft® Excel, para conter a base de dados, em 

interação com o software de otimização Solver. 

 

Experimentos computacionais comprovaram a correta implementação do modelo 

proposto através de testes com instâncias variadas e um caso real. Os resultados 

obtidos nesses testes indicam que o modelo está gerando rapidamente a solução 

ótima, e que, com as adaptações necessárias, constitui uma ferramenta de grande 

valor para o processo de programação das centrais dosadoras de concreto. 
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A flexibilidade do modelo em face à incorporação de diferentes restrições e o 

desenvolvimento de uma interface para o usuário, a qual apresenta extrema 

facilidade de preenchimento dos dados de entrada e clareza de compreensão dos 

resultados são as grandes contribuições deste trabalho, uma vez que apresenta 

uma ferramenta de solução que poderá efetivamente ser utilizada e contribuir para 

o aumento da eficiência das operações logísticas envolvidas na entrega de 

concreto. 

 

Uma das possíveis extensões para a continuidade desta pesquisa seria considerar 

a possibilidade de haver remanejamento da frota de caminhões betoneiras entre 

centrais, de tal forma que, a central que estivesse com frota ociosa pudesse servir 

à central que estivesse com problema de falta de disponibilidade de caminhões 

para carregamento. Também poderiam ser considerados diferentes os tempos de 

viagem de ida e de volta entre clientes e centrais. 

 

Outra possibilidade interessante consiste na consideração de um modelo que 

contemple otimização com simulação em conjunto. Dessa forma, poderia se 

considerar um cancelamento aleatório de pedidos de tal forma que pudesse ser 

percebido o impacto da alteração no resultado da otimização e ainda quanto o 

cancelamento de pedidos gera de ociosidade na frota de caminhões. 
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ANEXO I 

 

 

Fases do processo de produção do concreto 

 

 

De acordo com a norma da ABNT NBR 72121, para obtenção de um bom concreto 

de acordo com sua finalidade, devem ser efetuadas as operações básicas de 

produção do material, que influem nas propriedades do concreto endurecido. As 

operações básicas de produção do concreto são a dosagem, a mistura, o 

transporte, o lançamento, o adensamento, e finalmente, a cura. A dosagem 

consiste no estudo, indicação das proporções e quantificação dos materiais 

componentes da mistura. 

 

Já a mistura ou amassamento, tem como objetivo garantir a homogeneidade do 

material, isto é, fazer com que ele apresente a mesma composição em qualquer 

ponto de sua massa.  

 

Na fase do transporte, o concreto é levado do ponto onde foi preparado ao local 

onde será aplicado, podendo ser dentro da obra ou para ela, quando misturado em 

uma central dosadora de concreto ou fora dela. Vale ressaltar que, esta pesquisa 

trata da programação do carregamento e entrega do material, que é produzida na 

central. 

 

Na sequência, na fase de lançamento, o concreto é colocado no local de aplicação, 

em geral nas fôrmas, por meio de bombas ou muitas vezes manualmente. Durante 

e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado, 

contínua e energicamente. Chama-se essa fase de adensamento. A massa de 

concreto é compactada, com o objetivo de retirar dela o maior volume possível de 

vazios para aumento de resistência. 

 

Finalmente, o processo de cura, engloba um conjunto de medidas que procuram 

evitar a perda de água pelo concreto nos primeiros dias de idade, água essa 

necessária para reação com o cimento (hidratação). Em climas muito frios, esse 

1
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7212: Execução de concreto dosado 

em central. 2009. Acesso em: abril 2009. 
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processo é facilitado com a ajuda de aquecimento a vapor. Normalmente, a 

resistência de projeto é atingida após vinte e oito dias da aplicação. Enquanto não 

atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser protegido contra agentes 

prejudiciais, tais como: mudanças bruscas de temperatura, chuva forte, agente 

químico, bem como choques e vibrações de intensidade que possam produzir 

fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura.  


