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Resumo 

O posicionamento de organizações a nível internacional tem como principal consequência a alteração de 

paradigma na abordagem, conceptualização e gestão das suas cadeias de abastecimento. Sendo o 

principal objetivo do planeamento e gestão de cadeias de abastecimento a garantia de capacidade de 

resposta às necessidades dos seus clientes, de forma eficaz e eficientemente, os desafios decorrentes 

deste panorama incidem especialmente nas áreas de logística e distribuição de uma organização. A 

componente logística de uma organização e a sua gestão consideram-se essenciais para uma eficaz 

aplicação dos recursos disponíveis. Sendo a logística a área de negócio responsável pelo planeamento, 

implementação e controlo de fluxos de materiais, armazenamento e gestão de informação, esta será, no 

contexto de uma organização, a área que primeiramente se deverá encarregar da procura de soluções de 

melhoria e eventual otimização dos processos e operações, de forma iterativa e continuada. No entanto, o 

desenvolvimento e adoção de soluções que envolvam a redução de custos encontra-se naturalmente 

limitada pelo nível de serviço exigido à atividade desenvolvida pelas organizações, e satisfação do serviço 

solicitado pelo cliente. 

É neste contexto que se enquadra o estudo da cadeia logística da Inapa, uma das referências europeias 

na distribuição de produtos de papel. A empresa procura identificar possibilidades de melhoria do 

desempenho dos seus processos e operações, de forma a garantir um aumento da sua competitividade. É 

realizado no presente trabalho um levantamento transversal das atividades do Centro de Distribuição de 

Sintra, com especial destaque para o seu armazém. Realiza-se um levantamento do perfil de atividade de 

armazém, de forma a identificar segmentos operacionais a estudar. O estudo do sistema de armazenagem 

conduz ao desenvolvimento de uma proposta integrada de melhoria de gestão de armazém. Nesta 

destacam-se a construção de um modelo de classificação de materiais e segmentação de encomendas, 

bem como o estudo e aplicação de algoritmos de roteamento de operação de arrumação/recolha de 

materiais. A proposta integrada é aplicada por desenvolvimento de um sistema de informação para apoio 

da gestão de armazém. Esta ferramenta permite a realização de todas as tarefas essenciais à gestão de 

armazém, incluindo as medidas desenvolvidas no decorrer do presente trabalho. 

Palavras-chave: gestão de armazéns, planeamento e controlo de operações, gestão de cadeias de 

abastecimento, definição de rotas em armazém, classificação e segmentação de materiais. 
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Abstract 

The global positioning of organizations and their business necessarily leads to a shift in their approach to 

the conceptualization and management of supply chains. As the main objective of the planning and 

management of supply chains is guaranteeing the fulfilment of the final customer necessities, in an effective 

and efficient manner, the challenges associated to this landscape are specially demanding for the 

organizations’ areas of logistics and distribution management. 

The control of the logistics dimension of organizations and its management are considered essential in the 

correct investment of available resources. Being this areas responsible for the planning, implementation, 

and control of the flow of materials, warehousing, and information management, these will be accountable 

for the continuous search for solutions that enable the improvement and optimization of processes and 

operations. The development of solutions leading to operational improvements is naturally bounded by the 

necessity to fulfil the service level required by customers, and ultimately their satisfaction regarding the 

services provided. 

The study of Inapa, a major player in the European paper distribution market, is motivated by the company’s 

objective of improving its supply chain operations, management model and current practices. The 

company’s policy is to continuously search for improvement possibilities, in order to improve its operational 

performance and market competitiveness.    

The present work begins with the gathering of information on the company, as well as the operational 

mapping of Inapa’s main distribution centre in Sintra, Portugal. With special emphasis on its warehouse, the 

study of the warehouse’s profile is conducted with the objective of identifying segments suitable for further 

study and potential improvement. This study leads to the development of an integrated warehouse 

management and operations improvement proposal. This proposal encompasses the constructions of a 

material classification and segmentation model, followed by the development and application of a set of 

operator routing algorithms.  

The integrated proposal developed is applied by the development of a warehouse information system. This 

tool allows the realization of essential tasks associated to the day-to-day warehouse management, as well 

as allowing the application of the measures developed in the present work.  

Keywords: warehouse management, operations planning and control, supply chain management, routing 

algorithms, product classification, materials segmentation, performance evaluation.  
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SKU – Stock Keeping Unit 

SLAP – Storage Location Assignment Problem 

ID – Indicador de Desempenho 

MD – Medida de Desempenho. 

WMT – Warehouse Management Tool 
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 Introdução 

 Contextualização do Problema 

O ambiente de intensa competição decorrente da crescente abertura de mercados e posicionamento das 

organizações a nível global tem como principal consequência a alteração de paradigma na abordagem e 

conceção das suas cadeias de abastecimento. Tal é justificado pelo facto de estas incluírem não só as 

atividades de movimentação e armazenagem de materiais, mas também a complexa rede de informação 

acessória à sua atividade. A principal motivação desta alteração de paradigma consiste na procura de 

soluções que permitam às organizações aumentar a eficiência das suas operações.  

Os factos anteriormente introduzidos têm especial significado para organizações que operam num contexto 

internacional, estando sujeitas à necessidade de abranger um raio geográfico cada vez mais alargado, 

podendo este alcançar uma escala global. Os desafios decorrentes deste panorama incidem especialmente 

nas áreas de logística e distribuição de uma organização, sendo neste ponto que a componente logística 

de uma organização e a sua gestão se demonstram essenciais para uma eficaz aplicação dos recursos 

disponíveis. Sendo a logística a área de negócio responsável pelo planeamento, implementação e controlo 

de fluxos de materiais, armazenamento e gestão de informação, esta será, no contexto de uma 

organização, a área que primeiramente se deverá encarregar da procura de soluções de melhoria e 

eventual otimização dos processos e operações, de forma iterativa e continuada. Os custos de 

movimentação de materiais constituem grande parte da totalidade dos custos operacionais. No entanto, a 

aplicação de soluções que envolvam a redução de custos encontra-se naturalmente limitada pelo nível de 

serviço exigido à atividade desenvolvida pelas organizações, e satisfação do serviço solicitado pelo cliente. 

É no contexto da alteração de paradigma anteriormente enunciada que se revela essencial o estudo dos 

armazéns, que constituem genericamente o ponto da cadeia caracterizado pelo menor acrescento de valor 

ao produto final, apesar de representarem uma parcela relevante dos custos globais respetivos à cadeia 

em que se inserem. Existe deste modo uma necessidade recorrente de eliminar as ineficiências associadas 

ao seu funcionamento, em termos de custos e tempo despendido no desenvolvimento das suas atividades, 

pela melhoria das operações que neste se desenrolam.  

No âmbito das competências da gestão logística e de cadeias de abastecimento é então imperativo 

destacar a componente de Gestão de Armazéns e a sua operação. Muitas vezes associados unicamente 

à armazenagem dos materiais, o funcionamento dos armazéns apresenta em grande parte dos casos uma 

considerável complexidade associada às operações desenvolvidas.  

O posicionamento do Grupo Inapa como uma das referências na indústria europeia de distribuição de papel 

e derivados tem como consequência a necessidade de uma cadeia logística de grande alcance e, 

consequentemente, elevada complexidade. Esta complexidade, associada aos desafios colocados ao 
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mercado do papel a nível global e à consequente necessidade de aumento de nível de serviço por parte 

de fornecedores, motiva o Grupo Inapa para uma constante procura de melhoria da sua rede operacional, 

na qual se destaca a sua cadeia logística.  

As operações desenvolvidas em armazéns do grupo caracterizam-se por um uso intensivo de mão-de-obra 

e tempo, tendo um impacte considerável na componente orçamental destas unidades, e 

consequentemente no custo total de funcionamento da organização. Deste modo o seu controlo e 

monitorização constituem componentes essenciais à gestão da sua operação global. 

É neste contexto que o presente trabalho se enquadra, propondo a análise do sistema de armazenagem 

do principal Centro de Distribuição do grupo em Portugal, com o objetivo final de identificar oportunidades 

de melhoria de eficiência operacional que permitam a redução de custos logísticos.  

 Motivação e Objetivos 

O desenvolvimento do presente trabalho é motivado pelo interesse no desenvolvimento de medidas e 

soluções que possibilitem obter ganhos de eficiência operacional no Centro de Distribuição de Sintra da 

Inapa Portugal. A sua realização como finalidade alcançar os seguintes objetivos: 

 Caracterização do funcionamento do Centro de Serviços Partilhados de Sintra (CDSintra), através 

da identificação e análise dos aspetos chave das operações que nele decorrem; 

 Identificação de restrições ao funcionamento do CDSintra que apresentem potencial de melhoria; 

 Realização de revisão de literatura relevante, identificando abordagens, métodos e/ou técnicas 

que possam ser aplicadas ao caso em estudo para resolver os problemas identificados;  

 Análise de atividade operacional do sistema; 

 Construção de modelos e algoritmos associados à estratégia proposta; 

 Análise de medidas corretivas ou melhorativas das operações do CDSintra; 

 Avaliação de impacto teórico no sistema.  

 Faseamento do Trabalho 

O desenvolvimento do trabalho é composto por quatro fases (ver Figura 1). 

 

Figura 1 – Fases de desenvolvimento do trabalho.  

• Caracterização do 
problema

• Identificação de 
restrições

• Revisão de literatura

1ª Fase
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• Definição de 
pressupostos e 
simplificações

2ª Fase

• Construção de 
modelos e 
metodologias

• Teste e validação do 
modelo

3ª Fase

• Análise e discussão 
dos resultados

• Avaliação da 
performance

• Análise de 
Resultados 

• Considerações finais 

4ª Fase
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Na primeira fase apresenta-se o grupo Inapa e a Inapa Portugal, focando o Centro de Distribuição de Sintra 

(CDSintra). É em seguida efetuado o estudo e caracterização pormenorizados do CDSintra, incluindo a 

configuração do armazém e descrição dos vários departamentos. Identifica-se o perfil de materiais 

armazenados e os fluxos associados a operações de entrada e saída destes materiais no armazém do 

CDSintra. Adicionalmente, descrevem-se as políticas e metodologias adotadas na gestão do armazém.  

É também na primeira fase que se efetua a revisão de literatura relevante no contexto do caso em estudo, 

com incidência nos temas relacionados com armazéns e a sua gestão, planeamento e controlo das 

operações, e avaliação de desempenho. Conduz-se por fim uma reflexão preliminar acerca de situações 

passiveis de melhoria, identificadas nesta fase. 

Na segunda fase é realizada a recolha e análise de dados relativos à operação e consequente análise do 

perfil de atividade do sistema de armazenagem. A análise do sistema é concluída com a identificação de 

potenciais soluções para os problemas detetados.  

Na terceira fase é realizada a construção de modelos e metodologias em resposta a possibilidades de 

melhoria identificadas. Desenvolvimento de modelos e metodologias a aplicar a pontos passiveis de 

introdução de melhoria de eficiência operacional.  

Na quarta fase é realizada a aplicação e validação de modelos e metodologias propostos e cenário 

construído, tendo em consideração configurações alternativas de armazenagem, alocação de materiais e 

picking de encomendas. Analisam-se os resultados obtidos recomendam-se soluções.  

 Estrutura do Projeto 

O presente projeto de dissertação apresenta a estrutura em seguida descrita. 

No Capítulo 2 analisa-se o caso em estudo, Inapa Portugal, sendo detalhados os aspetos relevantes do 

Centro de Distribuição de Sintra (CDSintra): estrutura do centro de distribuição; configuração (layout) do 

armazém e descrição de áreas funcionais; descrição da logística interna e respetivas atividades; e a 

componente de gestão. 

No Capítulo 3 efetua-se uma revisão da literatura relevante para o problema que se está a tratar, incluindo 

as temáticas de operações, cadeias de abastecimento e armazéns. São também abordados métodos e 

técnicas de investigação operacional, de controlo de operações e avaliação de desempenho operacional.  

No Capítulo 4 é realizada uma abordagem estruturada ao problema da Inapa Portugal. Em primeiro lugar 

analisam-se pontos passíveis de melhorias e identificam-se novos segmentos operacionais relevantes no 

contexto do objetivo de maximização de rendimento operacional.  

No capítulo 5 realiza-se o desenvolvimento de metodologias em resposta às oportunidades de melhoria 

identificadas. É também abordada a temática do estabelecimento de rotas de operadores em armazém, 
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para suprimento das ordens construídas com base em entrada/saída de encomendas. Posteriormente é 

desenvolvida uma proposta unificada de melhoria da operação do armazém do CDSintra, de forma 

consistente com o seu estudo. Esta proposta é construída por desenvolvimento de um sistema de 

informação de apoio à gestão de armazém, no qual se reflete a totalidade dos desenvolvimentos descritos.  

A aplicação dos modelos desenvolvidos é realizada no capítulo 6, por criação de dois cenários operacionais 

evolutivos, e utilização do sistema desenvolvido. Conduz-se finalmente uma análise aos resultados obtidos 

pela sua aplicação aos conjuntos de dados construídos.  

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões do presente trabalho e discutem-se possíveis tópicos de 

trabalho futuro a realizar.
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 Estudo do Caso Inapa Portugal 

 Introdução 

O presente capítulo apresenta informação relativa ao caso em estudo, o Centro de Distribuição da Inapa 

Portugal em Sintra. A informação recolhida constitui a base de trabalho no contexto do futuro 

desenvolvimento do trabalho de dissertação.  

Conduz-se em primeiro lugar uma apresentação do Grupo Inapa, no qual se insere a Inapa Portugal. No 

contexto desta organização destaca-se o Centro de Distribuição de Sintra (CDSintra), que é o ponto central 

das operações da empresa em Portugal.  

Realiza-se posteriormente a caracterização do armazém do CDSintra e dos departamentos e áreas 

operacionais que o compõem, sendo cada um abordado e descrito em separado. É também conduzida a 

caracterização dos materiais armazenados e dos fluxos interno e externo ao CDSintra.  

Os dados e informações utilizados na caracterização efetuada foram obtidos por acesso a documentos 

internos da empresa, contacto com funcionários, e observação no local. 

 O Grupo Inapa 

A Inapa – Indústria Nacional dos Papéis, SARL, na sua denominação original, é fundada a 24 de Novembro 

de 1965, dedicando-se exclusivamente à produção de papel. A entrada no negócio da distribuição dá-se 

ainda no final da década de 70, por via da aquisição da empresa J. Gaspar Carreira, que atuava nas áreas 

de produção e distribuição de papel.  

No final da década de 80 e início dos anos 90, por via da aquisição de outras empresas da indústria do 

papel, como a Fernandes Distribuição e Sacopel, é criada uma holding, a Sociedade de Distribuição de 

Papel S.A. (S.D.P.). A sua expansão internacional no sector da distribuição inicia-se na década de 90, por 

aquisição de empresas com uma presença sólida nos seus mercados, estando neste momento presente 

em oito países: Alemanha, França, Espanha, Portugal, Suíça, Bélgica, Luxemburgo e Turquia. A atividade 

da Inapa como produtora de papel manter-se-ia até ao ano 2000, no qual procede à alienação das unidades 

de produção industrial de papel, sendo estas adquiridas pela Papercel/Portucel. É também no ano 2000 

que se dá a alteração do nome da holding para Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, SA, sendo 

a designação Inapa utilizada a partir desta data por todas as empresas do grupo, nos diversos países. Em 

2009 a empresa inicia a sua atividade em Angola, através de criação da Inapa Angola - Distribuição de 

Papel, SA. Atualmente a Inapa é a quarta maior distribuidora de papel a nível europeu, com 

aproximadamente 19% de quota de mercado europeu. Os países com maior expressão na atividade da 

empresa a nível internacional são a França e a Alemanha, que representam 20% e 55%, respetivamente, 
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do volume total de vendas do Grupo. Pode observar-se na Figura 2 a quota de mercado respetiva nos 

principais países onde a empresa atua presentemente. 

 

Figura 2 – Representação gráfica da Quota de Mercado nos principais mercados (Adaptado de Inapa, 2014). 

A atividade da empresa compreende três áreas de negócio, tendo como principal área de Venda e 

distribuição de papel, e como complementares as áreas de Embalagem e Comunicação visual. O volume 

de vendas por área de negócio pode ser observada na Figura 3. 

 

Figura 3 – Representação de Volume de Vendas percentual por Área de Negócio (Adaptado de Inapa, 2014). 

A Inapa estabelece-se na área da Comunicação Visual em 2008 por via da aquisição da Complott Papier 

Union, empresa com a quarta maior quota do mercado alemão nesta área de negócio (à data, 

aproximadamente 18%). A distribuição na área de Embalagem é assegurada por quatro das atuais 

empresas do grupo: a HTL Verpackung, a Henessen, a Carton Service, e a Inapa Portugal (a partir de 

2010) (Inapa, 2014).  

 A Inapa Portugal 

Com cerca de 50% de quota de mercado no sector de distribuição de papel de impressão e escrita em 

Portugal, a Inapa Portugal é líder nacional nesta área de atividade, com cerca de 38 mil toneladas de papel 

movimentadas anualmente (Inapa, 2014). O núcleo do seu negócio, tal como o restante Grupo, concentra-

se no negócio business-to-business (B2B), por fornecimento dos seus produtos e serviços a outras 

empresas. No entanto existe também uma percentagem residual da sua atividade dedicada ao consumidor 

final (B2C, business-to-consumer).   

A Inapa Portugal iniciou a sua atividade na área de negócio da Embalagem em Portugal em 2010, 

disponibilizando produtos no segmento não gráfico de embalagem, através da criação de uma estrutura 

comercial própria. Posteriormente reforçou a aposta neste sector através da aquisição das empresas Da 

hora, em 2012, e Tradembal, em 2013, tornando-se líder no sector da embalagem a nível nacional. A 
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atividade da Inapa Portugal no segmento da comunicação visual tem início em 2013, com a aquisição da 

Crediforma, fornecendo produtos e serviços para a indústria gráfica (Inapa, 2014). 

A atividade em Portugal tem a sua base no Centro de Serviços Partilhados de Sintra, que inclui, entre 

outros, o Centro de Distribuição. A operação do Centro de Distribuição é apoiada por um armazém 

secundário no Porto, que serve de plataforma de apoio à distribuição na Zona Norte de Portugal. 

 Caracterização do Problema 

 Enquadramento Geográfico 

O Centro de Distribuição encontra-se localizado de forma estratégica na zona centro de Portugal 

continental, no Concelho de Sintra. Utilizando veículos rodoviários de grandes dimensões no transporte de 

materiais, a sua localização foi, aquando da sua construção, definida em função da proximidade de uma 

grande diversidade artérias rodoviárias (ver Figura 45, Anexo IV) facilitando a expedição de materiais para 

qualquer localização em Portugal e restante continente Europeu. Também relevante é a proximidade ao 

porto de Lisboa, para expedição, por via marítima, de materiais para sucursal Inapa Angola.  

 Enquadramento na Cadeia de Abastecimento 

O Centro de Distribuição da Inapa Portugal tem como principais funções, no contexto da cadeia de 

abastecimento em que se insere, o controlo de materiais armazenados, em quantidade e fluxo, e a 

satisfação de necessidades de outras entidades da cadeia (ver Figura 4). 

Fornecedores

Fluxo de
Informação

Fluxo
De

Materiais

Legenda:

Inapa Clientes Inapa

Outros Centros 
Inapa

Clientes do 
Serviço de 
Logística

 

Figura 4 – Fluxo físico de materiais e fluxo de informação na Cadeia de Abastecimento da Inapa Portugal. 

O CDSintra é a unidade central da operação da empresa em Portugal Continental. A sua operação é no 

entanto complementada por um armazém secundário localizado na cidade do Porto, tendo como principal 

objetivo o apoio da operação da empresa na região norte do país. A coordenação entre estas duas 

unidades da cadeia de abastecimento garante maior flexibilidade no desempenho das operações, 

permitindo um tempo de resposta a encomendas de seis a doze horas, em qualquer ponto do país.  

Os Níveis de Inventário e Escalonamento de Entradas e Saídas de Materiais são definidos de forma 

centralizada na empresa, sendo as informações relativas a ordens de recebimento e expedição 

transmitidas ao CDSintra por meio de plataforma informática ERP, o ISI (ver secção 2.4.4). 
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Aproveitando a capacidade e estrutura (logística e operacional) existentes a Inapa fornece, paralelamente 

ao seu negócio nuclear de distribuição, Serviços de Outsourcing Logístico a terceiros. Estes serviços 

contemplam primariamente a armazenagem de materiais, temporária ou de longa duração. O transporte 

dos materiais a montante e jusante do CDSintra pode ser garantido pelos clientes deste serviço ou 

requeridos pelos mesmos, recorrendo a Inapa a operadores pré-contratados (ver secção 2.4.5). A Inapa 

conta com um portefólio de cerca de 22 clientes deste serviço (ano 2014). 

 Armazém  

A atividade de armazenagem do CDSintra é desenvolvida num único edifício, no qual estão integrados 

todos os departamentos associados ao seu funcionamento. A configuração interior do edifício e o seu 

enquadramento podem ser observados na Figura 5. Procura-se com esta representação facilitar a 

compreensão da distribuição de cada zona no contexto da área total de implantação, bem como tornar 

mais intuitiva a explicação detalhada das atividades afetadas a cada zona. 

 

Figura 5 – Configuração e distribuição espacial aproximada do Centro de Distribuição de Sintra. 

A configuração do armazém pode ser observada na Figura 41 do Anexos I, em representação desenhada 

à escala, apresentando-se a respetiva distribuição e configuração de departamentos no Anexo II. Procede-

se em seguida à descrição de cada departamento existente no edifício do CDSintra e do seu armazém. A 

Zona de Armazenagem por Sistema de Armazenagem Automática Robotizado (SAAR) pode ser 

decomposta nos seguintes componentes: 

 1 Porta de Entrada, 2 Portas de Saída de Material Paletizado e 1 Porta de Saída de Refugos; 

 Pórtico de Verificação e Esteiras de Transporte; 

 Terminal de Controlo e 2 Terminais de Interação; 
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 4 Estações de Separação de Parcelas; 

 5 Corredores Bilaterais de Armazenagem com um robot dedicado a cada um. 

A configuração e distribuição dos componentes anteriormente identificados pode ser observada na Figura 

44 do Anexo II. Cada faixa de armazenamento (duas por corredor) compreende 45 estantes de 

armazenamento no seu comprimento e 11 níveis de altura de armazenagem. Com uma capacidade de 

armazenamento de duas paletes do tipo por prateleira, o Sistema possui uma capacidade total de 

armazenamento de 9900 paletes. O SAAR funciona de forma integrada ISI (Integrated Information System, 

descrito em 2.4.4), recebendo deste as ordens de separação/arrumação (pacotes de informação), as quais 

são processadas por um sistema de controlo próprio, composto por um servidor principal e duas bases de 

dados, exclusivamente dedicados. O sistema inicia o seu funcionamento com a receção de ordem de 

arrumação (put-away) (ver secção 2.4.6.1) ou recolha de materiais (order-picking) (ver secção 2.4.6.2.), 

emitida pelo funcionário administrativo no sistema ISI. 

Os materiais, mesmo que previamente paletizados, são acondicionados sobre uma Palete de Sacrifício de 

formato EUR 80x120cm (ISO 1). Estas paletes são utilizadas no acondicionamento dos materiais, incluindo 

o acondicionamento da palete de transporte original. A utilização de Paletes de Sacrifício de uso 

exclusivamente dedicado ao SAAR justifica-se pela rapidez que introduz no procedimento de entrada, 

eliminação da necessidade de transferir os materiais da palete original e por necessidade de garantir que 

nenhuma anomalia no funcionamento do equipamento se deva a deficiência na palete originalmente 

utilizada no acondicionamento dos materiais.  

A Zona de Armazenagem por Empilhamento de Paletes (AEP) destina-se à armazenagem de materiais por 

empilhamento de paletes. A arrumação nesta zona do armazém caracteriza-se pela inexistência de 

sistemas de armazenagem vertical. Deste modo o material é depositado diretamente no pavimento do 

armazém, em células delineadas neste, e diretamente empilhado. O departamento do armazém em que 

esta zona se insere encontra-se decomposto em 15 células, sete das quais ocupadas pela zona 

anteriormente descrita. Das restantes, a célula número 21 encontra-se descativada, funcionando como 

corredor de acesso à Zona de Armazenagem Auxiliar (AA), e algumas das células (presentemente três) 

encontram-se regularmente ocupadas por operações de acréscimo de valor. Esta última tem como função 

a consolidação de materiais para os clientes do Serviço de Logística, tal como identificado na Figura 5 por 

Zona Consolidação e Operações de Valor Acrescentado. A configuração anteriormente explicada pode 

também ser observada na Figura 42 do Anexo II. 

A Zona de Armazenagem em Estante (AE) é utilizada na armazenagem de material agregado em palete, 

utilizando equipamento de armazenagem vertical: sistema de estantes de prateleiras. Esta zona é 

composta por 8 corredores principais bilaterais, um corredor unilateral e 2 faces exteriores (unilaterais), 

todos no sentido do comprimento do edifício. Encontra-se ainda decomposta em dois blocos distintos, 

seccionados no sentido do comprimento do edifício por um corredor perpendicular, tal como pode ser 
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observado na Figura 43 do Anexo II. O bloco 1 (mais próximo das portas de expedição) tem um 

comprimento correspondente a 12 estantes adjacentes, tendo cada estante altura correspondente a 6 

níveis de armazenagem, e cada prateleira cerca de 3m de comprimento. O bloco 2 apresenta uma 

configuração distinta, com um comprimento correspondente a 16 estantes adjacentes, com comprimento 

de cada prateleira de cerca de 2,5m. A configuração das prateleiras (no bloco 2) possui mobilidade vertical, 

pelo que apenas a sua disposição e dimensões horizontais serão fixas. No entanto a alteração da 

configuração das prateleiras é apenas alterada em caso de necessidade continuada de uma configuração 

específica e não existente, não sendo este procedimento regularmente aplicado. O corredor cruzado entre 

os blocos 1 e 2, perpendicular aos corredores principais que compõem os blocos, tem como principal 

objetivo facilitar a circulação dos veículos e a sua manobra no interior desta zona do armazém. De modo a 

melhorar a utilização do espaço disponível os corredores são estreitos, com cerca de 1,5m de largura, 

permitindo apenas o acesso por equipamentos com capacidade de recolha lateral. 

A Zona de Armazenagem Auxiliar (AA) é utilizada na armazenagem de materiais cujas características não 

sejam compatíveis ou não permitam uma arrumação eficiente nas restantes zonas de armazenagem 

existentes, e na arrumação de equipamentos utilizados na operação (paletes e dipositivos acessórios dos 

tratores empilhadores). A armazenagem é realizada em balizas delineadas no pavimento ou em estantes 

reconfiguráveis. A decisão de atribuição de local de armazenagem no contexto desta zona encontra-se a 

cargo do Responsável do Armazém e Diretor de Logística.  

A Zona de Armazenagem Temporária é utilizada na arrumação temporária de mercadorias aquando da 

sua entrada no armazém, após descarga. As mercadorias são diretamente colocadas no pavimento do 

armazém ou empilhadas de forma organizada, não existindo qualquer equipamento de armazenagem 

vertical. O seu posicionamento e configuração podem ser observados na Figura 42 do Anexo II. 

O Armazém de Produtos Químicos (APQ) funciona de forma dedicada, na armazenagem de substâncias 

químicas como tintas, solventes, resinas e outros. O seu isolamento é justificado pela necessidade de 

salvaguardar a integridade dos materiais, precavendo a possibilidade de derrame de matérias nocivas.  

A Zona de Consolidação e Corte de Grandes Volumes destina-se ao desenvolvimento de atividades de 

corte e consolidação de materiais. O corte de grandes volumes consiste na conversão (por corte) de papel 

em formato bobine e papel com formato industrial (61x86 ou 70x100cms) em formatos comerciais. Para tal 

são utilizados os equipamentos apresentados na Figura 49 do Anexo IV. A atividade de Consolidação 

passa pela embalagem (enresmamento) de papel e derivados, provenientes da operação anteriormente 

descrita ou do procedimento de separação executado pelos operadores no decorrer da recolha de material, 

separado nas células do AE (ver secção 2.4.6.1). A Zona de Consolidação e outras Operações de Valor 

Acrescentado é utilizada em operações de consolidação e outras atividades de acrescento de valor 

associadas à prestação do Serviço de Outsourcing Logístico. 
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O Cais de Expedição é utilizado no final do processo de order-picking de ordens de encomenda, sendo 

estas colocadas nesta zona, para posterior expedição. A cada porta irá corresponder uma baliza delineada 

no pavimento do armazém. A Doca é a zona utilizada no estacionamento dos veículos de transporte 

externo, de forma permitir o seu acesso ao Cais, para receção ou expedição de materiais. A comunicação 

entre o Cais de Expedição e a Doca é feita por meio de Portas. Existem 18 portas de acesso ao Cais pelos 

veículos de transporte de mercadorias, utilizadas nas operações de receção e expedição de materiais, e 

uma de acesso a um Depósito de Resíduos Sólidos. 

Todas as atividades de gestão corrente do armazém como emissão de documentos, Folhas de Arrumação 

e Separação e outros são desenvolvidas no Escritório de Gestão do Armazém. 

 O Sistema de Gestão de Informação ISI 

A coleção de informação e o seu fluxo são essenciais à gestão de uma organização e dos componentes 

distintos que esta compreende. A Inapa utiliza para tal um sistema ERP desenvolvido e implementado de 

forma dedicada às necessidades da empresa, o ISI (Integrated System of Information). Este sistema 

permite a integração e interação de forma centralizada, em rede interna, de todos os departamentos que 

compõem a Inapa. Utiliza para tal bases de dados comuns e um sistema de gestão destas, abrangendo 

toda a rede de sucursais Inapa a nível global. Este sistema é extensível ao CDSintra, compreendendo um 

módulo de gestão do armazém. É então possível saber, a cada momento, o inventário de materiais em 

armazém (quantidade e qualidade) e a sua localização no contexto das zonas de armazenagem existentes. 

Apresenta-se na Figura 6 a representação dos fluxos de materiais e informação, bem como a utilização do 

sistema ISI no contexto do planeamento e desenvolvimento das operações no CDSintra. 

Sistema ISI

Aviso de Recepção (Materiais Inapa)

Operações de Entrada de 
Materiais (Inbound)

Registo Planeamento

Armazenagem

Controlo de 
Inventário

Operações de Saída de 
Materiais (Outbound)

Verificação de 
Disponibilidade

Saída de 
Inventário

Encomendas (Materiais Inapa)

Fluxo 
de 

Informação

Fluxo 
Material

Legenda:

 

Figura 6 – Diagrama representativo do fluxo de materiais e fluxo de informação, e interação com Sistema ISI. 

Não sendo da competência da Gestão do CDSintra a requisição de encomendas a fornecedores e 

planeamento do nível de inventário, os dados relativos a chegadas de materiais de fornecedores são 

transmitidos pelos departamentos responsáveis por aquisição de materiais e planeamento, através do ISI, 

permitindo deste modo o escalonamento e planeamento das operações de entrada de materiais (inbound) 
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por parte do Responsável do Armazém e Diretor de Logística do CDSintra. O sistema ISI é uma ferramenta 

essencial à gestão de operações (ver secção 2.4.6), e gestão de materiais do armazém (ver secção 2.4.7). 

 Fluxo de Materiais Externo ao CDSintra 

Relativamente ao fluxo de materiais é essencial distinguir os dois segmentos que compõem a rede de 

transportes de materiais da cadeia de abastecimento: 

 Transporte de Entrada de Mercadorias (a montante do CDSintra); 

 Transporte de Saída de Mercadorias (a jusante do CDSintra). 

O Transporte de Entrada de Mercadorias é da exclusiva responsabilidade dos fornecedores, até ao 

momento de entrega. Estes devem, por meio de frota própria ou contratação de uma empresa de 

transportes, fazer chegar ao CDSintra os materiais pertencentes às encomendas feitas pela Inapa.  

A Inapa pode tomar para si a responsabilidade de recolha de mercadorias nos fornecedores em situações 

excecionais, como no caso de urgência na receção ou indisponibilidade momentânea de capacidade de 

transporte para entrega pelo fornecedor. A imputação de custos associados a estas situações é 

determinada caso a caso.  

O Transporte de Saída de Mercadorias do CDS, para distribuição, é realizado em regime de outsourcing 

por empresas contratadas para o efeito, denominadas third-party logistics (3PL) service providers. Estas 

são contratualmente responsáveis pela distribuição de mercadorias para zonas pré-determinadas de 

Portugal Continental. Estas zonas correspondem a clusters, correspondentes a agregação de clientes em 

função do seu posicionamento geográfico. A atribuição de clusters a cada parceiro logístico é realizada de 

forma cíclica por meio de licitação em concurso aberto, sendo a sua seleção realizada com base no preço 

cobrado por peso transportado, capacidade e eficiência, e contínua avaliação anual da sua atividade. 

Sendo o preço cobrado pelas transportadoras calculado sobre o peso transportado existem, para a Inapa, 

exclusivamente custos variáveis associados ao transporte de mercadorias, sendo deste modo excluídos 

quaisquer encargos fixos. Tal é possível pelo facto de as empresas de transporte contratadas realizarem a 

distribuição de produtos Inapa de forma partilhada com serviços para outras empresas, rentabilizando a 

atividade de transporte e permitindo a não existência de um eventual custo fixo contratualizado. 

 Fluxo de Materiais Interno ao CDS 

A operação que garante o fluxo de materiais no interior do CDSintra pode ser decomposta em dois 

segmentos: 

 Operações de Entrada de Materiais (Inbound); 

 Operações de Saída de Materiais (Outbound). 

O segmento de operações que comporta as Operações de Entrada de Materiais engloba as operações 

desde a receção até à arrumação (Put-Away) dos materiais no local de armazenamento final, enquanto o 
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segmento de Saída de Materiais engloba as operações desde a recolha (Picking) dos materiais da sua 

localização de armazenamento até à sua saída de armazém. 

 Operações de Entrada de Materiais (Inbound) 

A sequência operacional correspondente à entrada de materiais no CDSintra pode ser observada na Figura 7. 

Put-Away (7)Descarga (3)Pré-Recepção 
(1)

Verificação 
(4)

Registo e 
Planeamento 

(6)

Paletizado

Produtos 
Químicos

Não 
Paletizado

SAAR

AE

AEP

Conforme

Recepção (2)

Procedimento de
Não-

Conformidade (5)

Não 
Conforme

AA

Paletização

APQ

 

Figura 7 – Diagrama representativo da sequência de operações de Entrada de Materiais (Inbound). 

(1) Pré-Receção. Antes de cada Escala de Receção de mercadorias, os funcionários administrativos 

emitem as Ordens de Encomenda planeadas, por cada camião esperado na respetiva Escala. 

(2) Receção. Distinguem-se neste ponto os materiais rececionados em três categorias: Material 

Paletizado, Material não Paletizado, e Produtos Químicos. O operador realiza uma verificação rápida 

de conformidade entre o CMR (Contrato de Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada) ou 

Guia do Transportador, a Ordem de Encomenda e o material recebido.  

(3) Descarga. Existe também no processo de descarga a necessidade de um conjunto de procedimentos 

dedicado a cada uma das três categorias de materiais anteriormente referidas. A operação de descarga 

de Material Paletizado é conduzida pelo operador do armazém, devendo descarregar os materiais para 

a Zona de Armazenagem Temporária. A operação de Material Não-Paletizado inicia-se pela descarga 

do material diretamente para paletes, sendo em seguida transportadas por operadores do armazém 

para a Zona de Armazenagem Temporária. No caso dos Produtos Químicos o operador procede de 

imediato ao seu armazenamento no interior de tinas de retenção localizadas no Armazém de Produtos 

Químicos (APQ), precavendo qualquer derrame ou fuga, sendo sua verificação conduzida de imediato.  

(4) Verificação de Conformidade e Controlo de Qualidade. O operador procede à verificação detalhada 

de conformidade com a Ordem de Encomenda e Guia de Transporte, bem como da Integridade e 

Qualidade dos materiais. A conferência é feita palete a palete, embalagem a embalagem, sendo a 

quantidade e referências constantes nos rótulos registadas no formulário: Lista de Receção-

Arrumação. No final da verificação física, o operador confronta a Lista de Receção-Arrumação com as 

Guias do Fornecedor. Verificada a conformidade, o operador entrega os formulários preenchidos, 

procedendo este à introdução da informação no sistema ISI (Integrated System of Information). 
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(5) Procedimento de Não-Conformidade. Sendo detetada alguma inconsistência entre materiais e a 

documentação, ou o seu estado não obedeça aos padrões de qualidade estabelecidos, deve ser 

alertado o Responsável do Armazém de modo a iniciar procedimentos corretivos.  

(6) Registo e Planeamento. O lançamento no sistema ISI tem por base a Lista de Receção-Arrumação, 

anteriormente fornecida ao administrativo pelo operador do armazém encarregue da descarga e 

verificação dos mesmos. O funcionário administrativo procede então à introdução dos respetivos dados 

no sistema, realizando a sua entrada em inventário. A decisão de planeamento de alocação dos 

materiais no contexto das zonas de armazenagem disponíveis é descrita na secção 2.4.7.1. 

(7) Arrumação (Put-Away). Esta consiste na operação que se ocupa do transporte e arrumação dos 

materiais no respetivo destino final de armazenamento. O processo inicia-se com a entrega da Folha 

de Arrumação ao operador do armazém. Esta folha contem a descriminação, linha a linha, dos 

materiais a arrumar. Encontram-se descriminados, em cada Folha de Arrumação de material, os dados 

referentes à localização exata de armazenagem de cada material (ver Tabela 26 do Anexo III). 

Nesta operação, tal como posteriormente no Order-Picking, existe uma dissociação entre os procedimentos 

adotados na Zona de SAAR e aqueles adotados para as zonas de AE, AEP e AA.  

Na zona de armazenagem do SAAR, o sistema de gestão do equipamento recebe do ISI a informação 

respetiva aos materiais a arrumar, procedendo automaticamente à impressão de Etiquetas Autocolantes 

de Identificação, no Terminal de Controlo. Essa etiqueta é recolhida por um dos operadores dedicados ao 

funcionamento desta zona, que se desloca à Zona de Armazenagem Temporária a fim de identificar o 

material constante na etiqueta. Uma vez identificado, o operador procede à recolha da respetiva palete e 

coloca-a numa das Portas de Entrada do SAAR, sobre uma palete de sacrifício. Uma vez colocada na Porta 

de Entrada a palete é conduzida pela esteira de transporte até ao Pórtico de Verificação que executa o 

procedimento de verificação, incidindo nas especificações máximas toleradas pelo SAAR: dimensões 

(altura, largura e profundidade), peso do material paletizado, e estado da etiqueta de Código de Barras. 

Caso detete alguma inconformidade a palete é automaticamente conduzida à Porta de Saída de Refugos. 

Não sendo detetada qualquer inconformidade o sistema efetua a leitura da Etiqueta de Código de Barras 

previamente colocada pelo operador na palete de sacrifício. Funcionando de forma integrada com o ISI, 

este irá indicar ao SAAR o corredor, lado e célula de destino da palete, sendo arrumada autonomamente. 

Nas operações dedicadas às zonas de AE, AEP e AA, o sistema ISI emite Folhas de Arrumação Impressas. 

O operador inicia a arrumação dos materiais contantes na Folha de Arrumação, linha a linha, sendo que a 

ordem pela qual é cumprida a lista de arrumação fica ao critério de cada operador. Deste modo cada 

operador irá decidir, com base na sua experiencia e discernimento, qual a ordem a seguir no cumprimento 

na arrumação dos materiais que constam em cada Folha de Arrumação.  

No final da operação de arrumação, o funcionário administrativo realiza a Entrada de Fornecedor (EF). Esta 

tem como finalidade atualizar todo o sistema, nos componentes de localização e disponibilidade de 
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inventário, passando os materiais arrumados a estar disponíveis para venda. À medida que o funcionário 

administrativo efetua o lançamento dos dados no ISI, o sistema vai verificando a sua consistência os dados 

presentes na Folha de Arrumação cumprida pelo operador.  

 Operações de Saída de Materiais (Outbound) 

As operações de Saída de Materiais consistem na sequência operacional que se encarrega do 

armazenamento e movimentação de materiais, bem como como os fluxos de informação associados a 

estes, que culmina com a saída de materiais de armazém. Estas operações abrangem desde a receção de 

uma ordem de encomenda até à operação de expedição, como apresentado na Figura 8. 

Recepção de 
Encomendas 
de Clientes

Lançamento
no Sistema 

ISI

Procedimento SAAR

Transmissão de Lista 
a Operador

Escolha de Linha de 
Encomenda

Procedimento AE / AEP / APQ / AA

Emissão de Folha de 
Separação

Transmissão ao 
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Figura 8 – Diagrama representativo das operações (outbound) para clientes Inapa. 

O processo inicia-se com a receção de Ordens de Encomenda: o CAC (Centro de Atendimento de Clientes) 

ou Funcionário Comercial emitem, através do ISI, a Fatura/Guia da respetiva venda. Este documento é 

automaticamente impresso no escritório do armazém, sendo incluído no Ficheiro de Separação do 

armazém. O funcionário administrativo decide em que carro/porta irá lançar a mesma, em função da 

localização de entrega, confirmando no ISI a ordem de separação e anexando o carro respetivo. A partir 

deste ponto existe uma dissociação dos procedimentos a aplicar, sendo distintos para a zona de 

armazenagem de SAAR e para as restantes (AE, AEP, AA, APQ). 
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SAAR 

Se os materiais se encontrarem armazenados na Zona de Armazenagem do SAAR, o sistema ISI transmite 

ao SAAR as Linhas de Ordem de Encomenda. Este gere de forma independente a recolha dos materiais. 

Se for solicitada a saída da totalidade do material de uma palete, esta é automaticamente conduzida pelo 

equipamento robotizado até uma das Portas de Saída, sendo recolhida por um dos operadores de trator 

empilhador e transportada até à respetiva porta do cais. Se apenas for solicitada uma parcela de uma 

palete, o sistema conduz a palete a uma das Estações de Separação de Parcelas, onde o operador procede 

à recolha da quantidade indicada. O operador procede em seguida à entrega das parcelas recolhidas a um 

dos operadores, para que este os conduza à respetiva porta do cais.   

AE / AEP / AA / APQ 

Para as restantes zonas de armazenagem (AE, AEP, AA, APQ) a operação inicia-se com a emissão de 

Listas de Separação, apresentando estas o mesmo formato e estrutura de dados da Folha de Arrumação, 

utilizada na operação de put-away (ver secção 2.4.6.1) cuja estrutura se encontra detalhada na Tabela 26 

do 0. As Listas de Separação é então transmitida a operadores do armazém, iniciando-se a operação de 

recolha dos materiais (order-picking).  

Na composição de cada Lista de Separação, emitida pelo sistema ISI, as Linhas são agregadas em função 

do carro/cais, localização geográfica de destino dos materiais (após expedição) e local de armazenagem 

no contexto do armazém (ver secção 2.4.7.2). 

O operador inicia o procedimento pela seleção de uma linha da Lista de Separação, correspondente a uma 

referência de material, cabendo ao operador definir qual a ordem e percurso pelos quais cumpre a recolha 

dos materiais presentes na Lista. Existe assim uma variabilidade na eficiência da operação, associada à 

experiencia e discernimento do operador encarregue da tarefa. Este efetua então o percurso até à célula 

de armazenamento do material selecionado, existindo no ponto de chegada uma bifurcação nos 

procedimentos adotados na operação de recolha de materiais. Se da linha selecionada da Lista de 

Separação constar um ou vários pacotes ou paletes completos, o operador procede à sua recolha. Se a 

Linha da Lista de Separação compreender parcelas de embalagem, o operador deve realizar a Separação 

de Frações. Este processo apenas se aplica a materiais cuja quantidade a separar não perfaça pacotes 

completos, em que o operador retira a quantidade necessária ao cumprimento da linha da Lista de 

Separação, acondicionando o material recolhido no cesto do equipamento utilizado na sua deslocação. 

Finalizado o procedimento de recolha, não sendo uma embalagem totalmente utilizada, esta é recolocada 

na célula de origem. O operador identifica com um “visto”, na linha da Folha de Separação, o cumprimento 

das atividades recolha (picking) e separação do material.  

No final da separação, caso seja necessária a consolidação dos materiais separados, o operador dirige-se 

à Estação de Enresmamento, na Zona de Consolidação (ver secção 2.4.3) de modo a realizar o 
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embalamento. Cada referência de material é embalada separadamente, e a embalagem selada com 

etiqueta de identificação. Estando o artigo é então transportado para o Cais de Expedição. O mesmo se 

aplica aos artigos não sujeitos a consolidação. O operador acomoda o material a expedir em paletes e, 

sempre que tal seja possível, SKUs iguais ou semelhantes são acomodados adjacentemente. Este 

procedimento é justificado por facilitar carregamento do veículo, reduzir o risco de danos nos materiais 

transportados e reduzir número de movimentos associados ao carregamento do veículo. Os materiais são 

posicionados junto da Porta do Cais constante na Lista de Separação a ser cumprida, sendo posteriormente 

sujeitos a verificação, carregamento e expedição. 

 Gestão de Materiais 

As principais competências respeitantes à gestão de materiais no armazém do CDSintra são o 

planeamento de alocação e posicionamento dos materiais nas zonas de armazenagem existentes, bem 

como a utilização eficiente dos recursos disponíveis através do seu planeamento e controlo dos mesmos. 

A gestão do armazém, na componente de materiais, apresenta no caso em estudo uma complexidade 

acrescida pelo facto de o portefólio de materiais do CDSintra ser composto por aproximadamente 3500 

referências de produtos de papel, não contabilizando os materiais provenientes do fornecimento de 

Serviços logísticos pela constate mutação do seu portefólio, em função das necessidades dos clientes. A 

correta caracterização dos fluxos de materiais armazenados é essencial à sua gestão. Esta caracterização 

deve ser realizada de forma dedicada em dois segmentos distintos de operação, Entrada (ver secção 

2.4.6.1) e Saída de Materiais (ver secção 2.4.6.2).  

No Fluxo de Entrada de Materiais estes são recebidos, na sua quase totalidade, de forma agregada em 

palete dedicada a cada SKU, facilitando a sua arrumação.  

No Fluxo de Saída de Materiais a composição de cada linha de ordem de encomenda encontra-se sujeita 

a uma considerável variabilidade, relativamente a quantidade a expedir e grau de agregação de SKU. Deste 

modo o cumprimento de uma linha (pick-line) de Folha de Separação pode traduzir-se tanto na recolha de 

uma palete completa, como exigir a aplicação de procedimento de separação. Os factos anteriormente 

expostos traduzem-se numa elevada diferença entre o número de movimentos de entrada e saída de 

encomendas em armazém, tal como pode ser observado na Figura 9, com a apresentação do número total 

de movimentos mensais para o entre os meses de Julho de 2014 e Maio de 2015.  
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Figura 9 – Movimentos de Entrada e Saída de Materiais (Inapa e Serviço de Logística) no 1º Semestre de 2014. 

 Planeamento de Alocação e Arrumação de Materiais (Put-Away) 

A alocação de materiais no contexto das zonas de armazenagem existentes é realizada em função das 

características de cada material. Apresenta-se na Figura 10 a representação da sequência de posições 

ocupadas pelos materiais na Operação de Entrada (Inbound) e de utilização do sistema ISI. 
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Figura 10 – Representação do Fluxo de Entrada de Materiais e pontos utilização do Sistema ISI.  

Detalha-se em seguida a sequência de critérios de decisão segundo os quais o Sistema ISI ou o 

Responsável de Armazém seguem na alocação dos materiais no contexto do armazém.  

Tal como anteriormente referido na secção 2.4.6.1, e apresentado na Figura 10, os Produtos Químicos são 

incondicionalmente alocados ao Armazém de Produtos Químicos, sendo a sua alocação registada no ISI. 

Também os materiais com características não convencionais, que não permitem a sua alocação a zonas 

de armazenagem de material paletizado, são alocados à Zona de Armazenagem Auxiliar e o seu 

posicionamento registado no ISI. Os restantes materiais, palatizados e previamente alocados à Zona de 

Armazenagem Temporária, são sujeitos a um processo de seleção de localização, definindo-se a alocação 

no contexto das zonas de armazenagem de materiais paletizados: AE, AEP e SAAR.  

A preferência pela arrumação de materiais paletizados recai sobre a Zona de Armazenagem por SAAR, 

uma vez que permite uma maior cadência de operação e redução de custos associados às operações de 

arrumação e recolha dos materiais (order-picking). No entanto a alocação a esta zona encontra-se limitada 
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pela sua capacidade e pelas características de cada SKU. Deste modo, os materiais cuja configuração não 

permita a sua alocação, ou que pela quantidade não se adeque ou não possibilite a arrumação no SAAR, 

serão destinados às zonas de Armazenagem AE ou AEP. O processo de estabelecimento de alocação de 

materiais a estas duas zonas tem como principais critérios de decisão a quantidade a armazenar de um 

mesmo SKU e capacidade de suporte de carga por empilhamento. 

Nos casos em que exista uma quantidade elevada a armazenar de um mesmo material, passível de 

empilhamento, a preferência irá recair sobre a zona de AEP. Tal é justificado pelo facto de o método de 

empilhamento ser adequado a armazenagem de quantidade elevada do mesmo SKU pois, não sendo 

possível atingir uma altura de empilhamento elevada, procura-se rentabilizar a profundidade das células 

que compõem esta zona. É também evitada a dupla manipulação na operação de recolha (picking) pois, 

sendo cada bloco de armazenamento homogéneo na sua composição, não existe necessidade 

movimentação de materiais distintos (double-handling) para acesso ao material alvo de recolha. A altura 

de empilhamento suportada e configuração da estrutura de empilhamento difere em função das 

características de suporte de carga e suscetibilidade a danos do material a armazenar.  

Na zona de AE é dada preferência na alocação de materiais com menor quantidade a armazenar e menor 

necessidade de manutenção de inventário disponível. Tal é justificado pelo facto de o acesso a níveis 

superiores do sistema de estantes constituir um incremento significativo no tempo das operações de 

arrumação (put-away) e recolha (order-picking) de materiais. Outra característica que justifica os critérios 

de alocação aplicados é a existência de apenas um nível de profundidade (single-depth) do sistema de 

estantes de prateleiras instalado. A Zona AE funciona de forma distinta para os dois blocos em que se 

encontra decomposta (Figura 43). O bloco 1 é caracterizado pela inexistência de uma atribuição fixa de 

posições de armazenagem por zona ou SKU, existindo deste modo partilha de localizações (shared 

storage). O bloco 2 é caracterizado pela existência de zonas destinadas a SKUs com características e 

necessidades de armazenamento específicas (ver secção 2.4.3) existindo deste modo uma predefinição 

de zonas de armazenagem atribuídas a categorias SKUs. 

Na descrição conduzida é notória a complexidade do processo de decisão de alocação de materiais a cada 

departamento, agravada pela existência de uma vasta gama de SKUs e inexistência de uma atribuição fixa 

de posições de armazenagem por zona ou SKU (shared storage) na maioria dos departamentos detalhados 

na secção 2.4.3, (excetuando o bloco 2 da Zona AE). O posicionamento dos materiais no contexto das 

zonas de armazenagem aos quais são alocados tem como principal objetivo a redução de tempo e distância 

de percurso dos operadores do armazém, na arrumação e recolha. Na Zona SAAR o sistema de gestão 

interno do equipamento aplica o método de Análise de Pareto, à curva de experiencia ABC segundo o 

histórico de dados referentes número de requisições para cada referência de material nos 6 meses 

transatos, sendo estes separados em três classes (A, B, C). 
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 Planeamento de Picking de Encomendas 

O planeamento da operação de picking de encomendas é realizado segundo um procedimento 

hierarquizado, em função de três variáveis: ordem de encomenda, porta de expedição e localização de 

armazenamento dos materiais. A decomposição completa da sequência referente ao planeamento é 

apresentada na Figura 11. 

Zona de Armazenagem

SAAR

AA

APQ

Nível

CélulaAEP

AE Corredor

Ordens de 
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Veículo de 
Transporte 

Porta

Legenda: Desagregação 

Agregação 

Mantém nível de 

Agregação

 

Figura 11 – Composição completa da sequência referente ao planeamento de recolha de materiais. 

As ordens de encomenda recebidas encontram-se agregadas em função do veículo que as transporta, e 

consequentemente pela porta atribuída ao veículo. O sistema informático decompõe a agregação 

anteriormente estabelecida, separando as ordens por departamento do armazém de destino dos materiais. 

Para materiais destinados às zonas de SAAR, AA e APQ o planeamento termina neste ponto: 

 Zonas AA e APQ: emissão de Folhas de Separação e Registo no ISI;  

 Zona SAAR: o sistema emite ordem no Terminal de Controlo (ver secção 2.4.6.2). 

Na zona AEP, a desagregação é extensível ao nível da célula onde os materiais se encontram 

armazenados. No caso da zona AE o sistema conduz inicialmente a desagregação de ordens de picking 

em função do corredor onde os materiais se encontram armazenados. A fim de facilitar a seleção de 

equipamentos de manipulação condizentes com uma certa capacidade elevatória, o sistema efetua ainda 

a desagregação por nível de altura de armazenagem dos materiais, permitindo a recolha de materiais em 

altura de elevação homogénea, sendo neste ponto emitida a Folha de Separação equivalente.  

 Conclusões do Capítulo   

A caracterização anteriormente conduzida incide amplamente na componente da logística interna do 

armazém do Centro de Distribuição de Sintra. Tal é justificado pelo facto de a Inapa ter a essência do seu 

negócio na distribuição e fornecimento de materiais da indústria do papel, encontrando-se a distribuição 

conduzida a jusante deste centro a cargo de empresas de transporte subcontratadas. Este último facto 

permite a redução de encargos, como custos fixos, associados à manutenção de uma frota automóvel de 
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distribuição. Deste modo a componente de armazenagem da cadeia de abastecimento da empresa revela-

se como o componente de maior interesse no contexto do estudo da sua rede logística.  

A descrição do armazém do CDSintra, realizada de forma dedicada a cada área operacional, permite 

verificar a existência de zonas dedicadas às especificidades características de parte dos materiais 

armazenados. O armazém encontra-se repartido em três zonas principais de armazenagem final: AE 

(Armazenagem em Estante), AEP (armazenagem por empilhamento de paletes) e SAAR (sistema de 

armazenagem automática robotizado). Sucedem-se a estas outras zonas com menor significado ao nível 

da operação do armazém: AA (armazenagem auxiliar) e APQ (armazém de produtos químicos). No entanto 

a alocação dos materiais no contexto de cada zona obedece a um processo decisório pré-estabelecido (ver 

secção 2.4.7.1) não existindo uma atribuição fixa de localizações de armazenagem por zona ou SKU em 

qualquer uma das localizações detalhadas (excetuando os casos pontuais). Existe deste modo partilha de 

localizações (shared storage), abrangente à quase totalidade dos departamentos do armazém.  

Tal como também destacado na secção 2.4.7, dedicada à caracterização da gestão de materiais, existe 

uma grande disparidade nas características físicas e procedimentos associados a cada um dos SKUs 

armazenado, existindo cerca de 3500 referências de produto com volume, peso e outras características 

distintas.  

Realiza-se no capítulo seguinte a revisão de literatura relevante, no contexto do caso em estudo. Esta terá 

como objetivo a obtenção de uma base teórica para o estudo e desenvolvimento de soluções, com base 

nos elementos descritos no presente capítulo.
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 Revisão da Literatura 

 Introdução 

As principais funções de um armazém no contexto da cadeia de abastecimento de uma organização 

consistem na procura de correspondência entre a oferta disponível e a procura pelos clientes, por 

acumulação de inventário, e a realização de operações de consolidação de produto, de forma a reduzir 

custos de transporte, e fornecimento de serviços requeridos por clientes (Bartholdi & Hackman, 2014).  

Existe deste modo a necessidade de acautelar o tempo de adaptação da produção (Oferta) às variações 

da procura, causadas por fenómenos como sazonalidade da procura e propagação de variabilidade ao 

longo da cadeia de abastecimento, fenómeno denominado ‘efeito chicote’ (bullwhip effect). Esta será então 

uma das razões para a existência de acumulação de inventários intermédios, que acautela a propagação 

deste fenómeno e permitindo a pronto uma resposta por parte da organização (Dejonckheere et al., 2003).  

Outra necessidade das unidades de armazenagem será a redução de tempo de resposta a encomendas 

ou redução de exposição da cadeia de abastecimento a fatores de risco associados à sua operação. Estes 

fatores de risco poderão provir, por exemplo, de ineficiências no sistema de transporte de mercadorias ou 

fontes de abastecimento, que comprometam a produção ou a garantia de fornecimento a componentes da 

cadeia a jusante. Deste modo, a existência de inventário intermédio, que acautele estes fenómenos, reduz 

o risco de incumprimento, com consequente decréscimo do nível de serviço (Bartholdi & Hackman, 2014).  

Tal como Bartholdi & Hackman (2014), também Baker & Canessa (2009) estabelecem a função de 

consolidação dos produtos no ponto de aprovisionamento, sob forma de encomendas multiproduto ou 

consolidação de parcelas de materiais previamente aprovisionados de forma não agregada. 

 Armazéns 

Segundo Goetschalckx & Ratliff (1990) qualquer sistema de armazenagem é caracterizado pela sua 

estrutura e comportamento. A estrutura concerne a forma física do sistema de armazenagem, enquanto o 

comportamento se encontra associado a políticas de gestão instituídas. O desempenho do sistema de 

armazenagem depende então do seu design, que determina a sua estrutura, e nas políticas de gestão, que 

determinam o seu comportamento. A sua eficiência encontra-se também associada ao desempenho da 

sua função básica, armazenagem de materiais.  

Rouwenhurst et al. (2000) reconhecem complexidade ao processo de design de um armazém, 

considerando o elevado número de objetivos e alternativas disponíveis. Estes autores defendem que o 

design final de um armazém deve incluir: configuração do edifício, seleção de equipamentos, equipa de 

trabalhadores, sistemas de gestão e controlo das operações; e configuração de processos. 
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Apresenta-se na Figura 12 a representação gráfica da abordagem proposta por Gu et al. (2007) ao 

problema de design e planeamento de operações em armazéns, a qual será seguida na estruturação do 

estudo da literatura relacionada com este tema.  
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Figura 12 – Diagrama de Estruturação do Problema de Design de Armazéns e Planeamento de Operações 
(Adaptado de Gu et al., 2007).  

 Design de Armazéns 

Tendo um impacte crítico no nível de serviço do consumidor e custos da rede logística da organização, 

bem como um elevado grau de complexidade, é imperativo para o sucesso das organizações que o design 

dos armazéns garanta a sua eficiência. É também relevante pelo facto de os custos associados ao 

funcionamento do armazém dependerem parcialmente do seu design (Rouwenhorst et al., 2000).  

Segundo Goetschalckx & Ratliff (1990) o desempenho de um sistema de armazém, na sua componente 

física, é em parte baseado na eficiência com que executa a sua função base. O desempenho é dependente 

no seu design, que determina a estrutura, e nas politicas de gestão adoptadas, que determinam o seu 

comportamento. Quatro características das quais o desempenho de um sistema de armazenagem depende 

serão: capacidade de armazenamento, facilidade de acesso a localizações de armazenagem, 

complexidade da estrutura interna, e nível de tecnologia de informação existente. Depende também em 

características externas, como o número de produtos, tipo de produtos, inventário a armazenar, e balanço 

de fluxos de entrada e saída de produtos.  
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Longo (2011) e Gu et al. (2010) defendem a decomposição do processo de design de um armazém 

segundo cinco níveis: Estrutura Geral, Dimensionamento, Layout detalhado, Seleção de Equipamento de 

Manipulação de Materiais e Estratégia Operacional.  

 Estrutura Geral 

A definição da estrutura de um armazém consiste na determinação e discriminação dos departamentos 

funcionais que o compõem. O seu objectivo passa pela definição do número de departamentos, tecnologias 

implementadas ou modelo de cumprimento de ordens, devendo ir ao encontro dos requisitos e 

necessidades pré-definidos (Gu et al., 2010). Segundo Bartholdi & Hackman (2014) a escolha da estrutura 

tem na sua base as características da organização e cadeia de abastecimento onde se enquadra. Deste 

modo um armazém de produtos perecíveis terá uma estrutura diferente de um retalhista de peças 

automóveis ou de um fornecedor de serviços logísticos. Na escolha da estrutura e nos restantes 

componentes do design de armazéns é necessário ter em conta fatores como as características de 

materiais em inventário, taxa de transferência, nível de serviço, custo de instalação e implementação e 

custo de operação.  

 Dimensionamento 

O dimensionamento do armazém tem implicações diretas nos custos associados ao armazém, 

concretamente no custo de construção, manutenção de inventário, abastecimento e manipulação dos 

materiais. O dimensionamento pode ser decomposto segundo dimensionamento da capacidade de 

armazenamento e dimensionamento do espaço físico condizente com os requisitos da capacidade definida 

(Gu et al. 2010). O dimensionamento da capacidade de armazenamento deve, por sua vez, ter em conta 

dois cenários, relativos à determinação do nível de inventário requerido. O primeiro cenário contempla a 

situação em que o nível de inventário, chegadas e saídas de materiais, são definidos de forma centralizada 

na cadeia de abastecimento, estando fora do controlo do armazém. O segundo cenário incide na existência 

de controlo direto sobre a política de inventário. Deste modo esta política será definida pelo próprio 

armazém, no contexto da cadeia de abastecimento, determinando a capacidade de armazenamento 

necessária para cumprir as necessidades existentes (Baker, 2008). 

 Disposição (Layout) 

Segundo Gu et al. (2010) os problemas associados ao layout de cada departamento no contexto de um 

armazém podem ser classificados como: (A) Padrão de Empilhamento de Blocos de Paletes; (B) Layout 

de Secção de Armazenagem; e (C) Configuração do Sistema de Armazenagem de Requisição Automática 

AS/RS (automated storage and retrieval system).  

(A) Padrão de Empilhamento de Blocos de Paletes 

O Empilhamento de Paletes é o método mais simples de armazenagem, bem como o que envolve menor 

custo associado a equipamento (Rushton, et al., 1989). É enunciado por Gu et al. (2010) que a altura e 
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profundidade de formação de cada bloco de armazenagem são limitadas pelas características dos SKUs a 

armazenar, como a capacidade de suporte de carga por empilhamento, dimensão de lotes e padrões de 

recolha dos materiais. Bartholdi & Hackman (2014) estabelecem que, a composição de cada bloco deve 

ser homogénea ao nível dos SKUs que o compõem, evitando dupla-manipulação de materiais. Este método 

é indicado a SKUs armazenados em lotes de quantidade elevada e quando não seja necessária a aplicação 

de uma política de inventário FIFO (First in First Out) (Rushton et al., 1989). 

(B) Layout de Secção de Armazenagem 

Tompkins et al. (2010) estabelecem que a definição da distribuição (layout) de cada departamento se 

encontra também intrinsecamente associada às características de SKUs armazenados, implicando a 

recolha de requisitos, como popularidade, similaridade, dimensões ou utilização de espaço, de forma a 

garantir eficiência na utilização do espaço e manipulação de materiais. O autor defende que o layout deve 

apresentar o máximo de flexibilidade possível, prevendo situações de alteração de paradigma.  

Roodbergen & Vis (2006) abordam a conceção do layout pela definição de número e comprimento dos 

corredores, de forma a minimizar a extensão das operações de order-picking. Deste modo considera na 

conceção do layout das áreas a componente de manipulação de materiais e o seu desempenho. Bartholdi 

& Hackman (2014) realizam a decomposição da caracterização de layout em função do tipo de produto a 

armazenar, distinguindo três categorias distintas: Área de Recolha por Carga Unitária, Área de Recolha 

por Embalagem em Palete e Área de Recolha de Parcelas de Embalagem (ver Figura 13). 
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Expedição
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Paletes
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Figura 13 – Áreas de Fluxo de Carga unitária (paletes), Embalagens e Parcelas através de um armazém 
convencional (Adaptado de Bartholdi & Hackman, 2014). 

Por Gu et al. (2010), uma Zona Armazenagem de tipo Carga Unitária será a de mais simples caracterização, 

uma vez que apenas se considera uma unidade singular e comum a toda a armazenagem. As unidades de 

Carga Unitária utilizadas neste contexto poderão ser, entre outros, roll-cages, contentores em bulk (granel, 

desagregado), caixas ou paletes. A caracterização do Layout de Áreas de Recolha de Carga Unitária deve 



   

  
 26 

  

ser decomposta segundo os dois recursos que considera a base de operação de um armazém: espaço e 

trabalho.  

Rushton et al. (1989) referem a existência de um trade-off entre maximização de utilização de espaço útil 

disponível, procurando disponibilizar o máximo de posições de palete por unidade de área, e a minimização 

da utilização de recursos no desenvolvimento das atividades decorrentes na área a projetar. 

No caso de Área de Recolha por Embalagem em Palete, os materiais são tipicamente armazenados de 

forma repartida para cada SKU, podendo ainda ser dividida em duas zonas distintas de forma a facilitar a 

operação de picking de encomendas (Bartholdi & Hackman, 2014; Van den Berg & Zijm, 1999):  

 Área avançada (fast-pick area), onde é alocada uma quantidade limitada de paletes contendo os 

SKUs mais ‘populares’, recolhidos a partir de palete; 

 Área de armazenagem de reserva, destinada à manutenção de inventário para reposição de 

materiais em áreas avançadas.  

Deste modo o layout é definido em função das características, número e quantidade de SKUs alocados a 

áreas avançadas, bem como com a capacidade necessária à manutenção de inventário e cadência da 

operação de reposição a partir de áreas de reserva (Rushton et al., 1989). O layout das Áreas de Recolha 

de Parcelas de Embalagens apresenta restrições similares às caracterizadas para a Área de Recolha de 

Materiais em Embalagem ao nível da projeção do layout (Bartholdi & Hackman, 2014).  

(C) Configuração do Sistema de Armazenagem de Requisição Automática AS/RS  

O layout do Sistema de Armazenagem e Recolha Automática (AS/RS, automated storage and retrieval 

system) é tipicamente composto por múltiplos corredores paralelos, estantes de prateleiras decompostas 

em células de arrumação, um equipamento robotizado de arrumação/recolha em cada corredor e uma 

plataforma que alberga o terminal informático do sistema (Lee et al., 2005). A alimentação das gruas é 

pode feita por meio de um sistema de esteira rolante, por sua vez alimentado por um operador, 

manualmente ou recorrendo a um veículo empilhador convencional (Roodbergen & Vis, 2009). Existem 

ainda outras configurações, como Carrosséis verticais ou A-Frames horizontais (Rushton et al., 1989). 

 Seleção de Equipamentos 

O problema de seleção de equipamentos consiste na ponderação do nível de automação do armazém e 

na seleção de sistemas de armazenagem e manipulação de materiais. Estas serão decisões estratégicas 

na medida em que influenciam quase todas as outras decisões, bem como o desempenho do armazém e 

o custo total de investimento (Goetschalckx et al., 2002).  

 Estratégia Operacional  

Segundo Gu et al. (2010) a estratégia operacional de um armazém foca-se nas medidas estratégicas 

sujeitas a alteração pouco frequente, tendo efeito sobre sistema operacional implementado. Esta pode por 
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sua vez ser dividida em Estratégia de Armazenagem e a Estratégia de Picking de Encomendas, que se 

detalham nas secções 3.2.2.2 e 3.2.2.3, respetivamente.  

 Planeamento e Controlo de Operações em Armazém 

Cada armazém é projetado considerando os requisitos específicos da cadeia de abastecimento em que se 

insere. No entanto existem operações comuns à maioria dos armazéns. Estas aplicam-se quer a armazéns 

cujas operações se caracterizem pela total dependência de equipamento manual ou caracterizados por 

qualquer grau de automação na manipulação de materiais (Rushton et al., 1989). 

 Receção e Expedição 

Segundo Bartholdi & Hackman (2014) a receção de materiais tem o seu início com a notificação de chegada 

de materiais, permitindo o planeamento e escalonamento das operações de forma antecipada à sua 

receção efetiva. Rushton et al. (1989) estabelecem que após descarga os materiais são sujeitos a 

verificação de conformidade com as ordens de encomenda, sendo posteriormente realizado o seu registo 

no sistema informatizado de gestão de armazém. A receção pode também englobar atividades como a 

separação dos materiais recebidos e nova agregação, em formato adequado à sua manipulação nas 

operações subsequentes. Pode também ser incluído nesta operação o controlo e verificação de qualidade 

dos materiais descarregados. Findo este processo os materiais são alvo de arrumação (put-away) nos 

respetivos locais de armazenagem, caso se destinem a armazenagem. Os materiais podem também ser 

redirecionados para docas de expedição sem armazenagem prévia, denominando-se este método de 

operação por Crossdocking. A aplicação deste método permite, entre outros, a redução de tempo e custos 

associados à operação de armazenagem, bem como o aumento da taxa de transferência interna do 

armazém e considerável redução de tempo (Rouwenhorst et al., 2000). As principais decisões na receção 

de materiais serão tomadas em função das informações respeitantes às mercadorias, escalonamento da 

sua receção, e dados relativos ao layout do armazém e equipamentos (Gu et al., 2007). 

Relativamente à operação de expedição é relevante a informação relativa às encomendas dos clientes e 

escalonamento de momentos de expedição dos materiais. Esta informação relaciona-se em primeiro lugar 

com a atribuição de operadores de transporte de materiais a cada doca, na entrada e saída de materiais e 

escalonamento de serviços destes operadores. É também imperativo determinar a alocação de recursos 

associados a manipulação de materiais, nomeadamente tempo e trabalho despendidos. Finalmente devem 

ser determinadas políticas de gestão dedicadas a cada segmento da operação, bem como os requisitos de 

taxa de transferência de cada doca (Gu et al., 2007). 

 Armazenagem 

Segundo Gu et al. (2007) e Goetschalckx & Ratliff (1990) a função de armazenagem centra-se na 

organização de materiais mantidos em armazém, procurando maximizar a utilização de espaço disponível 

e eficiência das operações de manipulação. Os produtos em armazém podem ser organizados em 
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diferentes departamentos, definidos em função das características dos materiais armazenados, 

considerações de gestão ou métodos e equipamentos de manipulação utilizados.  

Gu et al. (2007) mencionam a armazenagem como uma das funções essenciais de um de um armazém e 

a existência de três problemas fundamentais na projeção da função de armazenagem: definição de 

quantidade de cada SKU a manter em inventário; frequência e momentos de reabastecimento de inventário 

de cada SKU; e escolha de localização de armazenagem, distribuição e movimentos de cada SKU no 

contexto dos departamentos definidos. O primeiro e segundo problemas pertencem à área de controlo 

convencional, respetivamente nos temas de dimensionamento de lotes (Hwang & Jaruphongsa, 2008) e 

escalonamento de reposição de inventário (Gallego et al., 1992). 

O problema de escolha e atribuição de localização de armazenagem, no contexto das zonas de 

departamentos existentes, é comumente identificado pelo acrónimo SLAP (storage location assignment 

problem). A decisão de atribuição de localização de armazenagem no contexto de uma zona de 

departamento, aos produtos recebidos em armazém, tem como principal objetivo a redução de custos 

associados à sua manipulação e maximização da utilização de espaço disponível. Cada departamento tem 

a si associada uma política, dependente do perfil dos SKUs a este alocados e da tecnologia de 

armazenagem existente. O problema SLAP é definido em função das características da área de 

armazenagem, incluindo configuração e layout, informação acerca das localizações de armazenagem, nas 

componentes de disponibilidade de posições de alocação de dimensões físicas, e informação acerca dos 

SKUs a armazenar, como dimensões, procura, quantidade ou escalonamento de receção/expedição. A 

avaliação e aplicação de políticas de atribuição de local de armazenagem encontra-se sujeita a restrições 

e critérios de performance, como capacidade e eficiência de armazenagem, eficiência das operações de 

picking, e compatibilidade entre os materiais e localizações de armazenagem (Gu et al., 2007).  

Uma política de atribuição de posição de armazenagem é composta por um conjunto de regras pré-

estabelecidas. A escolha de uma estratégia de armazenagem encontra-se associada à definição de política 

de alocação de materiais, sendo quatro as estratégias base: armazenagem aleatória; dedicada; baseada 

em classes; e baseada em tempo de permanência DOS (Duration-of Stay). As estratégias de armazenagem 

aleatória, armazenagem baseada em classes e armazenagem baseada em tempo de permanência 

obedecem a uma política de partilha de posições de armazenamento (shared storage) (Gu et al., 2010). 

A estratégia aleatória de atribuição de local de armazenagem será a mais simples, uma vez que não utiliza 

informação do SKU a armazenar. Ignora também tanto as características referentes à localização de 

armazenagem do SKU, como a características relativas à duração de armazenagem. Não existindo uma 

estrutura ou partição interna das localizações de armazenagem impostas, esta política tem a sua aplicação 

limitada a armazéns de dimensão física relativamente reduzida (Goetschalckx & Ratliff, 1990).   



   

  
 29 

  

Na estratégia de armazenamento baseado em classes os SKUs, estes são agrupados por classes em 

função da sua popularidade, sendo as localizações agrupadas em função do tempo médio de percurso. 

Quanto maior o índice de popularidade de um SKU, menor o tempo de percurso associado à classe de 

posições disponíveis à qual é alocado. Na estratégia baseada em tempo de permanência são atribuídas a 

SKUs com menor tempo de permanência em inventário localizações com menor tempo médio de percurso  

A Estratégia de Armazenagem Dedicada obedece a uma política de armazenagem fixa, pela reserva a 

cada localização de apenas um SKU específico, não podendo outros SKUs ser armazenados nesta 

localização. Os SKUs podem ser classificados em função do COI (cube-per-order index), que consiste no 

rácio entre o espaço de armazenagem por SKU sobre a taxa de procura do mesmo. Os materiais são 

classificados de forma crescente de COI, sendo atribuídos sequencialmente a localizações com menor 

tempo de percurso esperado. O inverso do COI corresponde ao Turnover Ratio, rácio indicativo da 

rotatividade dos materiais (Ang et al., 2012).  

Brynzér & Johansson (1996) destacam o facto de a literatura incidente no problema de atribulação de 

localização de armazenagem se focar maioritariamente nas características dos SKUs de forma 

individualizada, não contabilizando a composição das ordens de encomenda, correlação existente entre 

estas no planeamento das localizações e não prevendo adjacência de SKUs correlacionáveis. Estes 

autores propõem uma abordagem distinta para estes problemas, procurando contabilizar a estrutura de 

produto do armazém (bill-of-materials). Deste modo redefinem o problema de atribuição de localização de 

materiais como SLAPSEPS (storage location assignment problem emanating from product structure). 

Roll et al. (1989) e Rushton et al. (1989) descrevem abordagens ao dimensionamento das operações de 

armazéns que consideram a utilização de carga unitária ou uma aproximação. Rushton et al. (1989) 

defende que a escolha de uma carga unitária deve considerar toda a cadeia de abastecimento e a sua 

estrutura de materiais. Roll et al. (1989) realiza o estudo exaustivo do dimensionamento de um recipiente 

de transporte de mercadorias no contexto do armazém, equivalente à agregação em carga unitaria. Procura 

deste modo a determinar as dimensões apropriadas que permitam melhorar o desempenho das  operações 

de manipulação de materiais. Tanchoco et al.,(1980) estuda a utilização da dimensão de palete, ou carga 

unitária, na avaliação da operação de armazéns multiproduto.  

 Picking de Encomendas 

Order-picking é definido como o processo de recolha de produtos de área de armazenagem ou áreas de 

acumulação de inventário avançadas (forward-areas), em resposta a encomendas colocadas por clientes. 

Esta operação inicia-se convencionalmente pela conversão de ordens de encomenda em picking-lists, 

listas que especificam a localização de cada SKU a recolher, quantidade a recolher por SKU e sequência 

de recolha dos mesmos. O operador encarregue de uma picking list percorre o armazém recolhendo os 

materiais a partir das zonas de armazenagem nas quais estes se encontram alocados até uma localização 

específica, para embalamento ou expedição (Lin & Lu, 1999). 
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No contexto da globalidade das operações desenvolvidas em armazém a operação de picking de 

encomendas será a mais intensiva a nível de trabalho, em armazéns que recorrem a sistemas manuais, e 

a mais intensiva a nível de capital em armazéns que recorrem a sistemas automáticos (De Koster et al., 

2007; Roodbergen & De Koster, 2001; Lin & Lu, 1999). 

A introdução de sistemas computorizados de assistência a picking, CAPS (computer-aided picking 

systems) surge como ferramenta auxiliar ao processo de picking, procurando o aumento de precisão e 

eficiência, por redução de tempo de operação (Lin & Lu, 1999).  

 Sistemas e Estratégias de Picking de Encomendas 

Consideram-se três tipos de sistema de picking de encomendas: picker to parts, parts to picker e put 

systems. No primeiro o operador percorre as áreas de armazenagem na recolha dos materiais, como 

anteriormente descrito. Dentro deste tipo de sistema podem ainda distinguir-se dois subtipos de sistemas 

de picking, de nível inferior (low level picking) e de nível superior (high level picking). No sistema de picking 

de nível inferior, o operador recolhe os materiais requisitados a partir de localizações, como em estantes 

de prateleiras acessíveis a nível térreo. Em sistemas de picking de nível superior o operador recolhe 

materiais armazenados em níveis superiores em altura, apenas acessíveis por utilização de equipamentos 

de recolha com capacidade elevatória como empilhadores ou gruas (De Koster et al., 2007). 

O sistema parts to picker, utiliza equipamentos de Armazenagem e Recolha Automática (AS/RS) na recolha 

de Carga unitária, como palete completa, do seu local de armazenagem até uma posição de recolha (pick-

position). Nesta posição o operador procede à recolha da quantidade requerida, sendo posteriormente a 

palete devolvida ao local de armazenagem original (Van den Berg & Zijm, 1999). O terceiro tipo de sistema, 

put system, funciona por distribuição de ordens de encomenda. Este inicia-se pela recolha dos materiais, 

podendo esta ser realizada em picker to parts ou parts to picker. O compartimento de carga onde os artigos 

recolhidos são depositados é transmitido a um segundo operador que os distribui segundo as ordens de 

encomenda (De Koster et al., 2007; Van den Berg & Zijm, 1999). 

Segundo Brynzér e Johansson (1996), na literatura dedicada à temática de picking de encomendas, são 

convencionalmente apresentados dois tipos de estratégias no que concerne ao aumento de eficiência da 

operação de picking de encomendas. A primeira, picking por zona (Zoning), tem o seu foco na problemática 

de alocação de SKUs a localizações específicas no contexto do armazém. A segunda abordagem, picking 

por lote (Batching), considera a alocação como dada, focando-se na escolha de ordens de produtos 

similares agregadas em lote. O seu objetivo passa pela agregação de ordens de encomenda de modo a 

reduzir os tempos associado a transporte e manipulação, tirando partido da aplicação de estratégias de 

armazenagem de forma dedicada. Bartholdi e Hackman (2014), Gu et al. (2010) e Rushton et al. (1989) 

definem, além das anteriormente enunciadas, a estratégia de picking por Onda (Wave Picking). Esta prevê 

o lançamento de ordens de encomenda a ser satisfeitas em turnos (ondas), de forma a controlar o fluxo de 



   

  
 31 

  

produtos em termos de reabastecimento, picking, embalamento, triagem e expedição. A temporização de 

turnos é determinada pela escala de chegada e partida de veículos de transporte de mercadorias. 

 Definição de Rotas 

Os métodos heurísticos propostos por De Koster et al. (2007) na definição de rotas em corredores paralelos 

e caracterizados por largura que permite a recolha bilateral são (ver Figura 14 e Figura 15): S-Shape (Forma 

de S); Retorno; Ponto Médio; Maior Intervalo; Combinado; e Algoritmo Ótimo. 

Ponto Médio

Depósito

S-Shape Retorno

 

Figura 14 – Representação gráfica de exemplo de aplicação dos métodos de definição de rotas S-Shape, de 
Retorno, Ponto Médio, para armazém de bloco singular (Adaptado de Roodbergen, 2001). 

No método heurístico S-Shape, que será um dos mais simples, o operador percorre todos os corredores 

que contenham pelo menos uma localização de pick (recolha) na totalidade do seu comprimento, pelo que 

o formato do seu percurso adquire a forma da letra ‘S’ (Roodbergen & De Koster, 2001b). No método de 

Retorno o operador procede ao acesso a todos os corredores, que incluam localizações de pick, no mesmo 

sentido. No caso do método de Ponto Médio, o operador divide o bloco do armazém em duas secções, 

seccionadas a meio comprimento dos corredores, apenas podendo aceder à metade do corredor mais 

próxima do ponto de entrada utilizado (De Koster et al.,2007). 

Maior Intervalo Combinado Óptimo
Localizações 

de Pick

 

Figura 15 – Representação gráfica de exemplo de aplicação dos métodos de definição de rotas de Maior Intervalo, 

Combinado e Óptimo (exemplo) para armazém de bloco singular (Adaptado de Roodbergen, 2001). 

O método de Maior Intervalo, tal como o método de Ponto Médio, segue o perímetro do bloco de 

armazenagem. Acrescenta-se o facto de o operador aceder à extremidade oposta do bloco através do 

corredor cujas localizações de pick, nele contidas, se caracterizem pelo maior intervalo entre picks 
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adjacentes. Na aplicação do método Combinado (ou Compósito), os corredores que incluam localizações 

de pick podem ser parcialmente ou totalmente percorridos pelo operador, sendo a escolha realizada por 

utilização de programação dinâmica (Roodbergen e De Koster, 2001a).  

Segundo De Koster et al. (2007) existem algumas vantagens no estabelecimento de rotas de picking por 

aplicação de métodos heurísticos, face à procura da solução ótima, sendo estas: a não existência de um 

algoritmo ótimo aplicável à globalidade dos layouts; um algoritmo ótimo não contabilizar a existência de 

congestionamento (em especial nos corredores); e a possibilidade de a rota estabelecida não parecer 

lógica aos operadores de armazém, resultando em desvios da mesma.    

Petersen (1997) utiliza métodos de simulação para avaliar e comparar o rendimento de várias estratégias 

de picking, no contexto de um armazém com política de armazenagem aleatória. Também Petersen e Aase 

(2004) recorrem à utilização de modelos de simulação para avaliar o impacto das estratégias de picking, 

políticas de armazenagem e decisões de mapeamento de rotas, nos tempos de percurso dos operadores. 

Daniels et al. (1998) e Gu et al. (2007) referem a possibilidade de sequenciação da operação de picking, 

por desenvolvimento de um algoritmo para definição da solução ótima, como problema do Caixeiro-viajante 

(TSP, travelling salesman problem). Este encontra-se associado à deslocação segundo um percurso, que 

inclui um dado conjunto de localizações, consumindo a menor quantidade de recursos possível. A 

dificuldade associada ao seu estudo é justificada pela não existência de uma técnica que se adapte à 

globalidade dos problemas, instâncias geradas aleatoriamente requererem elevada capacidade e tempo 

de processamento, e a complexidade associada à obtenção de soluções (Bartholdi e Hackman, 2014).  

Apresentam-se em seguida algumas abordagens heurísticas ao estudo de problemas TSP propostas por 

Daniels et al. (1998): Vizinho mais próximo (Nearest neighbor); Arco mais curto (Shortest Arc); Construção 

de Forma Aleatória (Randomized Construction); e Pesquisa Tabu (Tabu Search).  

Na heurística de Vizinho mais próximo (nearest neighbor) o operador parte do ponto inicial, realizando a 

seleção da localização seguinte em função da análise comparativa da utilização de recursos (como tempo 

ou custos) na deslocação. O processo decorre de forma iterativa, sendo a cada ‘visita’ excluído a respetiva 

localização até que todas as localizações inicialmente consideradas tenham sido visitadas. Apesar de 

simples e pouco propenso ao erro, este método é caracterizado por uma reduzida eficiência. A sua 

aplicação segue os seguintes passos (Reinelt, 1994). A abordagem adotada na heurística Pesquisa Tabu 

segue um procedimento iterativo, durante o qual, enquanto não for produzido o melhor percurso, é 

sucessivamente selecionado um nó. Os nós selecionados são sucessivamente incluídos na lista Tabu, 

sendo proibido (tabu) o regresso a uma solução viável correspondente a um ótimo local previamente 

visitado (Reinelt, 1994). A heurística de Arco mais curto (shortest arc) é aplicada pelo estabelecimento de 

arcos (representando trajetos) entre os nós (localizações) a visitar, e construção do percurso final através 

da sua análise. O processo de seleção encontra-se sujeito à restrição (entre outras) de evitar redundâncias 
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por adição de novos arcos, sendo que na definição final de percurso todos os nós se encontram ligados. 

No contexto da operação de picking de encomendas, arcos ‘curtos’ podem ligar duas localizações não 

requeridas no percurso final, dado que outros arcos são escolhidos (Daniels et al.,1998). Na heurística de 

Construção de Forma Aleatória (randomized construction) o melhor arco disponível é sucessivamente 

selecionado para inclusão no percurso. Este processo pode conduzir ao alcance de soluções com reduzida 

eficiência, como nas situações em que todos os arcos disponíveis no final da construção do percurso 

envolvam um consumo elevado de recursos (Daniels et al., 1998). 

Considera-se imperativo aprofundar o conhecimento de métodos heurísticos a aplicar ao planeamento de 

movimentações em armazém, como possíveis alternativas à aplicação de algoritmo para definição da 

solução ótima. Deste modo destacam-se as seguintes heurísticas pela sua apropriação ao problema em 

estudo (ver Anexo V, secções A, B e C): 

A. Algoritmo Nearest Neighbour; 

B. Roodbergen e De Koster; 

C. Lin e Kernighan. 

 Avaliação de Desempenho 

A capacidade de avaliar o desempenho de operações constitui um pré-requisito importante à sua melhoria, 

tomando esta capacidade especial importância no contexto das Cadeias de Abastecimento. As 

organizações procuram recorrentemente a melhoria do desempenho operacional da cadeia, através de 

uma melhor integração entre as operações ao longo de escalões subsequentes da cadeia de 

abastecimento, bem como no desempenho da função de cada um destes escalões, sendo um destes 

escalões o armazém.  

Um indicador de desempenho, ou métrica de desempenho, serve para expressar quantitativamente a 

eficácia, eficiência, ou ambas, de um processo ou sistema, comparativamente com uma norma ou meta 

(Lohman et al., 2004; Gu et al., 2010).  

Segundo Staudt et al. (2015), as medidas de avaliação de desempenho de a atividade de um armazém 

podem ser grosso modo decompostas em dois tipos: indicadores diretos (ou Hard), e indicadores indiretos 

(ou Soft). Staudt et al. (2015) propõem um conjunto de indicadores em função de quatro dimensões: tempo, 

qualidade, custo e produtividade.  

Frazelle (2002) opta por uma abordagem similar. Segundo o autor a medição de performance da operação 

de um armazém deve considerar/incorporar indicadores diretamente relacionados com o negócio ao qual 

esta unidade da cadeia de abastecimento se encontra associada. De forma a capturar a essência do 

negócio, são consideradas cinco dimensões distintas: financeira, produtividade, utilização, qualidade e 

tempo. Estas são cruzadas com cada função de segmento de operação de armazém, dando origem a 

indicadores (Frazelle, 2002). Tal pode ser verificado na Tabela 1. 



   

  
 34 

  

Tabela 1 – Indicadores de desempenho propostos por Frazelle (2002), cruzando cada função de segmento de 
operação de armazém com uma categoria de indicador.  

Operação Financeiro Produtividade Utilização Qualidade Tempo de ciclo 

Receção 
Custo de 
receção de 
encomenda. 

Receções por 
homem-hora. 

% Utilização de portas do 
cais na receção. 

% Receções 
processadas 
com sucesso. 

Tempo de 
receção por 
encomenda. 

Arrumação 

(Put-away) 

Custo de put-
away de 
encomenda. 

Put-aways por 
homem-hora 

% Utilização de 
operadores/equipamento 
para put-away. 

% Sucesso de 
Operações de 
put-away. 

Tempo de put-
away por 
encomenda. 

Armazenagem 

Custo de 
armazenagem 
por SKU. 

Nível de 
Inventário por 
m2. 

% Posições de arrumação 
ocupadas. 

% Posições 
sem 
discrepâncias 
de inventário. 

Nível de 
inventário (em 
dias). 

Recolha 

(Order-
picking) 

Custo de 
order-picking 
por ordem. 

Nº de pedidos 
recolhidos por 
homem-hora 

% Utilização de operadores 
e equipamento para order-
picking. 

% Operações 
de picking 

efectuados 
com sucesso. 

Tempo de order-
picking por 
ordem. 

Expedição 
Custo de 
expedição por 
ordem. 

Nº de pedidos 
expedidos por 
homem-hora 

% Utilização de portas do 
cais na expedição. 

% Expedições 
processadas 
com sucesso. 

Tempo de 
expedição por 
ordem. 

Global 

Custo total por 
pedido e SKU 

Número de 
pedidos 
expedidos por 
homem-hora 

% Utilização do armazém. % Ordens 
processadas 
com sucesso. 

Tempo total de 
processamento 
de uma ordem. 

 

Gu et al., (2010) estabelecem a avaliação de desempenho segundo três abordagens: benchmarking, 

modelos analíticos e simulação. O Benchmarking de desempenho consiste na comparação das operações 

internas de uma organização, com as melhores práticas da indústria em operações análogas. No entanto 

a recolha de dados em quantidade que permita uma caracterização robusta será o maior obstáculo ao 

estabelecimento do padrão de “melhor desempenho” utilizado como referência na comparação (Johnson 

et al., 2010). Uma das ferramentas apropriadas para esse efeito será a Data Envelopment Analysis (DEA), 

pela captura simultânea de recursos relevantes (inputs) e desempenho (output), permitindo a definição da 

fronteira de eficiência e a identificação de deficiências de um armazém, tal como estudado por Ross e 

Droge (2002), Lu (2014), Azizia et al. (2015) e Hackman et al. (2001). 

Os Modelos Analíticos de Desempenho podem, segundo Gu et al. (2010), ser decompostos em modelos 

baseados em corredores e modelos integrados. Os modelos baseados em corredores aplicam-se a 

sistemas de armazenagem singular e incidindo nos tempos de percurso e serviço. Uma fração significativa 

da bibliografia referente a modelos baseados em corredores incide no estudo de sistemas AS/RS, como 

Lerher et al. (2010), Roodbergen e Vis (2009) e Hu et al. (2005). Os modelos integrados são aplicados a 

sistemas de armazenagem múltipla, combinando a análise do tempo de percurso, critérios de qualidade e 

outras medidas como capacidade de armazenagem ou custos de construção e operação. A bibliografia 

disponível acerca deste tópico foca-se também amplamente no estudo de sistemas AS/RS, como em 
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Malmborg e Al-Tassan (2000), e Malmborg (2003). A utilização de modelos de simulação consiste no 

recurso a modelos computacionais na projeção do sistema real, de forma a entender e analisar o seu 

comportamento, bem como o estudo de aplicação de estratégias e alteração da sua configuração. Este 

modelo de análise de desempenho é o que melhor permite a avaliação de desempenho de forma dedicada 

às especificidades de cada sistema estudado, por replicação deste, como abordado em Fowler (2003), 

Longo (2011) e Kofjac et al. (2009).  

Bartholdi e Hackman (2014) estabelecem também, na avaliação de desempenho de armazéns, o método 

de avaliação de desempenho por perfil de atividade (activity profiling). Este permite, através da medição e 

análise estatística da atividade do armazém, identificar potenciais problemas e oportunidades de introdução 

de melhorias.  

O levantamento de elementos a apreender, relativos à atividade do armazém, incide sobre informações 

como: definição do negócio; clientes e serviços prestados; área do armazém; número médio de SKUs em 

armazém; número médio de pick-lines expedidas por dia; número médio de unidades por pick-line; número 

médio de encomendas expedidas por dia; dimensão da equipa e escalonamento das operações de picking 

de encomendas; número médio de receções de materiais por dia; taxa média de introdução de novos SKUs; 

e sazonalidade.  

 Conclusões do Capítulo 

A revisão de literatura conduzida no presente capítulo permite, tal como proposto na fase introdutória do 

projeto, a obtenção de uma base teórica relativa aos conceitos relacionados com o tema do projeto, 

nomeadamente nas temáticas de gestão de armazéns, e as componentes de planeamento e controlo da 

sua operação. Procura-se então estabelecer uma relação entre a caracterização do problema efetuada e 

o estado da arte dos diferentes domínios do conhecimento relevantes à sua análise. 

É possível concluir que, no contexto de uma cadeia de abastecimento, os armazéns constituem um 

componente essencial ao seu funcionamento de forma eficaz e eficiente. Deste modo, este será um dos 

pontos da cadeia onde existe maior possibilidade de introdução de melhorias no seu desempenho. 

O foco da pesquisa da literatura relevante centra-se no tema de armazéns, uma vez que o caso em estudo 

se foca na operação do Centro de Distribuição de Sintra da Inapa, cuja essência funcional se centra no seu 

armazém e nas operações que nele decorrem.  

Inicia-se o estudo introdutório de armazéns pela sua inserção no contexto de cadeias de abastecimento, 

procurando perceber a sua função e importância no desenvolvimento da operação global de uma 

organização, bem como a interligação e interdependência das áreas que a compõem.  

Procura-se posteriormente estudar os procedimentos a adotar na conceção e funcionamento de um 

armazém nas óticas de projeto físico, pela sua configuração (design), e a vertente funcional, no 



   

  
 36 

  

planeamento e controlo da sua operação. É também atribuída especial importância à problemática de 

planeamento de rotas em picking de encomendas. Neste domínio é realizado um levantamento dos 

métodos heurísticos destacados pelos autores cuja literatura foi alvo de revisão, sendo neste contexto 

aprofundada a pesquisa de literatura relacionada com o Problema do Caixeiro-Viajante (TSP).  

Realiza-se por fim um levantamento de literatura incidente na temática de avaliação de desempenho de 

armazéns, considerando-se essencial a compreensão dos métodos de avaliação existentes no controlo do 

desempenho de um armazém.  

A abordagem dos temas anteriormente enunciados é justificada pela necessidade de obter uma 

compreensão ampla e completa acerca da conceção e funcionamento de armazéns uma vez que, tal como 

previamente apresentado, o caso em estudo e trabalho futuro da dissertação se centram na análise do 

armazém do CDSintra. Esta compreensão afigura-se como essencial no contexto de procura e 

desenvolvimento de soluções que permitam a melhoria de desempenho operacional do CDSintra.   
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 Análise das Atividades do CDSintra Passíveis de Melhorias 

No presente capítulo realiza-se uma abordagem estruturada ao problema anteriormente descrito, de forma 

a procurar analisar pontos passiveis de melhoria anteriormente identificados, procedendo-se ao estudo e 

identificação de segmentos operacionais passiveis de incremento de melhoria operacional. É conduzida a 

análise da atividade do sistema de armazenagem, e identificação de segmentos operacionais passiveis de 

incremento de melhoria operacional, por análise detalhada da atividade do armazém do CD Sintra. 

Apresenta-se na Figura 16 o diagrama explicativo da abordagem à análise conduzida, de forma estruturada 

para as diferentes componentes da análise conduzida. 

Análise de Atividade - CD Sintra
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4.2.
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Picking de 
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4.5.
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Atividade

4.6.
Conclusões da 
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Figura 16 – Abordagem seguida na secção Análise de Atividade. 

 Análise do Perfil de Atividade 

O presente capítulo tem como principal objetivo a análise do perfil do armazém do CDSintra, por análise 

de dados fornecidos pela sua gestão. Esta análise foi complementada por entrevistas sucessivas com os 

vários responsáveis pela gestão do CDSintra. 

A análise conduzida tem como foco a análise do perfil do armazém (activity profiling), tal como proposto 

por Bartholdi e Hackman (2014) e detalhado na secção 3.2.3. Esta análise tem como principal objetivo 

perceber quais são as principais características que ditam o perfil do sistema em análise, ou seja, analisar 

de forma pormenorizada os fluxos de materiais e informação no contexto do armazém do CDSintra. 

Apresenta-se na Figura 17 a estrutura da presente secção. 

4.1.1. Entrada e Saída de Encomendas

4.1.2. Caracterização de Inventário

4.1.2.1. Portfólio de Materiais

4.1.2.2. Análise ABC por Quantidade

4.1.2.3. Posicionamento e Alocação de Materiais

4.1. Análise do Perfil de Atividade

 

Figura 17 – Estrutura da secção 4.1, dedicada a Análise do Perfil de Atividade do CD Sintra. 



   

  
 38 

  

 Entrada e Saída de Encomendas  

Conduz-se na presente secção a análise do fluxo de entrada e saída de encomendas do armazém do 

CDSintra, a partir dos dados obtidos por acesso ao sistema ISI, para o período compreendido entre Julho 

de 2014 e Junho de 2015. A análise de dados relativos a um ano de atividade completo possibilita a 

identificação de possíveis variações associadas à atividade contínua do armazém, bem como potenciais 

fenómenos de sazonalidade. Incidindo a presente análise no fluxo de encomendas (entrada e saída), estas 

apresentam uma composição variável, pelo que se assume a sua composição média como constante, 

durante o decorrer do período analisado. Apresenta-se na Figura 18 o gráfico com os dados relativos à 

entrada e saída de encomendas no período compreendido entre Julho de 2014 e Junho de 2015. 

 

Figura 18 – Histórico de Entrada e Saída de Encomendas entre Julho 2014 e Junho 2015. 

Pode em primeiro lugar observar-se uma considerável disparidade entre os valores de entrada e saída de 

encomendas para qualquer um dos meses analisados. Tal como exposto na secção dedicada ao estudo 

da gestão de materiais (ver secção 2.4.7) o fenómeno referido é justificado pelo grau de agregação distinto 

entre as encomendas recebidas (de fornecedores) e expedidas (para clientes). 

Existindo um planeamento das necessidades de inventário realizado de forma anterior à receção de ordens 

de encomenda de clientes, observa-se que o número de entrada de encomendas se mantém relativamente 

estável ao longo do período em estudo. Observa-se no entanto, para o fluxo de saída de encomendas, a 

existência de dois momentos que se destacam em relação aos restantes.  

O mês de agosto (2014) apresenta-se como o mês com o menor número de saída de encomendas, 

totalizando 4476 encomendas expedidas. Por inquérito à gestão do CDSintra, este fenómeno de 

decréscimo nas encomendas de clientes é justificado como sendo consequência do período Verão, 

habitualmente utilizado pelas organizações para atribuição de férias aos seus colaboradores, o que se 

traduz numa diminuição da sua atividade. Inversamente observa-se o mês de Março (2015) como o pico 

anual de saída de encomendas, sendo expedidas 7911 encomendas para clientes. 
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Uma vez observados os fluxos para um período anual, considera-se essencial compreender a variação 

média mensal destes. Apresenta-se na Figura 19 a evolução média (no período em estudo) de entradas 

no decorrer de um mês, sendo este decomposto em quatro quartos. 

 

Figura 19 – Evolução média de entrada de encomendas em armazém para período mensal (média de dados anuais). 

Identifica-se o período (médio) máximo de encomendas a fornecedores no final de cada mês, no 4º quarto 

(175 encomendas), antecedido de uma relativa manutenção na quantidade média de encomendas (159, 

150 e 151 encomendas). A compreensão deste fenómeno é facilitada pela análise da linha de evolução 

cumulativa, que assume um declive pouco acentuado, mas aproximadamente constante. Esta última 

observação é explicada pelo facto de, apesar de existir um decréscimo nas quantidades encomendadas a 

fornecedores, da primeira para a segunda metade de um mês, a percentagem de cada período em função 

do total de encomendas de um mês não apresentar variações significativas. Apresenta-se na Figura 20 a 

análise análoga para o fluxo de saída de encomendas.  

 

Figura 20 – Evolução mensal média de saída de encomendas em armazém (média de dados anuais). 

Observa-se para a saída de encomendas, tal como anteriormente para a sua entrada, um decréscimo na 

sua quantidade média (anual) ao longo de um mês. Por inquérito à gestão do CDSintra, este fenómeno é 

justificado pelo facto de os clientes tipicamente realizarem a revisão inventários e das suas necessidades 

no final de cada mês, realizando posteriormente as encomendas à Inapa, e esperando o seu fornecimento 

no início do mês seguinte. A simultaneidade dos picos de entrada/saída de encomendas é justificada pela 

necessidade de suprir as necessidades dos seus clientes, por encomenda de materiais a fornecedores.  
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Apresenta-se na Figura 21 a análise para as entradas e saídas de encomendas no decorrer do mês de 

Junho de 2015. São alvo de análise os dados relativos ao mês de Junho de 2015 pelo facto de se tratarem 

dos dados mais recentes no contexto do conjunto de dados fornecidos pela gestão do CDSintra e se 

procurar estudar a operação num momento onde não existisse qualquer pico da sua atividade.  

 

Figura 21 – Evolução de entrada e saída de encomendas no mês de Junho de 2015. 

A não existência no sistema ISI de mapeamento de encomendas por materiais, de forma integrada com os 

materiais em inventário, impossibilita a realização de uma análise de entrada e saída de encomendas com 

maior detalhe. O levantamento da composição de materiais por encomendas pode apenas ser realizado 

de forma manual, por acesso a documentos impressos. Esta limitação constitui o primeiro dos pontos de 

melhoria identificados, justificando o estudo de possível melhoria/correção no contexto de propostas de 

melhoria conduzida na secção 5. 

 Caracterização de Inventário 

Procede-se na presente secção à análise detalhada do portfólio de materiais em inventário. Esta análise 

recai sobre as características referentes aos diversos materiais armazenados, bem como à sua localização 

no contexto das instalações do armazém, descritas na secção 3.2.  

Os dados utilizados na presente caracterização foram extraídos do sistema ISI no final da operação do dia 

29 de Junho de 2015. A escolha do referido momento de recolha de dados não obedeceu a qualquer critério 

ou ponderação estratégica no contexto da presente dissertação. Tendo sido discutida com a gestão do 

CDSintra a escolha de dados, foi considerado o dia 29 de Junho como adequado.  

A análise de inventário apresenta de uma limitação associada ao Sistema de Informação ISI. Embora o 

sistema esteja preparado para armazenar indefinidamente os dados associados ao histórico dos materiais 

armazenados em cada célula, esta informação não pode ser acedida simultaneamente para várias 

referências. Deste modo não é possível observar (de forma conveniente) os dados históricos para a 

ocupação das inúmeras referências de células no contexto do armazém. Dada esta limitação, foi concluído 

em conjunto com o Diretor de Logística da Inapa que o nível de inventário do dia alvo de estudo constituía 
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uma amostra respetiva a um dia de atividade habitual. Deste modo considera-se possível extrapolar os 

resultados obtidos com base na sua análise para os restantes períodos de atividade.  

 Portfólio de Materiais 

No momento alvo de análise, dia 29 de Junho de 2015, existia no armazém do CDSintra um total de 3015 

referências distintas de materiais. Dada a existência de uma considerável variedade de características 

associadas aos materiais armazenados, existe a necessidade de aplicar medidas de quantidade distintas, 

as quais se apropriem à caracterização de cada material. Existem 16 unidades de medida de quantidade 

distintas, apresentadas na Tabela 29, em anexo (ver Anexo VI). A existência de um elevado número de 

unidades de medida de quantidade distintas traduz-se no aumento de grau de complexidade associada à 

caracterização do portfólio de materiais em estudo. Considera-se deste modo relevante a observação da 

distribuição de materiais de forma separada em função das unidades de medida, de modo a obter uma 

perceção correta da sua distribuição no contexto das zonas de armazenagem em estudo.  

Pela observação dos dados apresentados na Tabela 29 (ver Anexo VI) é possível perceber a existência de 

unidades com representatividade dominante sobre as restantes, entre as quais se destacam folhas, 

quilogramas, milheiros, paletes, rolos, unidades e outros. Os materiais respetivos às unidades 

anteriormente mencionados são alvo de análise nas secções 4.1.2.2 e 4.1.2.2.  

 Análise ABC por Quantidade 

Realiza-se na presente secção uma análise ABC sobre a quantidade absoluta de materiais em inventário. 

Esta análise permite classificar os materiais armazenados em função da sua importância para a gestão de 

volume de inventário do CDSintra. Esta metodologia de análise utiliza um conjunto pré-estabelecido de 

regras, apropriando-se da regra 70-30, derivada da curva de Pareto, existindo uma categorização dos 

produtos em três categorias distintas: A, B e C (Lung, 2007). No entanto não existe um valor absoluto 

definido para cada classe.  

A análise conduzida na presente secção encontra-se dificultada pela existência de unidades de medida de 

quantidade associada às distintas referências de materiais em armazém. Deste modo a possibilitar uma 

análise correta da distribuição dos materiais, esta será primeiramente conduzida de forma individual para 

cada uma das unidades com maior representatividade: folhas, quilogramas, milheiros, paletes, rolos, 

unidades e outros. A análise de número de referências contra percentagem de quantidade armazenada, 

para os materiais cuja unidade de quantidade é Folhas, encontra-se representada na Figura 22. A análise 

ABC prevê que 20% dos produtos representa cerca de 70% a 80% do volume de materiais armazenados. 

Estes produtos são classificados como categoria A. Estes produtos devem ser aqueles que maior 

relevância terão no contexto da gestão do armazém, uma vez que terão o impacto mais significativo nas 

atividades diárias e consequentemente nos custos associados (Lung, 2007). 
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Figura 22 – Análise gráfica ABC para materiais com quantidade medida por unidade Folhas. 

Tal como é possível observar pela Figura 22 os materiais que têm Folhas como unidade de medida de 

quantidade seguem aproximadamente esta regra para o primeiro patamar deste modelo de classificação, 

sendo que cerca de 20% das referências de material em armazém representam aproximadamente 70% do 

volume total de materiais armazenados. Em termos absolutos os 20% de materiais na categoria A perfaz 

um total de 105 referências distintas.  

Os produtos classificados como categoria B devem representar 15% dos produtos no segundo maior 

patamar de relevância, neste caso concreto cerca de 20% a 15% da quantidade absoluta armazenada. É 

possível observar na Figura 22 que os segundos 20% da percentagem total de volume de materiais 

armazenados representa cerca de 40% do total das referências existentes.  

Finalmente, os restantes produtos, classificados como categoria C, representam tipicamente cerca de 10% 

a 5% do total do volume de materiais armazenados. No caso em estudo pode observar-se que os restantes 

7% do total do volume de materiais armazenados representam cerca de 40% das referências existentes.  

É possível perceber pela análise anteriormente conduzida que, ao nível de materiais cuja quantidade é 

medida em unidade Folhas, a relação entre volume armazenado e número de referências segue 

aproximadamente a tendência do modelo ABC introduzido.  

A análise gráfica respeitante à caracterização das restantes unidades de medida de quantidade de 

materiais em inventário é realizada de forma conjunta, podendo ser observada na Figura 23.  

Por análise da representação é apenas possível apurar as tendências gerais associadas à evolução da 

relação entre as referências de materiais e a percentagem em quantidade do total armazenado que 

representam. 
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Figura 23 – Representação gráfica das curvas respeitantes à análise ABC de forma individualizada para cada 
unidade de medida de quantidade, identificando a zona 70-30 (verde).  

É possível observar por análise do gráfico que apenas duas das unidades de medida seguem 

aproximadamente a regra de Pareto, mesmo que adaptada para a relação de 70-30 adotada: Folhas e 

Paletes. É possível identificar para estas duas unidades uma classe de referências sobre as quais deve 

recair uma superior monitorização pela da gestão do armazém. As restantes unidades apresentam uma 

evolução mais linear, pelo que não se adaptam ao princípio anteriormente mencionado.  

Considera-se relevante o apuramento em maior detalhe dos dados associados a cada uma das classes do 

modelo ABC construídas. Os dados recolhidos para as unidades de medida de quantidade consideradas 

relevantes encontram-se expostos na Tabela 2, para a classe A.  

Tabela 2 – Dados respetivos às unidades de medida de quantidade, na categoria A (primeiros 70% da quantidade 
total de material armazenado). 

A 

Unidade 
Referências 
Materiais (#) 

Referências 
Materiais (%) 

Quantidade (Total) Quantidade (%) 

Folhas 106 20% 1947 Fol. 70% 

Quilogramas 55 46% 146 Kg 70% 

Milheiros 115 43% 353 Milh. 70% 

Paletes 20 6% 2085 Pal. 70% 

Rolos 68 54% 132 Rol. 70% 

Unidades 733 56% 1326 Unid. 70% 

 

O estudo dos dados apresentados na Tabela 2 reforça a conclusão anteriormente retirada da Figura 23, 

onde se estabelece que apenas as unidades de medida folhas e paletes obedecem à regra de Pareto. 

Deste modo, 70% da quantidade de material em inventário representa, em percentagem cumulativa do 
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total, 20% das referências para a unidade folha, e 6% para a unidade palete. Para as restantes unidades 

estes valores situam-se acima dos anteriores, entre os 43% e os 56%. Este facto limita a equiparação das 

referências alvo de medida por estas unidades com a regra de Pareto. Os dados recolhidos para as 

unidades de medida de quantidade, para a classe B, encontram-se expostos na Tabela 3.  

Tabela 3 – Dados respetivos às unidades de medida de quantidade, na categoria B (de 70% a 90%, 20% da 
quantidade total de material armazenado). 

B 

Unidade 
Referências 
Materiais (#) 

Referências 
Materiais (%) 

Quantidade (Total) Quantidade (%) 

Folhas 833 35% 833 Fol. 20% 

Quilogramas 42 35% 42 Kg 20% 

Milheiros 101 38% 101 Milh. 20% 

Paletes 613 19% 613 Pal. 20% 

Rolos 38 30% 38 Rol. 20% 

Unidades 379 29% 379 Unid. 20% 

 

As considerações anteriormente estabelecidas para os dados presentes na Tabela 2 são extensíveis aos 

dados presentes na Tabela 3 e Tabela 4. Por não existir uma agregação evidente de aproximadamente 

70% da quantidade de materiais em armazém para cerca de 30% das referências de material, esta 

quantidade é dispersa de forma mais gradual ao longo das referências existentes. Este fenómeno não 

permite identificar de forma evidente uma classe de materiais cuja quantidade justifique uma especial 

atenção por parte da gestão do CDSintra. 

Os dados recolhidos para as unidades de medida de quantidade consideradas relevantes encontram-se 

expostas na Tabela 4, para a classe C. As considerações expostas no contexto da análise da Tabela 3 são 

transponíveis para os dados presentes na Tabela 4.  

Tabela 4 – Dados respetivos às unidades de medida de quantidade, na categoria C (de 90% a 100%, 10% da 
quantidade total de material armazenado). 

C 

Unidade 
Referências 
Materiais (#) 

Referências 
Materiais (%) 

Quantidade (Total) Quantidade (%) 

Folhas 243 45% 2192 Fol. 10% 

Quilogramas 22 18% 58 Kg 10% 

Milheiros 51 19% 51 Milh. 10% 

Paletes 236 75% 300 Pal. 10% 

Rolos 20 16% 20 Rol. 10% 

Unidades 189 15% 189 Unid. 10% 

 

A análise conduzida na presente secção evidencia a existência de uma considerável variabilidade de 

materiais, respetivas características e comportamento associado. Esta variabilidade, tal como previamente 
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detetado pela gestão do CDSintra, constitui um dos principais desafios à gestão do centro de distribuição. 

Considera-se deste modo imperativo o estudo de uma solução que possibilite a gestão end-to-end do fluxo 

de materiais no contexto do centro de distribuição para que, integrada com as atividades de arrumação e 

recolha, seja facilitada a sua gestão.  

 Posicionamento e Alocação de Materiais 

Tem-se como principal objetivo na presente secção o estudo com maior detalhe da alocação dos materiais 

no contexto da zona de armazenagem em estante (Zona AE). Este é justificado pela necessidade de 

compreender se os critérios atuais de posicionamento dos materiais nesta zona, bem como a sua alocação 

no contexto da mesma, são realizados da forma mais correta. Procedeu-se deste modo ao levantamento 

do posicionamento dos materiais armazenados na Zona AE, para os blocos 1 (mais próximo do cais) e 2 

(mais afastado do cais). Tal como nas secções anteriores a variabilidade de unidade associada à medida 

de quantidade de materiais armazenados constitui um obstáculo ao estudo da alocação dos materiais. Tal 

é justificado pelo facto de não ser possível realizar a presente análise ignorando as características físicas 

de cada referência de material. Tome-se por exemplo a existência de duas células de armazenamento de 

dimensão semelhante. A realização de uma análise de alocação simplesmente por quantidade absoluta de 

materiais alocados a cada uma das células poderia resultar numa ocupação igual, de apenas uma unidade 

armazenada em cada célula. No entanto uma das células poderá estar subocupada, contendo apenas 10 

unidades de BLOCO DE NOTAS POST-IT 656 (10,5cmx7,6cmx5,5cm), enquanto outra célula se encontra 

ocupada na sua totalidade por 1 unidade de FRIGORIFICO BRANCO TEKA FT3 240 (144cmx54cmx60cm).  

Não existindo um registo de dimensão ou volume associado aos materiais constantes no bill-of-materials 

do armazém do CDSintra, não se considera viável o estudo da alocação de materiais. A limitação 

presentemente enunciada constitui outro dos pontos de melhoria identificados, os quais justificam a adoção 

de medidas de melhoria/correção no contexto de propostas de melhoria conduzida na secção 5. 

 Put-away e Picking de Materiais 

Tal como descrito nas secções 2.4.7.1 e 2.4.7.2 planeamento das operações de put-away e picking de 

encomendas é realizado segundo um procedimento hierarquizado. 

No caso do put-away é evidente a complexidade do processo de decisão de alocação de materiais a cada 

departamento, agravada pela existência de uma vasta gama de SKUs e inexistência de uma atribuição fixa 

de posições de armazenagem por zona ou SKU (shared storage) na maioria dos departamentos.  

Sendo a arrumação dos materiais no contexto da zona AE caracterizada por uma superior complexidade, 

esta é alvo de destaque no contexto da presente avaliação. Tal como descrito na secção 2.4.7.1, esta zona 

funciona de forma distinta para os dois blocos em que se encontra decomposta. O bloco 1 é caracterizado 

pela inexistência de uma atribuição fixa de posições de armazenagem por zona ou SKU, existindo deste 
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modo partilha de localizações (shared storage). O bloco 2 é caracterizado pela existência de zonas 

destinadas a SKUs com características e necessidades de armazenamento específicas (ver secção 2.4.3) 

existindo deste modo uma predefinição de zonas de armazenagem atribuídas a categorias SKUs. É deste 

modo evidente a especial complexidade do processo de alocação de materiais no contexto da zona AE, 

agravada pela existência de uma vasta gama de SKUs e inexistência de uma atribuição fixa de posições 

de armazenagem por zona ou SKU (shared storage) no bloco 1.  

As considerações realizadas no contexto da análise do procedimento de put-away são extensíveis ao 

picking de encomendas, com especial enfase na zona AE. No caso da zona AE é conduzida inicialmente 

a desagregação de ordens de picking em função do corredor onde os materiais se encontram 

armazenados. A desagregação é posteriormente realizada por nível de altura de armazenagem dos 

materiais, permitindo a recolha de materiais em altura de elevação homogénea, sendo neste ponto emitida 

a Folha de Separação equivalente. No entanto todo o processo de desagregação anteriormente descrito é 

realizado para cada encomenda, e não para o total de materiais a expedir. Deste modo verifica-se a 

existência de redundância no picking de materiais pelo facto de encomendas distintas repetidamente 

requererem a operadores distintos que recolham um mesmo SKU na mesma localização, frequentemente 

em quantidade que não perfaz a totalidade da sua capacidade de carga a movimentar. Destaca-se também 

a inexistência de uma estratégia/modelo para as atividades de arrumação/recolha de materiais que permita 

calcular a composição de cada carga a transportar por operador, permitindo reduzir a distância e número 

de viagens, tempo e custo associados. Esta aparente necessidade será também abordada no 

desenvolvimento de soluções conduzido na secção 5. 

Sendo o principal objetivo da arrumação/recolha de materiais no contexto das zonas de armazenagem aos 

quais são alocados a redução de tempo e distância de percurso dos operadores do armazém, considera-

se relevante o estudo de propostas de melhoria que impactem as atividades anteriormente descritas.  

 Avaliação de Desempenho 

A presente secção tem como principal objetivo o apuramento do paradigma presente da avaliação de 

desempenho existente no CDSintra.  

A avaliação de desempenho da operação associada ao funcionamento do CDSintra, com particular foco 

no segmento de alocação e retirada de materiais da zona de armazenagem em estante é fundamental no 

contexto da presente dissertação. Tal é justificado pelo facto de o apuramento da real eficiência e eficácia 

da operação em estudo constituir um imperativo no contexto da sua análise. A identificação de segmentos 

da operação passiveis de introdução de melhoria e posterior desenvolvimento de medidas que possibilitem 

a introdução de melhorias são apenas possíveis se existir um desempenho de referência previamente 

medido para esse segmento, bem como uma medição posterior para aferição o aumento do rendimento.  
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Procedendo-se ao levantamento da política de avaliação de desempenho presentemente adotada pela 

gestão do CDSintra e das atividades associadas à operação do armazém, com particular enfase nas suas 

zonas de armazenagem não robotizadas, foi possível identificar a inexistência de um modelo constante de 

avaliação de desempenho da operação. Ao realizar o levantamento com base nos dados fornecidos pelos 

responsáveis pela gestão do armazém CDSintra, através de sucessivas entrevistas, e análise de dados a 

partir da documentação fornecida, foi possível identificar a existência de documentos relativos à medição 

de alguns indicadores. Estes indicadores maioritariamente financeiros, com apenas algumas referências a 

informação operacional, constituindo uma lacuna no estudo da evolução do desempenho do sistema. Deste 

modo propõe-se o estudo e aplicação de um conjunto de indicadores que possibilitem a monitorização das 

atividades e o seu desempenho, conforme descrito na secção 5.3. 

 Coordenação entre Departamentos Inapa 

No decorrer da análise conduzida à atividade do armazém do CDSintra foi considerada a comunicação do 

armazém com outros stakeholders, destacando-se clientes, fornecedores e outros departamentos Inapa. 

Apresenta-se na Figura 24 a representação dos principais fluxos de informação/comunicação.   

CDSintra | Armazém

Dep. Procurement

Dep. Comercial

Fornecedores

TransportesClientes

Legenda:

Comunicação 

Bilateral

Pontos de 

Destaque na 

Análise

 

Figura 24 – Representação dos principais fluxos de informação/comunicação, associados ao armazém do CDSintra. 

A identificação e análise das atividades e momentos de comunicação (formal e informal) focou-se 

principalmente nos fluxos internos à empresa, entre o CDSintra e os restantes departamentos Inapa. Esta 

análise é justificada pela perceção da existência de constrangimentos na transmissão de informação entre 

departamentos, aquando da análise inicial conduzida no contexto do presente projeto. Deste modo 

destaca-se a comunicação entre o armazém do CDSintra e os departamentos comercial e de procurement.   

Procedendo-se ao levantamento do fluxo de informação entre os departamentos anteriormente 

identificados, é possível perceber a existência de um constrangimento associado à comunicação entre 

departamentos e armazém, ao nível da documentação de momentos de entrada e saída de encomendas 

de armazém. Apresenta-se na Figura 25 a identificação dos pontos de constrangimento no contexto da 

representação dos fluxos de informação e materiais, apresentada na Figura 6 da secção 2.4.4. 
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Figura 25 – Identificação dos pontos de constrangimento no contexto da representação dos fluxos de informação e 
materiais, apresentada na Figura 6 da secção 2.4.4. 

Tal como descrito na secção 2.4.4 o sistema ISI garante a manutenção de informação referente à atividade 

do armazém. Todo o inventário em armazém e as respetivas variações motivadas por movimentos de 

entrada e saídas de materiais são controlados neste sistema pelo seu registo. De forma paralela existe a 

comunicação de vendas e/ou compras por parte das equipas dos departamentos de comercial e de 

procurement. Verifica-se no entanto a existência de uma lacuna no fluxo de informação associado ao 

sistema. Aquando de uma compra ou venda pelos departamentos comercial ou de procurement, esta é 

registada em sistema para efeitos de registo comercial. Apesar de existir no mesmo sistema, esta 

informação não é automaticamente passada ao armazém. Por se encontrar num módulo distinto do ISI é 

necessário à equipa de gestão do armazém recolher essa informação do módulo comercial, de forma 

impressa, e posteriormente proceder à inserção manual. O fluxo de informação associado à situação 

anteriormente descrita é apresentado na Figura 6 da secção 2.4.4. Deste modo é possível identificar a 

existência de redundância no contexto do planeamento de operações, sendo necessário proceder à 

introdução dos mesmos dados de forma duplicada em sistema.  

Considerando o elevado número de encomendas diárias associadas aos fluxos de entrada e saídas de 

materiais, e um equivalente volume de dados a inserir manualmente em sistema ISI, destaca-se este como 

um dos pontos a abordar no contexto do desenvolvimento do estudo e avaliação de possíveis melhorias a 

introduzir no sistema. Tal passa pela identificação de uma alternativa que mitigue o impacto da redundância 

identificada ou elimine esta redundância por completo.  

 Limitações da Análise de Atividade 

Identifica-se na presenta secção o conjunto de limitações às quais a presente análise, bem como o 

desenvolvimento de medidas de melhoria do desempenho do sistema, se encontram sujeitos. Os dois 

principais constrangimentos existentes são essenciais à compreensão da abordagem adotada no 

desenvolvimento da dissertação pelo facto de impactarem de forma vincada o desenvolvimento de 

propostas de melhoria ao desempenho do sistema: 
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 Inexistência de modelo de avaliação de desempenho e histórico associado; 

 Impossibilidade de aceder ao sistema ISI de gestão de armazém e à sua Base de Dados.  

Destaca-se em primeiro lugar a inexistência de modelo de avaliação de desempenho do sistema e medidas 

associadas. A gestão do CDSintra realiza pontualmente levantamentos de desempenho do sistema de 

forma indireta, por medição de variações de inventário e quantificação de movimentos e volume de 

encomendas movimentado. No entanto não se encontra documentado de forma contínua o desempenho 

do armazém. Ao desenvolver o estudo do desempenho da operação, não é possível perceber de forma 

imediata o impacto da aplicação de medidas de melhoria à operação do armazém. Tal apenas será possível 

comparando a evolução do sistema. Outro constrangimento à análise do sistema está associado à 

impossibilidade de acesso direto à base de dados do sistema ISI. Sendo o sistema ISI o principal ativo 

tecnológico da empresa, não foi garantido por parte do Departamento de Gestão o acesso à sua plataforma 

tecnológica, por acesso à sua base de dados. A interface do sistema não permite a extração de dados em 

massa que permitiriam, através do seu tratamento e análise, avaliar o desempenho passado da operação 

do armazém. A análise de desempenho passado encontra-se deste modo limitada, sendo apenas possível 

proceder à extração de um conjunto limitado de dados: 

 Inventário a cada momento para o conjunto de células que compõem o armazém; 

 Entradas de materiais associadas a cada encomenda, sendo necessário proceder à recolha 

destes dados para cada encomenda de forma individual; 

 Saídas de materiais associadas a cada encomenda, sendo necessário proceder à recolha 

destes dados para cada encomenda de forma individual. 

Deste modo seria necessário realizar centenas de extrações para proceder à extração do conjunto de 

dados que permitissem proceder a uma análise da evolução da operação do armazém de forma mais 

granular do que a conduzida anteriormente na secção 4. 

 Conclusões da Análise 

A análise conduzida até à presente secção permite identificar quatro pontos da gestão do armazém do 

CDSintra que justificam o seu estudo de forma mais aprofundada e o possível desenvolvimento de medidas 

que procurem a introdução de melhoria operacional. 

O primeiro tema detetado incide na existência de uma quantidade excessiva de unidades de medida de 

quantidade de SKUs, dificultando a gestão eficaz dos materiais armazenados (ver secção 4.1). Considera-

se deste modo essencial o desenvolvimento de uma proposta que possibilite a quantificação transversal 

de todos os materiais que integrem o fluxo interno do armazém do CDSintra. Este ponto tem também 

relevância na avaliação da ocupação das diferentes áreas de armazenagem. Tal como destacado na 

secção 4.1.3 a inexistência de uma medida equivalente que permita avaliar a taxa de ocupação das 
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diversas áreas de armazenagem e as localizações que as compõem impossibilita os corretos estudo e 

alocação dos materiais no seu contexto. 

O segundo tema identificado encontra-se também associado à inexistência de uma medida equivalente 

que permita calcular de forma eficiente a melhor composição de cargas para arrumação e picking de 

encomendas nos momentos de receção e expedição de encomendas (ver secção 4.2). Excetuando todos 

os movimentos em que os materiais movimentados constituam um palete ou o seu equivalente de um 

mesmo SKU, não é possível calcular a melhor composição para um dado trajeto. Tal prende-se com o facto 

de não ser possível calcular uma composição diversa de SKUs que perfaça a volumetria equivalente à 

carga de uma palete transportada por um veículo empilhador. Este ponto encontra-se deste modo 

relacionado com o primeiro pelo facto de mais uma vez ser imperativo desenvolver uma medida equivalente 

que permita o cálculo de composição de cargas a transportar em cada movimento interno ao armazém.  

O terceiro ponto identificado na secção 4.3 é a inexistência de um modelo de avaliação de desempenho 

que permita à gestão do CDSintra e do seu armazém a monitorização da sua atividade de forma 

transversal.  

Destaca-se por fim a identificação de ineficiências ao nível da comunicação entre departamentos Inapa, 

nomeadamente entre a Gestão do Armazém do CDSintra e os departamentos responsáveis pela aquisição 

e vendas, tal como destacado na secção 4.4. É possível perceber a existência de redundância ao nivel do 

fluxo de informação, nomeadamente de documentação associada a entrada e saída de encomendas em 

armazém. Este irá constituir um dos focos do estudo desenvolvido tendo como foco a identificação de 

alternativas que permitam à gestão do CDSintra eliminar as ineficiências associadas à comunicação entre 

departamentos.  

Os pontos anteriormente descritos constituem deste modo o universo de temas alvo de estudo no sentido 

de se procurar possíveis soluções que possibilitem a introdução de melhorias na atividade e gestão do 

CDSintra e do seu armazém.  
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 Desenvolvimento de Proposta Integrada de Melhoria na Gestão de 

Armazém 

Na presente secção procede-se ao desenvolvimento de um conjunto de propostas de solução a aplicar aos 

segmentos da cadeia logística passiveis de introdução de melhoria identificados na secção anterior. 

Na secção 4.2.1 são identificadas limitações com relevância no desenvolvimento do trabalho. É 

desenvolvida na secção 4.2.2 uma proposta de modelo de classificação e segmentação de materiais, de 

forma enquadrada com as necessidades anteriormente identificadas. Realiza-se na secção 4.2.3 a 

construção de um modelo simples de avaliação de desempenho que permita à gestão do armazém ter uma 

visão continuada e abrangente do desempenho da operação. Na secção 4.2.4. são desenvolvidas 

propostas alternativas de modelos a adotar na arrumação e recolha de ordens em armazém, por aplicação 

de algoritmos de construção de rotas. Na secção 4.2.5. é apresentada a ferramenta de apoio à gestão de 

armazém construída, integrando as metodologias anteriormente desenvolvidas.  

 Limitações identificadas ao desenvolvimento de proposta 

Tal como descrito na secção 2.4.6.1, a decisão de alocação no contexto das diferentes zonas de 

armazenagem obedece a um conjunto de regras pré-estabelecidas pela equipa de gestão, a qual não 

apresenta interesse na sua alteração. Deste modo a temática da alocação de materiais no contexto do 

CDSintra não se enquadra no âmbito estabelecido para identificação de possibilidades de melhoria no 

contexto da operação do armazém. Tal representa uma limitação no contexto do estudo da agregação de 

materiais, tal como identificado na secção 4.6, pelo facto de uma quantidade considerável da bibliografia 

consultada e citada na revisão de literatura anteriormente conduzida (ver secção 3) incidir na temática de 

classificação de SKUs de forma integrada com a alocação de localizações de armazenagem.  

Outra das limitações relevantes identificadas é a inexistência de zonas dedicadas à armazenagem de 

materiais de forma desagregada, estando configuradas para armazenamento de palete ou sobre esta.  

 Modelo de Classificação e Segmentação de Materiais 

Tal como identificado no decorrer dos sucessivos momentos de análise presentes na secção 4, a 

classificação e segmentação de materiais apresentam-se como dois dos principais desafios à gestão do 

armazém. Como descrito nas conclusões tecidas na secção 4.6 é imperativo o desenvolvimento de uma 

solução que permita a análise e estudo dos materiais em armazém de forma transversal. 

Pela limitação referente à política de alocação de materiais apresentada na introdução da secção 5.1, a 

classificação de SKUs não pode ser conduzida de forma integrada com a alocação de localizações de 

armazenagem. Deste modo é imperativo o desenvolvimento de um modelo que permita a minimização do 
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impacto da problemática da existência de uma quantidade considerada excessiva de unidades de medida 

de quantidade de SKUs.  

À exceção da Zona de Armazenagem de Produtos Químicos, todas as zonas e respetivas localizações de 

armazenagem estão preparadas para armazenamento de paletes. Deste modo a armazenagem de 

materiais em qualquer uma destas zonas é feita por palete ou, em caso de SKUs de dimensão inferior, 

sobre esta. Também a movimentação de materiais no contexto do armazém é realizada por paletes. A 

movimentação por palete completa é realizada para SKUs únicos, cuja dimensão perfaça o volume de uma 

palete completa, ou SKUs de menor dimensão mas agregados. Pode então entender-se que a atividade 

do armazém do CDSintra se encontra vincadamente dimensionada para a palete como carga unitária. 

Existindo o constrangimento de não ser possível alterar equipamentos de armazenagem ou movimentação, 

considera-se como apropriado o estudo da aplicação de Palete ou Palete-Equivalente como carga unitária 

no contexto da operação do armazém do CDSintra. 

Na revisão da literatura (ver secção 3) não é identificado um modelo que aborde de forma completa a 

utilização de unidades de agregação. Roll et al. (1989) e Rushton et al. (1989) descrevem abordagens ao 

dimensionamento das operações de armazéns que consideram a utilização de carga unitária ou uma 

aproximação. Rushton et al. (1989) defende que a escolha de uma carga unitária deve considerar toda a 

cadeia de abastecimento. Roll et al. (1989) realiza o estudo exaustivo do dimensionamento de um 

recipiente de transporte de mercadorias no contexto do armazém. Tanchoco et al., (1980) considera a 

utilização da palete como carga unitária no contexto da operação de um armazém multiproduto. Deste 

modo procede-se à criação de um modelo que possibilite a utilização da medida Palete-Equivalente (PE) 

como carga unitária adotada no contexto da operação do armazém. 

 Classificação de Materiais  

O desenvolvimento do modelo é iniciado pela avaliação das unidades associadas ao portefólio de materiais 

existentes no armazém, com base na análise previamente conduzida na secção 4.1.2 e nas características 

identificadas. São apresentadas na Tabela 30 do Anexo VI as 17 unidades de medida de quantidade de 

materiais e respetivas características, seguida pela análise à sua caracterização. 

Tal como é possível observar na Tabela 30 do Anexo VI apenas as unidades Bobine e Palete equivalem 

per si a uma Palete-Equivalente (PE). Perfazendo à partida uma palete completa, os materiais 

caracterizados por estas medidas não representam um constrangimento à associação da medida PE, o 

estudo da sua classificação se considera concluído. As restantes unidades de medida e métricas a si 

associadas não apresentam nenhuma característica que possibilite uma caracterização e consequente 

conversão em unidade PE. Tal é justificado pelo facto da medida unidade poder, por exemplo, identificar a 

referência “FRIGORIFICO BRANCO TEKA FT3 240“ (elevada volumetria) e simultaneamente a referência 

“BOLSA PORTA DOCUMENTOS LIDERPAPEL, A4, 12 CORES” (reduzida volumetria). O mesmo principio 
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se aplica a todas as outras medidas de quantidade anteriormente apresentadas. A classificação de 

materiais deve assim ser transportada da dimensão de unidade de quantidade para a própria referência de 

produto e SKU associado. Incidindo na própria referência de produto, identifica-se como viável o estudo de 

volume aproximado como uma caracterização que permite estimar a quantidade em PE ou área equivalente 

APE para materiais não empilháveis.  

A Palete-Equivalente (em diante designada PE) é caracterizada como o volume equivalente à carga 

máxima alocada a uma palete no transporte e armazenagem. A palete considerada é a descrita 

anteriormente na secção 2.4.3 como utilizada transversalmente no armazém. Os materiais, mesmo que 

previamente paletizados, são acondicionados sobre uma Palete de Sacrifício de formato EUR 80x120cm 

(ISO 1). As dimensões máximas de área são as correspondentes ao formato da palete: 80 cm de largura e 

120cm de profundidade. A altura máxima considerada corresponde à capacidade máxima de altura nas 

células de menor altura da Zona AE, correspondente a 140 cm sem palete, e consequentemente 

aproximadamente 120cm uma vez considera a palete de sacrifício. A representação pode ser observada 

na Figura 29, sendo apresentada a comparação entre os modelos de classificação As-is e To-be. 

 

Modelo de Classificação Palete Completa Fração 

As-Is 7 Caixas (4 Face dianteira, três em comprimento 
na face traseira, com 40 cm de largura). 

1 Caixa. 

To-Be 1 PE (Palete Equivalente). 0,125 PE (Palete Equivalente). 

Figura 26 – Representação das dimensões para a unidade Palete-Equivalente (PE) e comparação entre os modelos 
de classificação As-is e To-be. 

Considera-se também a unidade Área de Palete Equivalente. Esta unidade consiste na área de superfície 

de uma palete de Sacrifício de formato ISO1 EUR 80x120cm, com área de 0,96 m2. Esta unidade derivada 

de PE tem como finalidade a agregação de materiais não empilháveis, para os quais o volume não se 

apresenta relevante no sentido em que não é possível proceder ao seu empilhamento. 

Deste modo propõe-se que exista um levantamento exaustivo da volumetria de SKU associado a cada 

referência de material a armazenar. A manutenção de registo de volume aproximado para os SKUs de 

cada referência de material permite o cálculo aproximado da capacidade transporte em cada movimentação 

de arrumação/recolha de materiais nas respetivas posições de armazenamento. Tal é possível pelo facto 
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da capacidade de carga dos tratores empilhadores estar limitada ao volume de uma palete (transponível 

para PE), podendo os materiais ser transportados sobre palete ou em cestos de dimensão equivalente.  

O levantamento do volume aproximado de SKUs deverá ser conduzido no momento de receção dos 

materiais. Existindo já um momento de verificação das quantidades e estado de acondicionamento dos 

materiais (ver secção 2.4.6.1), o levantamento das dimensões cubicas equivalentes (altura, largura e 

profundidade) apresenta-se como viável no contexto dos procedimentos associados à receção de materiais 

em armazém. Levanta-se, no entanto, a limitação presente associada à manutenção de registos das 

características recolhidas, abordada na secção 5.5. Procede-se então à exemplificação da passagem da 

quantificação dos materiais armazenados das unidades presentemente utilizadas (modelo de classificação 

As-Is) e a sua classificação por volume e consequentemente Palete-Equivalente (modelo de classificação 

To-Be). Propõe-se deste modo a introdução de um passo intermédio na sequência de operações de 

entrada de Materiais (ver secção 2.4.6.1), sendo a proposta alternativa apresentada na Figura 27. 

Put-Away (7)Descarga (3)Pré-Recepção 
(1)

Verificação 
(4)

Registo e 
Planeamento (6)

Paletizado

Produtos 
Químicos

Não 
Paletizado

SAAR

AE

AEP

Conforme

Recepção (2)

Procedimento de
Não-

Conformidade (5)

Não 
Conforme

AA

Paletização

APQ

Levantamento de 
Dimensões

 

Figura 27 – Proposta para Sequência de operações de Entrada de Materiais (Inbound), por adição do bloco 
Levantamento de dimensões, representado a verde na figura. 

A utilidade do modelo proposto depende da desagregação física dos materiais à entrada, no momento 

anterior ao levantamento da dimensão de SKU para cada referência. É imperativo que esta desagregação 

seja conduzida até ao SKU mínimo para cada referência de material, correspondente ao utilizado no 

momento de expedição. Deste modo o modelo de classificação poderá ser corretamente considerado no 

contexto do desenvolvimento do modelo de segmentação de materiais (ver secção 5.2.2) e posteriormente 

no planeamento de arrumação e recolha de materiais (ver secção 5.4). 

Em função da análise conduzida na presente secção, são criadas duas classificações nas quais é 

decomposto o portefólio de materiais do armazém. Esta classificação tem por base a volumetria e, 

consequentemente, a unidade PE anteriormente descrita. As duas classes são em seguida apresentadas. 

CC – Materiais Carga Completa  

Identificam-se em primeiro lugar os materiais cuja volumetria calculada com base nas características de 

dimensão recolhidas perfaça 1 PE ou superior, designados MCC (Materiais Carga Completa). Sendo a sua 

volumetria igual ou superior a uma unidade PE a sua manipulação e movimentação é realizada 



   

  
 55 

  

impreterivelmente de forma individual dado que os tratores empilhadores se encontram limitados pela sua 

característica a 1 PE por movimentação.  

CNC – Materiais Carga Não Completa 

Uma vez estudados os materiais cuja movimentação é conduzida de forma individual, consideram-se os 

materiais cujo volume não perfaça uma unidade PE. Esta característica leva a que o seu transporte seja 

provavelmente efetuado em simultâneo com outros SKUs, da mesma ou outras referências de produto, 

pelo que são designados como Materiais Carga Não Completa (MCNC). Esta classificação tem a sua 

origem no facto de a sua volumetria ser inferior à capacidade de carga de um trator empilhador, logo a sua 

capacidade não será alcançada pelo transporte de qualquer SKU classificado como MCNC. Findo o 

desenvolvimento da proposta de modelo de classificação de materiais, é relevante o desenvolvimento de 

um modelo de segmentação para construção de ordens, o qual pode agora tirar partido da existência da 

medida PE na classificação dos materiais.  

 Segmentação de Materiais 

A segmentação de materiais é essencial no contexto da gestão da entrada e saída de encomendas do 

armazém, e o dimensionamento de cargas associadas a movimentos de transporte internos a este. O 

correto planeamento das atividades associadas a estes momentos está naturalmente limitado pela 

existência de métricas que permitam o estudo dos materiais a segmentar, tal como previamente estudado 

na secção 5.2.1. Utiliza-se deste modo o modelo de classificação desenvolvido na secção 5.2.1, bem como 

a medida Palete-Equivalente (PE), suportada no levantamento do volume de SKUs associados a 

referências de materiais, como unidade de medida transversal aos materiais a segmentar.  

O objetivo final do desenvolvimento do modelo de segmentação incide no planeamento de cargas a 

transportar nos momentos de arrumação e recolha de materiais nas células no contexto das zonas de 

armazenagem existentes no contexto do armazém. A segmentação tem por base a unidade PE 

desenvolvida, e consequentemente as classes de materiais constantes no modelo To-Be proposto na 

secção anterior.  

De forma a facilitar a sua descrição, a apresentação do modelo de segmentação é decomposta em duas 

fases. A Fase I tem o seu foco na primeira fase da segmentação, não incidindo no tratamento de unidades 

não inteiras de PE e APE, uma vez identificadas (denominados Restos PE e APE).  

 Modelo de Segmentação – Fase I 

A representação da proposta da Fase I do modelo de segmentação pode ser observada na Figura 28.  
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Procedimento Segmentação Materiais - Fase I

Suporta 
Empilhamento

?

Materiais Carga Não 
Completa (CNC)

Divisão por PE
Tem

Resto?

Sim

Sim

Não

Divisão por APE

Não

Tem
Resto?

Sim

Não

Materiais Carga 
Completa (CC)

Referências de 
Materiais

Restos AE

Restos APE

Classificação de 
Materiais – Modelo  

To-be

Registo Fase I 
Completo

Tem 
localização 
atribuída?

Definir localização
Não

Todas as 
Referências 

Segmentadas? 

Registo de Ordem

Sim

Sim

Não

Selecionar Referência 
de Material

 

Figura 28 – Fase I do Modelo de Segmentação de Materiais. 

Tal como pode ser observado na Figura 28 o primeiro passo do processo de segmentação consiste na 

classificação dos materiais, nas classes CC ou CNC, para cada referência de material.  

Segmentação de Materiais CC 

Os materiais de classe CC, correspondentes a uma unidade PE ou superior, dispensam agregação nos 

momentos de manipulação, respeitantes a movimentos de recolha ou arrumação de materiais em 

armazém. Verifica-se em primeiro lugar a existência de localização definida de arrumação. Esta localização 

pode ser definida de duas formas. A primeira consiste na existência em armazém uma localização 

previamente ocupada pela mesma referência, a qual suporta a totalidade da quantidade a armazenar. A 

segunda consiste na designação de uma localização específica pelo funcionário encarregue pela gestão 

do processo. A ordem corresponde ao conjunto de transferências a realizar por um operador para um 

conjunto de localizações/materiais.  

Segmentação de Materiais CNC 

A segmentação de materiais de classe CNC é iniciada pela avaliação das suas características físicas, as 

quais podem, ou não, possibilitar a sua manipulação de forma empilhada. Considere-se em primeiro lugar 
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os materiais cujas características permitam o seu empilhamento. Neste caso procede-se para a mesma 

referência de produto à divisão por unidades PE, de modo a formar cargas completas para movimento em 

trator empilhador. Se desta divisão não resultar um resto de materiais, procede-se ao registo de Ordem. 

Caso contrário o resto de materiais é colocado numa pool de materiais denominada Restos PE. 

O conjunto denominado Restos PE consiste num conjunto de referências de materiais empilháveis e 

respetivas quantidades originadas por sobra na agregação de materiais. Sendo esta agregação realizada 

por referência de produto em unidades PE, é natural que exista um conjunto de SKUs para cada referência 

que no momento da agregação não perfaça uma unidade PE completa. Deste modo esses SKUs 

respeitantes a uma dada referência são adicionados ao conjunto Restos, de modo a posteriormente serem 

agregados com outros SKUs provenientes do mesmo procedimento, em função da sua proximidade de 

arrumação no contexto do armazém.   

Considere-se as restrições ao empilhamento de um dado SKU respetivo a uma referência de produto. 

Existindo uma limitação ao acondicionamento de forma empilhada para posterior transporte, um dado 

material não poderá ser segmentado em conjunto com materiais empilháveis por não ser conveniente a 

sua movimentação de forma partilhada por empilhamento.  

No caso dos materiais não empilháveis procede-se para a mesma referência de produto à divisão por 

unidades de Área PE empilhamento. Esta unidade equivale à área da base de uma unidade PE, 80 cm x 

120 cm, correspondendo a uma área de 0,96 m2. A utilização desta unidade deve-se ao facto de os 

materiais, não podendo ser empilhados, terem a sua movimentação agregada limitada à área equivalente 

de uma carga completa para movimento em trator empilhador. Se desta divisão não resultar um resto de 

materiais, procede-se ao registo de Ordem. Caso contrário o resto de materiais é colocado numa pool de 

materiais denominada Restos APE (Área PE). Posteriormente é verificada a existência de localização da 

arrumação associada. O procedimento adotado neste ponto é o mesmo descrito para os materiais CC. Tal 

como para os materiais do conjunto Restos PE, os SKUs respeitantes a uma dada referência são 

adicionados ao conjunto Restos APE são posteriormente agregados com outros SKUs cuja própria 

agregação não perfaça 1 APE, em função da sua proximidade de arrumação no contexto do armazém. 

Esta fase da segmentação corresponde à Fase II do modelo de segmentação. 

 Modelo de Segmentação – Fase II 

A segunda fase da segmentação de materiais, tal como representada na Figura 29, é realizada para os 

materiais inseridos nos conjuntos Restos PE e Restos APE. A estrutura do processo a adotar é partilhada 

pelos dois conjuntos, tendo como distinção a capacidade do lote (batch), que constitui uma Ordem. No 

caso da segmentação do conjunto Restos PE a capacidade de um lote corresponde a uma unidade PE. 

Para a segmentação de materiais do Conjunto APE esta capacidade encontra-se limitada a uma unidade 

APE. Tendo em conta a consideração anteriormente exposta, procede-se em seguida à descrição da Fase 

II do modelo de segmentação.  
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Referências
Restos AE/APE

Tem 
localização 
atribuída?

Definir localização 
para Referência

Não

Sim

Registar Ordem

Selecionar SKU de 
Referência de Material

Introduzir SKU de 
Ref. em Batch

Resto Vazio?
Não

Registo Fase II 
Completo

Sim

Procedimento Segmentação Materiais - Fase I

Existe Batch com 
capacidade 
disponivel?

Sim

Não

Iniciar Novo Batch

Existem SKUS 
para Ref. 

selecionada?

Não

Sim

Selecionar Referência

Registar Ordem

 

Figura 29 – Fase II do Modelo de Segmentação de Materiais. 

A segmentação inicia-se pela criação de um novo lote. Um lote constitui uma agregação de materiais 

segmentados que, quando completo, corresponderá a uma Ordem. Procede-se em seguida à seleção de 

uma dada referência existente no conjunto Restos. As referências são selecionadas com base no seu 

histórico de posição de arrumação no armazém, existindo prioridade na seleção de referências com 

posições e zona de arrumação atribuída. Nestes casos é selecionada, de entre as disponíveis, a referência 

cuja localização de destino se encontre mais próxima do conjunto de materiais do lote em aberto ou, em 

caso de lote vazio, a referência mais próxima do ponto de início de movimentação. Uma vez selecionada 

a referência, procede-se à seleção consecutiva dos de SKUs que a compõem, de forma a garantir a 

ocupação do máximo de capacidade ocupada em cada lote e, consequentemente, em cada ordem. 

Verifica-se em seguida se o lote a preencher se encontra vazio. Se tal se verificar o SKU para a referência 

selecionada é introduzido e o processo é reiniciado. Se o lote a preencher não estiver vazio verifica-se em 

seguida se tem ainda capacidade para incluir o SKU da referência selecionada. Se não possuir capacidade, 

a composição do lote completo é associada a uma nova Ordem, sendo esta registada. Procede-se em 

seguida à criação de um novo lote. Verifica-se então a existência de localização atribuída para a referência 
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correspondente. Se não existir uma localização atribuída para a mesma referência com capacidade 

disponível, esta deverá ser definida. Procede-se em seguida à inserção do SKU da referência selecionada 

no lote aberto. Verifica-se neste ponto se o conjunto restos possui ainda referências ou SKUs selecionáveis. 

Se existirem o processo é reiniciado. Caso contrário o lote aberto é associado a uma nova Ordem e dá-se 

por concluído o processo.   

 Desenvolvimento de Modelo de Avaliação de Desempenho 

A presente secção tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho que 

permita realizar um acompanhamento continuado do desempenho das operações. Tendo em conta as 

conclusões apresentadas na secção 4.3, considera-se que o desenvolvimento de raiz de um modelo 

simples de avaliação de desempenho do armazém será a opção mais indicada. Tal é justificado pelo facto 

de os indicadores desempenho anteriormente estabelecidos serem escassos e não obedecerem a 

qualquer abordagem/metodologia existente na literatura científica. Deste modo, apoiada pela informação 

do desempenho dos vários processos internos ao armazém a equipa de gestão poderá tomar decisões de 

forma mais informada. Rushton et al. (1989) definem um conjunto de medidas de desempenho genéricas 

associadas à operação de um armazém. Os indicadores de desempenho são estruturados de forma 

agregada para cada medida: Nível de Serviço (ver tabela 5), Eficiência Operacional (ver tabela 6), 

Utilização de recursos (ver tabela 7), Tempos de Ciclo (ver tabela 8), e Segurança (ver tabela 9). 

Apresentam-se nas tabelas seguintes os indicadores de desempenho do armazém propostos. 

Tabela 5 – Indicadores de desempenho para Nível de Serviço. 

Medidas Indicadores Expressão 

Nível de 
Serviço 

Percentagem de Ordens expedidas a 
tempo. 

100 ×  
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠𝑡
 

Percentagem de Ordens completas 
100 ×  

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠𝑡
 

Devoluções e queixas. ∑  unidades devolvidas𝑡 

 

Tabela 6 – Indicadores de desempenho para Eficiência Operacional. 

Medidas Indicadores Expressão 

Eficiência 
Operacional 

Número de SKUs recolhidos por hora. Σ Unidades movimentadas𝑡

Σ horas de operação𝑡
 

Número de linhas de ordem recolhidas 
por Horas-homem. 

∑  linhas de ordem de movimentação cumpridas𝑡

∑ operadores ×  ∑ horas de operação𝑡
 

 

 

Tabela 7 – Indicadores de desempenho para Utilização de Recursos. 

Medidas Indicadores Expressão 



   

  
 60 

  

Utilização de 
Recursos 

Percentagem de capacidade de 
armazenagem de paletes utilizada. 

100 ×  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Numero total de horas de Horas-
homem de trabalho. 

∑  horas_homem de trabalho𝑡 

 

Tabela 8 – Indicadores de desempenho para Tempos de Ciclo. 

Medidas Indicadores Expressão 

Tempos de 
Ciclo 

Tempo médio chegada localização de 
arrumação/recolha. 

∑ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠

∑ ordens cumpridas
 

 

Tabela 9 – Indicadores de desempenho para Segurança. 

Medidas Indicadores Expressão 

Segurança Número de dias sem acidentes. ∑ dias sem acidentes em armazém registados  

 

 Os indicadores de desempenho descritos constituem uma base para a avaliação de desempenho futura 

do sistema em estudo, sendo a sua aplicação descrita na secção 5.5.2.3.2.  

 Modelo de Arrumação e Recolha de Ordens  

Procede-se na presente secção à abordagem do problema de planeamento de percurso de operadores no 

contexto do armazém. Tendo sido abordados os temas da classificação de materiais e segmentação em 

ordens, de forma a reduzir o número de movimentos, conduz-se o estudo de um modelo que permita 

melhorar as operações de arrumação e recolha de materiais nas suas localizações de armazenagem. A 

aplicação de um modelo de planeamento de rotas deve considerar a configuração do armazém e das 

diferentes zonas que o compõem. Consideram-se no estudo do estabelecimento de rotas as Zonas de 

Armazenagem AE e AEP, destacadas na representação do armazém da Figura 30. 

 

Figura 30 – Zonas de armazenagem do armazém. Identificação a cores das zonas alvo de estudo no modelo de 
estabelecimento de rotas de arrumação/recolha de materiais. 
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São excluídas do presente estudo as restantes zonas apresentadas na Figura 30 pelo facto de não se 

considerar a existência de complexidade nas rotas estabelecidas para arrumação/recolha de materiais no 

seu contexto. A zona SAAR tem um ponto centralizado de entrega e recolha de materiais, pelo que o 

roteamento apenas requer a consideração do movimento entre este ponto e a origem do material. O mesmo 

sucede com as restantes zonas de armazenagem. Deste modo o planeamento de rotas apenas necessita 

de contabilizar os movimentos de acesso à zona por trator empilhador.  

 ZONA AE 

A abordagem ao desenvolvimento de um modelo de mapeamento do armazém e roteamento do 

cumprimento de ordens é realizada com base em modelos estudados no contexto da revisão de literatura 

(ver secção 3.2.2.3). São considerados no desenvolvimento da estratégia de planeamento de operações 

de arrumação/recolha de materiais os seguintes modelos:  

 Modelo presentemente aplicado pela gestão de armazém; 

 Algoritmo Nearest Neighbour (Daniels et al., 1998); 

 Algoritmo de Roodbergen e De Koster (Roodbergen e De Koster, 2001b); 

 Algoritmo de Lin e Kernighan (1973); 

 Procedimento para obtenção da solução ótima exacta. 

Considera-se que o cumprimento de cada Ordem (arrumação ou recolha) pode ser realizado em cada 

movimento planeado. Dada a existência de um corredor perpendicular intermédio (cross-aisle) considera-

se que a mudança de corredor de arrumação pode ser efetuada em três corredores perpendiculares: 

corredor frontal, corredor intermedio e corredor traseiro. O mapeamento e posterior roteamento de 

operadores considera um armazém com corredor perpendicular intermédio (middle-aisle), sendo esta uma 

das características da zona AE do armazém do CDSintra. Considera-se também que o tempo de 

cumprimento de uma ordem se encontra linearmente relacionado com a distância percorrida pelo operador. 

Deste modo não são considerados os tempos de subida/descida do equipamento para arrumação/recolha 

de materiais em níveis superiores (Zona AE). Tal não é contabilizado pelo facto de os movimentos verticais 

serem inevitáveis no contexto da operação e implícitos a qualquer modelo desenvolvido. Considera-se a 

existência dos dois blocos que compõem a Zona AE, X e Y, cada um com n corredores.  

O modelo de planeamento de arrumação/recolha de materiais, aplicado pelos operadores de armazém, 

tem como objetivo de comparar diretamente a eficiência do processo as-is com possíveis alternativas.  

Tal como descrito na secção 2.4.7.2, o planeamento presente da operação de picking de encomendas é 

realizado segundo um procedimento hierarquizado, em função de três variáveis: ordem de encomenda, 

porta de expedição e localização de armazenamento dos materiais. O planeamento é distinto para cada 

zona do armazém. As ordens de encomenda recebidas são agregadas por porta de entrada. O sistema 

informático decompõe a agregação anteriormente estabelecida, separando as ordens por departamento 
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do armazém de destino dos materiais. A desagregação é extensível ao nível da célula onde os materiais 

se encontram armazenados. As encomendas são primeiramente desagregadas em função do corredor de 

destino e, posteriormente, em função do nível de armazenagem correspondente. Tal como destacado na 

fase de análise do sistema de armazenagem, o modelo atualmente em vigor gera uma quantidade elevada 

de movimentos, fruto da desagregação de encomendas para arrumação. 

O procedimento para obtenção de solução ótima construída tira partido da utilização de cálculo rotas para 

a totalidade de combinações de localizações em cada zona de armazém, no decorrer do processo de 

configuração da ferramenta de apoio de gestão de armazéns (ver secção 5.5.2.3).  

O procedimento construído tira partido da existência da totalidade de percursos acessíveis por pesquisa 

direta em base de dados, bem como da utilização das capacidades do motor de calculo do MS SQL Server 

e da funcionalidade de CTE Tables, que permite a realização de pesquisas recursivas. Os percursos são 

definidos em função das localizações constantes de uma ordem, construída em função dos modelos 

considerados: modelo presente Inapa e modelo proposto na secção 5.2. Os passos seguidos na aplicação 

do procedimento para obtenção de solução de percurso ótimo associado a cada ordem a cumprir são 

apresentados na Figura 31. O procedimento descrito tem como objetivo a obtenção do percurso que 

minimiza a distância total a percorrer.  

 

Figura 31 – Procedimento de ponderação de solução ótima para percursos associados a localizações em folha de 
ordem. 

 

Este procedimento tira partido do levantamento de percursos possíveis em armazém realizado no processo 

de configuração de armazém (ver secção 5.5.2.3). A ponderação de percurso para uma dada ordem é 

iniciado pela pesquisa de todos os percursos associados a combinações de localizações constantes da 

mesma ordem. Em seguida são construídas todas as combinações possíveis de arcos entre localizações 

que formem um percurso total. O percurso formado contempla a visita da totalidade de localizações 

constantes da ordem. Por fim é realizado um corte, sendo selecionada exclusivamente a solução com 

menor custo de entre as construídas. O processo de construção de percursos utiliza a funcionalidade CTE 

Tables, uma funcionalidade de SQL Server (base de dados) que permite a utilização de pesquisa recursiva. 

Deste modo é possível a consideração de todas as combinações de percurso e custo total associado, 
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considerado a distância total do somatório de deslocações. Finalmente, após obtenção de todos os 

percursos associados à ordem, é selecionado o percurso com menor custo total associado.  

 Zona AEP 

A zona AEP é caracterizada pela sua configuração em células de grande dimensão, estruturadas de forma 

sequencial ao longo de um corredor. Deste modo o modelo de roteamento tem apenas de considerar a 

distância entre cada célula e o ponto de origem/destino dos materiais a movimentar. Uma vez que esta 

zona se caracteriza pela arrumação de paletes completas, cada volta irá corresponder a apenas dois 

movimentos: ida e volta da localização de armazenagem. Deste modo apenas é necessária proceder ao 

somatório de comprimentos das arestas associadas a estes movimentos.  

 Análise de aplicabilidade de modelos propostos 

Uma vez realizada a identificação e estudo de algoritmos passiveis de aplicação ao planeamento de 

movimentações para cumprimento de arrumação/recolha de ordens no contexto do sistema de 

armazenagem, é necessário avaliar a aplicabilidade e proceder ao desenvolvimento no sistema WMS.  

O modelo atualmente aplicado pela gestão do armazém será aproximado por desenvolvimento de um 

algoritmo que reproduza os passos adotados na segmentação de materiais e posterior fracionamento por 

localizações, conforme exposto no contexto da presente secção.  

O algoritmo nearest neighbour é destacado na literatura revista como sendo de fácil aplicação, reduzida 

necessidade de capacidade de processamento e rapidez de processamento. No entanto é também 

caracterizado pela possibilidade de obtenção de resultados distantes da solução ótima, pelo que a sua 

aplicação não será indicada no contexto de problemas onde o objetivo seja a obtenção de uma 

aproximação ao estabelecimento de rotas com menor custo associado. No entanto, a sua aplicação será 

considerada no presente caso para comparação dos respetivos resultados. 

A aplicação do algoritmo de Lin e Kernighan (1973) é recorrentemente considerada na literatura pela sua 

robustez (possibilitando a manipulação de novas entradas). No entanto, após testes iniciais à aplicação de 

diferentes algoritmos, identifica-se um esforço elevado associado à sua aplicação. Existindo a possibilidade 

de obtenção da solução ótima a utilização de heurísticas não se considera relevante.  

A aplicação do algoritmo desenvolvido por Roodbergen e De Koster (2001) não é também considerada no 

desenvolvimento do presente caso de estudo. Apesar de se tratar do algoritmo que teoricamente melhor 

se enquadra na estrutura do armazém do CDSintra, a sua aplicação encontra-se limitada a uma gama de 

sistemas de armazenagem. Deste modo um dos principais princípios associados ao desenvolvimento da 

ferramenta Warehouse Management Tool (WMT), a adaptabilidade a sistemas de armazenagem com 

configurações distintas, seria ameaçada. A sua aplicação deverá no entanto ser considerada em para 

trabalho futuro, pelo facto de ser o algoritmo que na literatura revista melhor se adapta ao sistema de 
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armazenagem em estudo. A sua aplicação é também excluída pela razão apresentada para a heurística 

de Lin e Kernighan (1973), por existência de algoritmo de procura de solução ótima. 

A aplicação dos modelos considerados é abordada na secção 6, dedicada ao planeamento de operação 

por utilização da ferramenta WMT. Deste modo serão aplicados para cálculo de movimentos, no decorrer 

do desenvolvimento da ferramenta, dois algoritmos:  

 Algoritmo Nearest Neighbour (Daniels et al., 1998); 

 Algoritmo para obtenção da solução ótima com por procedimento recursivo em base de dados. 

 Ferramenta de Apoio à Gestão de Armazém  

Tal como declarado no título da secção 5, Desenvolvimento de Proposta Integrada de Melhoria na Gestão 

de Armazém, a presente secção tem como objetivo final o desenvolvimento de um conjunto de propostas 

que, de forma integrada, permita à gestão do CDSintra a melhoria do seu desempenho. O estudo do 

sistema de informação e gestão de armazéns presentemente utilizado e a identificação das necessidades 

presentes e futuras do CDSintra permitem identificar um conjunto de necessidades funcionais necessárias 

à arquitetura do sistema de informação a desenvolver. Procura-se responder às necessidades identificadas 

através do desenvolvimento de um sistema de apoio à gestão de armazéns, descrito na presente secção.  

 Arquitetura da ferramenta WMT 

A arquitetura tecnológica do sistema engloba dois componentes principais: interface e base de dados, tal 

como representado na Figura 32. 

 

Figura 32 – Representação simplificada da arquitetura tecnológica da ferramenta WMT.  

A interface do sistema encontra-se desenvolvida num documento MS Excel. A escolha do desenvolvimento 

recai em ficheiro Excel por se tratar de um documento cujo formato é amplamente reconhecido, não sendo 

necessária instalação de quaisquer componentes adicionais no sistema do utilizador. O comportamento 

deste ficheiro é no entanto limitado à navegação e campos de preenchimento autorizados. A quase 

totalidade dos desenvolvimentos é realizada em objetos Form, permitindo a criação de janelas adicionais 

(pop-up), acionamento de funcionalidades do sistema, e navegação entre páginas. A interface do sistema 

descrita anteriormente encontra-se associada a uma base de dados desenvolvida em MS SQL Server. É 

neste componente que se encontram implementadas a quase totalidade das funcionalidades do sistema, 

incluindo os procedimentos e funções de cálculo, tabelas de armazenamento de dados e vistas de dados 
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por pesquisa momentânea. A criação de uma base de dados é justificada em primeiro lugar pela 

necessidade de armazenamento de dados de teste, pela impossibilidade de acesso aos dados de produção 

da empresa. O objetivo é que no futuro os dados sejam partilhados entre os sistemas WMT e ISI. Outra 

justificação passa pelo facto de o motor de cálculo e capacidade de desenvolvimento em MS Excel ser 

limitada, não permitindo a realização de cálculos de elevada complexidade em tempo útil. 

 Módulos funcionais da Warehouse Management Tool 

O mapeamento de necessidades funcionais, idealizadas em conjunto com a equipa de gestão do CDSintra, 

incorporam os pontos de melhoria/soluções descritos nas secções anteriores, apresentadas na Figura 33. 

 

Figura 33 – Módulos funcionais (pilares) da ferramenta de apoio à gestão de armazém do CDSintra. 

Tal como apresentado na Figura 33, a arquitetura do sistema de informação encontra-se idealizada com 

base em nove pilares correspondentes aos nove módulos funcionais. A descrição do sistema de informação 

é realizada no decorrer da presente secção de forma dedicada a cada um dos pilares apresentado. 

 Entradas de Fornecedores 

O módulo de Entradas de Fornecedores permite realizar a gestão de entradas de encomendas em 

armazém, provenientes de fornecedores. Deste modo é possível a cada utilizador registar a entrada de 

produtos em armazém, através do preenchimento de um formulário que contempla a informação completa 

para cada referência de produto: 

 Informação de Produto – designação, quantidade e unidade de armazenamento convencional; 

 Localização – zona, bloco, corredor, nível e célula de armazenagem; 

 Departamento – departamento Inapa owner do produto a armazenar; 

 Fornecedor – nome e NIF do fornecedor do produto; 

 Data – data de entrada de produto em armazém. 

Ao ser validado pelo utilizador o registo dos materiais, o sistema aplica um conjunto de validações aos 

dados introduzidos, entre os quais a disponibilidade das localizações de armazenamento indicadas para 

cada produto. O sistema associa a cada novo produto (não pré-existente em sistema) um identificador 

único. É neste ponto introduzido o modelo de classificação de materiais, desenvolvido na secção 5.2.1. 

Quando efetuado o registo de novos materiais, não registados em sistema, o WMT solicita a introdução 
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das medidas tridimensionais de um SKU do material a registar, tal como apresentado na Figura 56 do 

Anexo VII. É então solicitado o número de unidades contido em cada SKU, a característica de 

empilhabilidade (empilhável ou não empilhável), e as respetivas dimensões (largura, profundidade e altura). 

Deste modo é possível ao sistema armazenar estas características e proceder ao cálculo da medida de 

volume equivalente PE para cada nova referência de produto, tal como descrito na secção 5.2.1. Este 

registo é essencial à manutenção de medidas de unidade equivalente PE/APE para cada referência de 

material registado, sendo armazenada pelo sistema o fator de cálculo para cada referência de material. 

Deste modo é possível calcular o volume ocupado em cada movimento, a variação de volume em 

inventário, e o volume ocupado/disponível em cada célula de armazenagem, através de posterior 

conversão de unidades em medidas de unidade equivalente PE/APE. 

É possível ao utilizador realizar pesquisas no decorrer do registo, sendo facilitada a tarefa de auferir a 

existência de dados em sistema associadas aos produtos a registar: 

 Pesquisa de Produto: pesquisa de produtos em armazém, por nome ou identificador único; 

 Pesquisa de Localização – pesquisa de localizações (por zona, bloco, corredor, nível e célula) 

sendo possível identificar a capacidade disponível em cada célula de armazenagem do armazém; 

 Pesquisa por Fornecedor: pesquisa por fornecedores Inapa, por nome e NIF. 

 Encomendas de Clientes 

O módulo de Encomendas de Clientes tem como função o registo de saídas de materiais que compõe 

encomendas para clientes, através do preenchimento de um formulário que contempla a informação 

completa para cada referência de produto: 

 Informação de Produto – designação, quantidade e unidade de armazenamento convencional; 

 Localização – zona, bloco, corredor, nível e célula de armazenagem; 

 Cliente – nome e NIF do fornecedor do produto; 

 Data – data de entrada de produto em armazém. 

Os registos são validados e armazenados na base de dados do sistema a fim de posteriormente ser 

conduzido o processo de Planeamento de Operação de Saída, descrito na presente secção. Tal como no 

módulo anterior é possível ao utilizador realizar pesquisas no decorrer do registo, permitindo auferir a 

existência de dados em sistema associadas aos produtos a registar por Produto (por nome/identificador), 

Localização (por zona, bloco, corredor, nível e célula e capacidade disponível) ou cliente. 

 Configurações  

O módulo funcional de Configurações encapsula todas a funcionalidades de configuração do sistema WMT, 

nas componentes destacadas no diagrama da Figura 34. 
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Figura 34 – Estrutura do módulo funcional de Configurações do sistema de informação WMT. 

O primeiro nível de funcionalidades disponibilizado permite configurar as dimensões apresentadas. 

Funcionários  

Permite a gestão de funcionários Inapa (criação, edição ou eliminação de perfis), permitindo realizar a 

pesquisa de funcionários em sistema, em função do seu perfil (ex.: nome, identificador ou departamento). 

Departamentos  

Permite a configuração de Departamentos Inapa (criação, edição ou eliminação de departamentos) sendo 

estes posteriormente associados a outras entidades, como materiais em inventário ou funcionários.  

Unidades 

Permite a configuração de unidades permite a criação de unidades de medida de quantidade de materiais, 

utilizada no registo de materiais à entrada/saída e à sua quantificação em inventário (ex.: rolos, 

quilogramas, ou folhas). Apesar do desenvolvimento das medidas de unidade equivalente PE e APE, estas 

são frequentemente transparentes ao utilizador, sendo apenas utilizadas de forma interna ao 

processamento sistema. A quantificação de entrada/saída de materiais continua desta forma a ser realizada 

em função das unidades As-is de quantificação de materiais, sendo as unidades utilizadas pelo negócio. 

Armazém  

Permite configurar os diferentes componentes que caracterizam o armazém: Zonas, Corredores, Níveis e 

Células de armazenagem, realizada de forma interdependente entre os componentes do armazém:  

 Zonas – permite criar, editar ou eliminar zonas de armazenagem, tal como a Zona AE ou AEP. 

 Corredores – a configuração de corredores é realizada de forma restrita para cada uma das zonas.  

 Níveis – a configuração de nível é realizada para a combinação de um corredor e zona. Tal como 

nas configurações anteriores esta seleção é realizada através de seleção de listas de valores 

dinâmicas (drop-down) disponibilizadas, garantindo deste modo a qualidade de dados introduzida 
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em sistema. Estas listas são apresentadas/atualizadas de forma dinâmica, sendo por exemplo a 

listagem de corredores alterada em função da zona selecionada.  

 Células – obedece à mesma lógica apresentada para as configurações anteriores. 

É necessário ao registo de uma nova localização a introdução dos componentes correspondentes, no caso 

a zona, bloco (apenas nos casos aplicáveis), lado do corredor, nível, distância ao início do corredor 

correspondente e capacidade (em volume). Uma vez validada a unicidade da localização e efetuadas as 

devidas validações o sistema procede à criação de uma nova localização disponível na base de dados, 

associando a esta um número de identificação único (comunicado aquando do sucesso da operação). A 

nova célula fica automaticamente disponível para ocupação aquando de registos posteriores de entrada 

de materiais. Tal como anteriormente descrito, existe um conjunto de regras de negócio cuja aplicação 

garante a qualidade dos dados em sistema. Tome-se como exemplo a eventual eliminação de uma célula 

de armazenagem. A eliminação é realizada por introdução do identificador de célula. Uma vez sinalizada a 

intenção de eliminação de célula o sistema procede à realização de validações. No caso será realizada 

entre outras a existência em inventário de materiais armazenados na célula. Nos casos em que a célula se 

encontre ocupada a eliminação é impossibilitada, sendo sinalizada a existência de materiais na célula.  

Operação 

A configuração de operação tem como objetivo realizar o mapeamento de todo o armazém no sistema de 

informação, possibilitando a realização do planeamento de operações de entrada/saída de materiais em 

armazém. Deste modo foi desenvolvido um processo que permite realizar o mapeamento tridimensional de 

uma gama abrangente de armazéns com características genéricas, através da identificação sucessiva de 

coordenadas de referência. A aplicação do modelo é realizada através da seguinte sequência de passos: 

1. Identificação de Pontos de Referência de Zona; 

2. Identificação de Pontos de Referência de Corredor; 

3. Identificação de Cross Aisles (corredores transversais); 

4. Configuração de Corredores; 

5. Configuração de Células de Armazenagem; 

6. Apresentação de Resultados. 

O desenvolvimento do modelo e a sua aplicação é descrita em função da sequência de passos a percorrer 

pelo utilizador na configuração de operação no sistema WMT.  

1. Identificação de Pontos de Referência de Zona 

O primeiro passo do processo de configuração da operação consiste na definição de um ponto de 

referência no contexto do armazém. Este ponto deve ser central à operação, consistindo idealmente no 

ponto central à zona de entrada de materiais em armazém, para início da operação. Tome-se o exemplo 

da Figura 35 para o armazém do caso em estudo, composto por diversas zonas de armazenagem. 
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Figura 35 – Ilustração de exemplo de identificação de ponto de referência de armazém e pontos de referência de 
zonas de armazenagem, para configuração de operação. 

Sendo apresentadas em tabela as diferentes zonas que compõem o sistema de armazenagem (pré-

configuradas no sistema) é necessário que seja definido um ponto de referência para cada. Este deve 

corresponder à distância mais curta, desimpedida e circulável, a percorrer pelo operador no decorrer da 

operação de arrumação/recolha de materiais. Uma vez definido o ponto de referência para cada zona, é 

introduzida a distância (em metros) ao ponto de referência do armazém. 

2. Identificação de Pontos de Referência de Corredor 

O segundo passo de configuração de operação tem início na definição dos pontos de referência dos 

corredores que compõem cada zona de armazenagem. O ponto de referência para cada corredor deve 

coincidir com o ponto de início do corredor mais próximo do ponto de referência do armazém. Deste modo 

deve considerar-se apenas a distância do ponto de referência da zona ao ponto de referência definido para 

o corredor, na face mais próxima ao ponto de referência da zona. Uma vez definidos todos os pontos de 

referência para os corredores deve ser recolhida a sua distância ao ponto de referência da zona e inserida 

na tabela fornecida, na qual é apresentada a totalidade de corredores previamente configurados em 

sistema, para todas as zonas existentes compostas por corredores. De forma a identificar a posição dos 

pontos de referência de corredor em relação em relação ao ponto de referência de zona, deve ser indicada 

a direção, tal como representado na Figura 36. 

 

Figura 36 – Ilustração de exemplo de identificação de ponto de referência corredor em zona de armazenagem, para 
configuração de operação. 

Este momento consiste na distinção entre se o ponto de referência de corredor se encontra à esquerda ou 

direita do ponto de referência de zona, com o utilizador enquadrado de frente para a face da zona de 

armazenagem onde existem entradas para os corredores. O utilizador deve selecionar as direções “direita” 

ou “esquerda”, de acordo com a sua observação (no exemplo da Figura 36 a opção será 'Esquerda'). 
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3. Identificação de Cross Aisles (corredores transversais) 

O primeiro passo de configuração de corredores consiste na identificação da existência de cross-aisles nas 

zonas de armazenagem existentes em sistema, e a sua interseção com os corredores que as compõem. 

Para cada zona deve ser identificada a existência, ou não, de cross-aisle. 

4. Configuração de Corredores 

A configuração de corredores compreende corredores de armazenagem e cross-aisles perpendiculares. 

Tal como exposto no exemplo da Figura 37, é identificado o comprimento de cada corredor em sistema 

(distância entre as duas extremidades do corredor), e distância ao ponto médio do corredor transversal em 

cada uma das extremidades do corredor de armazenagem considerado. 

 

Figura 37 – Ilustração de exemplo de configuração de corredores de armazenagem e cross-aisles nas zonas de 
armazenagem, para configuração de operação. 

A localização do ponto de referência cross-aisle deve ser ponderada considerando a distância desde o 

ponto de referência de cada corredor até ao ponto médio do cross-aisle (ver Figura 37). O sistema apenas 

disponibiliza a opção de configuração de cross-aisle para as zonas identificadas no ponto 3.  

5. Configuração de Células de Armazenagem 

No presente passo é realizado o mapeamento das posições das células de armazenagem que compõem 

as diferentes zonas do armazém. A Identificação da posição de cada célula deve refletir a sua distância no 

contexto do corredor até ao seu ponto de referência, tal como exemplificado na Figura 38.  

 

Figura 38 – Ilustração de exemplo de configuração de células de armazenagem no contexto de cada corredor, para 
configuração de operação. 
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Para células no bloco 2 de uma zona deve ser introduzida a distância até ao ponto médio do cross-aisle. 

Apresenta-se em seguida a tabela com os dados das células para as quais deve ser introduzida a distância 

ao ponto de referência do corredor onde se encontrem localizadas.  

6. Resultados 

O resultado da aplicação do modelo anteriormente descrito permite, tal como proposto, realizar o 

mapeamento tridimensional da totalidade de localizações do armazém do CDSintra. O resultado obtido a 

partir da identificação sucessiva de coordenadas de referência (para zonas, corredores e células de 

armazenagem) incorpora: 

 Mapa tridimensional de posicionamento de localizações em armazém; 

 Cálculo da totalidade de percursos possíveis entre cada par de células de cada zona. 

A partir do mapa tridimensional gerado é possível proceder ao cálculo de percursos respetivos a todas as 

combinações de posições de armazenagem. Deste modo, a totalidade de percursos possíveis em armazém 

é armazenada em base de dados. Esta informação é essencial ao cálculo de movimentos para 

cumprimento de ordens de entrada/saída de materiais em armazém. Deste modo, sendo o cálculo de todas 

as rotas calculado apenas no momento de configuração, e os dados resultantes armazenados em base de 

dados, é consideravelmente reduzido o esforço computacional associado ao cálculo de movimentações 

para cumprimento de ordens, tal como descrito na secção 5.5.2.3.1. 

 Planeamento de Operação 

O planeamento de operação engloba uma série de passos cujo objetivo consiste na procura de otimização 

das operações de entrada e saída de materiais do armazém do CDSintra, bem como a sua movimentação 

no interior do mesmo. Este módulo consiste num dos componentes em maior destaque no sistema WMT, 

por neste serem aplicados os modelos de classificação de materiais (secção 5.2.1), segmentação de 

materiais (secção 5.2.2) e modelo de arrumação e recolha de ordens (secção 5.4). O planeamento de 

operação encontra-se decomposto em três passos, apresentados na Figura 39. 

 

Figura 39 – Ilustração de sequência de fases que compõem o processo de planeamento de planeamento de 
operação de entrada/saída de materiais em armazém. 

A descrição do planeamento de operação é conduzido em função dos passos anteriormente identificados. 

1. Seleção de Operação 

O processo de planeamento de operação é iniciado pela seleção de tipo de operação a planear: entrada 

ou saída de encomendas. Uma vez selecionado o tipo de operação, é selecionada a data correspondente 

1. Seleção de Operação 2. Planeamento de Ordens 3. Planeamento de Movimentos 4. Resultados 
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ao dia a planear. O sistema efetua a validação da existência de transferências de materiais previamente 

registadas em sistema (entradas ou saídas) para o dia e tipo de operação selecionado. 

2. Planeamento de Ordens 

O passo seguinte consiste no planeamento de ordens, por segmentação de materiais associados à 

operação alvo de planeamento. O objetivo principal objetivo desta fase passa pelo planeamento de cargas 

a transportar nos momentos de arrumação/recolha de materiais nas células de armazenagem, localizadas 

no contexto das zonas de armazenagem existentes em armazém. O utilizador procede à validação de a 

informação apresentada pelo sistema: tipo de operação, data, funcionário, capacidade do empilhador, 

número de transferências, número de produtos, volume total de unidades PE considerado na operação e 

área equivalente APE. É possível ao utilizador visualizar a lista de materiais associados à operação, bem 

como editar a capacidade de carga dos veículos empilhadores a considerar no cálculo dos movimentos 

posteriormente realizado. Uma vez validados os dados apresentados na secção de Informação, o utilizador 

pode solicitar o cálculo das ordens de movimentação de materiais. Para tal deve selecionar o modelo de 

classificação e segmentação de materiais a aplicar, sendo disponibilizados os dois modelos considerados 

no presente estudo: Modelo Proposto para aplicação futura (ver secção 5.2) e Modelo atualmente adotado 

pela gestão de armazém do CDSintra (ver secção 2.4.6). Deste passo do processo resulta o 

armazenamento em tabela de um conjunto de ordens de arrumação, armazenada em sistema, em função 

do modelo de classificação e segmentação selecionado. 

3. Planeamento de Movimentos 

É solicitado ao utilizador a realização de validação de dados associados ao procedimento de segmentação 

anteriormente aplicado, sendo apresentada a síntese de dados referentes a este. É disponibilizado por 

navegação o acesso à lista de ordens completa calculada. Uma vez validados os dados o utilizador deve 

proceder à seleção do algoritmo de cálculo de movimentos a aplicar: Algoritmo Nearest Neighbour; e 

Algoritmo para cálculo de solução ótima. Os algoritmos são aplicados às encomendas construídas. 

4. Resultados 

Findo o cálculo de movimentos é apresentada a página de resultados, na qual é possível ao utilizador 

navegar para a visualização da sequência de movimentos associados às respetivas ordens. Apresenta-se 

na Figura 40 o exemplo da representação para os movimentos associados a uma encomenda. 

 

Figura 40 – Representação de folha de resultados de planeamento de operação, incluindo movimentos associados a 
encomendas, calculado para um conjunto de dados de teste. 
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  Indicadores de Atividade 

O presente módulo tem como objetivo fornecer à equipa de gestão de armazém uma visão continuada do 

desempenho do sistema de armazenagem e das operações desenvolvidas em armazém. O acesso a esta 

informação, descrita na secção 5.3, tem em vista a capacitação da gestão na tomada de decisão, por 

acesso a um conjunto de ferramentas e informação não disponíveis no momento presente. 

 

 Inventário 

O módulo de inventário permite ter uma visão completa do inventário em armazém em cada momento. É 

possível neste módulo proceder à pesquisa por produto (identificador único e nome), localização (célula, 

zona, bloco, corredor, nível) ou unidades de medida de armazenagem. Deste modo é possível à gestão do 

CDSintra controlar a evolução dos materiais em inventário, bem como a sua evolução temporal.  

  Produtos 

O módulo de produto permite à equipa de gestão do armazém realizar a pesquisa de produtos constantes 

do portfólio do armazém do CDSintra. Esta pesquisa não se encontra restrita ao momento presente, 

incluindo o histórico completo de produtos armazenados em armazém desde o momento de entrada em 

produção do sistema. Deste modo é possível à gestão realizar a pesquisa de produto com base no seu 

nome e identificador único, vem como por zona, célula ou departamento.  

  Fornecedores e Clientes 

Os módulos de Fornecedores e Clientes permitem realizar a pesquisa do histórico de clientes e 

fornecedores de materiais em armazém por nome/identificador único, produto associado e departamento 

Inapa associado. Deste modo é possível manter o registo de entidades associadas a entradas e saídas de 

materiais em armazém.  

  Gestão de Informação 

O módulo de gestão de informação tem duas funcionalidades associadas. A primeira consiste na 

funcionalidade de registo de eventos associados ao decorrer da operação: acidentes, devoluções, danos 

de materiais e outros eventos. A segunda funcionalidade permite a extração de dados armazenados em 

base de dados, para folhas de Excel a gravar em diretoria a selecionar pelo utilizador. Deste modo é 

possível a qualquer utilizador, mesmo sem qualquer conhecimento técnico, realizar extrações de dados da 

base de dados para utilização própria. Esta funcionalidade encontra-se associada a uma das principais 

lacunas identificadas no estudo do sistema de gestão de informação presentemente utilizado, tal como 

descrito na secção 4.5. 
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 Aplicação de modelos e análise de resultados 

Na presente secção é conduzida a análise de resultados por aplicação dos modelos anteriormente 

desenvolvidos. A análise de resultados obtidos será conduzida em quatro fases distintas: Construção de 

cenários de operação (1), avaliação de modelos de classificação e segmentação de materiais em ordens 

(2), avaliação de modelos de cálculo de movimentos (3), e conclusões/análise de resultados (4). Apenas 

será considerada a zona de armazenagem AE no contexto da avaliação dos modelos desenvolvidos pelo 

facto se tratar da zona com maior complexidade associada ao planeamento de ordens e movimentações, 

ao contrário das restantes. 

É essencial no contexto da análise a construção de conjuntos de dados que permitam avaliar a robustez 

dos modelos desenvolvidos. Deste modo procede-se à criação de dois datasets que aproximem de forma 

parcial os dados associados a um momento de entrada de encomendas em armazém. Os conjuntos de 

dados contruídos correspondem a dois cenários, C1 e C2. O cenário C1 corresponde a uma primeira 

abordagem de teste, sendo a análise restrita a 30 linhas de entrada de materiais. O cenário C2 consiste 

numa expansão deste conjunto de dados, para 100 linhas de entrada de materiais.   

A avaliação dos modelos de classificação e segmentação de materiais em ordens, para cada um dos 

cenários construídos, considera as soluções propostas no contexto da resolução do caso em estudo: 

 Modelo atualmente adotado pela gestão de armazém do CDSintra (ver secção 2.4.6).  

 Modelo desenvolvido e proposto para aplicação futura (ver secção 5.2); 

Conduz-se posteriormente, para cada modelo, a avaliação da adoção dos algoritmos de cálculo de 

movimentos em armazém para cada um dos modelos de classificação e segmentação de materiais em 

ordens (arrumação ou recolha) anteriormente descritos na secção respeitante à resolução do problema:  

 Algoritmo Nearest Neighbour;  

 Algoritmo para cálculo de solução ótima.  

Apenas será testado o momento de entrada de materiais pelo facto de os procedimentos aplicados por 

modelo de segmentação e agregação de materiais ordens e o cálculo de movimentos associados ser 

realizado de forma idêntica para os dois tipos de operação. Considera-se para efeitos de avaliação dos 

modelos que a capacidade de carga da totalidade dos veículos de transporte é de 1.2 m3 por veículo. 

 Cenário C1 

O primeiro cenário de operação contruído tem por base um conjunto de 30 transferências por entrada em 

armazém. A tabela com o conjunto de dados completos respetivos à totalidade das transferências 

consideradas pode ser observada na Tabela 37 do Anexo IX, considerando-se para o presente cenário as 

primeiras 30 transferências. A sua síntese é apresentada na Tabela 10. 



   

  
 76 

  

Tabela 10 – Síntese de características associadas à construção do cenário C1. 

Nº de Entradas Corredores Blocos Níveis Células Produtos Volume (m3) 

30 11 2 6 30 5 25.984 

O conjunto de 30 transferências criadas para teste dos algoritmos desenvolvidos apresenta uma 

distribuição uniforme de localizações, com o mesmo numero aproximado de localizações em cada corredor 

e bloco da zona de armazenagem AE. Apresenta-se na Tabela 36 a listagem de produtos e volumetria total 

a armazenar. O cenário de C1 é suportado por um total de 25.984 m3 de material a armazenar, respeitando 

em média 4.3 m3 a cada um dos produtos gerados. A cada transferência foi associada uma localização 

distinta, de modo a potencializar a maior abrangência possível da zona AE, com o objetivo final de testar 

adequadamente a formação de ordens e posteriormente de movimentos associados ao seu cumprimento.  

 Modelo atual 

A formação de ordens por aplicação do modelo presentemente aplicado pela gestão de armazém é 

apresentada na Tabela 34 do Anexo VIII, sendo apresentada na Tabela 11 a sua síntese.  

Tabela 11 – Síntese de ordens resultantes da aplicação do modelo atual. 

Total de Ordens 
geradas 

Volume médio por 
Ordem (m3) 

Taxa de conversão de Transferências 
para Ordem (média) 

Volume médio por 
corredor (m3) 

30 0.931 1 2.54 

Da aplicação do presente modelo resulta um total de 30 ordens de encomenda distintas, o que evidencia 

uma correspondência entre o número de transferências e ordens de arrumação, com um volume médio por 

ordem de aproximadamente 0.93 m3, correspondentes a uma taxa de ocupação de 77.6% da capacidade 

máxima de movimentação de ordem por trator empilhador. Tal é justificado em primeiro lugar pela 

existência de regras de desagregação de materiais em função do seu posicionamento (zona, corredor e 

nível) tal como descrito na secção 2.4.6.  

 Aplicação de algoritmo nearest-neighbour  

Apresenta-se na Tabela 39 do Anexo IX o conjunto de movimentos e caminhos completos resultante da 

aplicação do algoritmo nearest neighbour ao conjunto de ordens gerado por aplicação do modelo atual, 

apresentadas na Tabela 19. O resumo dos dados resultantes, para os caminhos completos e comprimentos 

associados, é apresentado na Tabela 12. 

Tabela 12 – Percursos gerados por algoritmo nearest neighbour a modelo atual Inapa, para cenário proposto C1.  

Ordem Distância Total (m) Sequência ordenada de movimentos 

1 122.4 4000000100 -> 4011220536 -> 4000000100 

2 238.4 4000000100 -> 4021220437 -> 4000000100 

3 56.8 4000000100 -> 4011120412 -> 4000000100 

     (Tabela 12 continua) 
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(Tabela 12 continuação) 

Ordem Distância Total (m) Sequência ordenada de movimentos 

4 292.8 4000000100 -> 4021120363 -> 4000000100 

5 44 4000000100 -> 4011020310 -> 4000000100 

6 296.8 4000000100 -> 4021020268 -> 4000000100 

7 92 4000000100 -> 4011010130 -> 4000000100 

8 36 4000000100 -> 4010920210 -> 4000000100 

9 219.2 4000000100 -> 4020910139 -> 4000000100 

10 248 4000000100 -> 4020810656 -> 4000000100 

11 214.4 4000000100 -> 4020810142 -> 4000000100 

12 43.2 4000000100 -> 4010810118 -> 4000000100 

13 96 4000000100 -> 4010720635 -> 4000000100 

14 281.6 4000000100 -> 4020720665 -> 4000000100 

15 74.4 4000000100 -> 4010710326 -> 4000000100 

16 24.8 4000000100 -> 4010610502 -> 4000000100 

17 224.8 4000000100 -> 4020620438 -> 4000000100 

18 32 4000000100 -> 4010610205 -> 4000000100 

19 95.2 4000000100 -> 4010520428 -> 4000000100 

20 295.2 4000000100 -> 4020520364 -> 4000000100 

21 98.4 4000000100 -> 4010410326 -> 4000000100 

22 274.4 4000000100 -> 4020420252 -> 4000000100 

23 293.6 4000000100 -> 4020410160 -> 4000000100 

24 270.4 4000000100 -> 4020320647 -> 4000000100 

25 116 4000000100 -> 4010320230 -> 4000000100 

26 253.6 4000000100 -> 4020310140 -> 4000000100 

27 64 4000000100 -> 4010210605 -> 4000000100 

28 264 4000000100 -> 4020210541 -> 4000000100 

29 326.4 4000000100 -> 4020210167 -> 4000000100 

30 73.6 4000000100 -> 4010210109 -> 4000000100 

O somatório da distância total percorrida para o presente teste é de 5062.40 metros, correspondendo a 

uma média de aproximadamente 168.75 metros por percurso completo associado a cada ordem. 

 Algoritmo de cálculo de solução ótima 

A realização do procedimento recursivo de cálculo em base de dados resultou numa solução idêntica à 

obtida para a aplicação do algoritmo nearest neighbour ao modelo de construção de ordens atual. Tal é 
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justificado pelo facto de o modelo de construção de ordens atual não ser flexível na decomposição de 

encomendas em ordens, limitando a sua composição, resultando maioritariamente em caminhos simples 

com apenas uma visita para além do posto de origem. 

 Modelo Proposto 

Apresenta-se na Tabela 35 do Anexo VIII os resultados obtidos para formação de ordens por utilização do 

modelo proposto, desenvolvido na secção 5.2. A síntese de resultados é apresentada na Tabela 13. 

Tabela 13 – Síntese de ordens resultantes da aplicação do modelo atual. 

Total de Ordens 
geradas 

Volume médio por 
Ordem (m3) 

Taxa de conversão de Transferências 
para Ordem (média) 

Volume médio por 
corredor (m3) 

27 1.034 1.11 2.458 

Tal como é possível observar na tabela, a aplicação do modelo proposto resulta na formação de 27 ordens. 

Deste modo é possível observar uma redução de 10% em relação ao modelo de formação de ordem 

presentemente adotado pela gestão de armazém.  

 Algoritmo nearest-neighbour 

Apresenta-se na Tabela 39 do Anexo IX o conjunto de movimentos e caminhos completos resultante da 

aplicação do algoritmo nearest neighbour ao conjunto de ordens gerado por aplicação do modelo de 

formação de ordens proposto, apresentadas na Tabela 19. O resumo dos dados resultantes, para os 

caminhos completos e comprimentos associados, é apresentado na Tabela 14. 

Tabela 14 – Percursos gerados por aplicação de algoritmo nearest neighbour a ordens contruídas por modelo atual 
Inapa, para cenário proposto C1.  

Ordem Distância Total (m) Sequência ordenada de movimentos 
 

1 292.8 4000000100 -> 4011020310 -> 4021120363 -> 4000000100 

2 360.8 4000000100 -> 4011020310 -> 4010410326 -> 4020520364 -> 4000000100 

3 92 4000000100 -> 4011010130 -> 4000000100 

4 264 4000000100 -> 4020210541 -> 4000000100 

5 281.6 4000000100 -> 4020720665 -> 4000000100 

6 122.4 4000000100 -> 4011220536 -> 4000000100 

7 24.8 4000000100 -> 4010610502 -> 4000000100 

8 293.6 4000000100 -> 4020410160 -> 4000000100 

9 274.4 4000000100 -> 4020420252 -> 4000000100 

10 36 4000000100 -> 4010920210 -> 4000000100 

11 296.8 4000000100 -> 4021020268 -> 4000000100 

12 116 4000000100 -> 4010320230 -> 4000000100 

13 74.4 4000000100 -> 4010710326 -> 4000000100 

14 266.4 4000000100 -> 4010520428 -> 4021220437 -> 4000000100 

15 250.4 4000000100 -> 4020810142 -> 4021220437 -> 4000000100 

16 252.8 4000000100 -> 4011120412 -> 4020620438 -> 4000000100 
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     (Tabela 14 continua) 

 

(Tabela 14 continuação) 

Ordem Distância Total (m) Sequência ordenada de movimentos 

17 95.2 4000000100 -> 4010520428 -> 4000000100 

18 326.4 4000000100 -> 4020210167 -> 4000000100 

19 270.4 4000000100 -> 4020320647 -> 4000000100 

20 248 4000000100 -> 4020810656 -> 4000000100 

21 64 4000000100 -> 4010210605 -> 4000000100 

22 96 4000000100 -> 4010720635 -> 4000000100 

23 32 4000000100 -> 4010610205 -> 4000000100 

24 219.2 4000000100 -> 4020910139 -> 4000000100 

25 253.6 4000000100 -> 4020310140 -> 4000000100 

26 43.2 4000000100 -> 4010810118 -> 4000000100 

27 73.6 4000000100 -> 4010210109 -> 4000000100 

Tal como é possível observar a totalidade dos percursos formados corresponde às ordens previamente 

estabelecida, sendo cada percurso iniciado na no ponto de referência da zona AE. O somatório da distância 

total percorrida na totalidade dos movimentos para o presente teste é de 5020.80 metros, correspondendo 

a uma média de aproximadamente 185.95 metros por movimento. 

 Algoritmo de cálculo de solução ótima 

Apresenta-se na Tabela 39 do Anexo IX o conjunto de movimentos e caminhos completos resultante da 

aplicação do algoritmo de cálculo de solução ótima em conjunto de ordens gerado por aplicação do modelo 

de formação de ordens proposto, apresentadas na Tabela 19. Apresenta-se na Tabela 15 o resumo dos 

dados resultantes, para os caminhos completos e comprimentos associados. 

Tabela 15 – Percursos gerados por aplicação de algoritmo de cálculo de solução ótima a ordens contruídas por 
modelo proposto, para cenário proposto C1.  

Ordem Distância Total (m) Sequência ordenada de movimentos 

1 292.8 4000000100->4021120363->4011020310->4000000100 

2 323.2 4000000100->4010410326->4020520364->4011020310->4000000100 

3 92 4000000100->4011010130->4000000100 

4 264 4000000100->4020210541->4000000100 

5 281.6 4000000100->4020720665->4000000100 

6 122.4 4000000100->4011220536->4000000100 

7 24.8 4000000100->4010610502->4000000100 

8 293.6 4000000100->4020410160->4000000100 

9 274.4 4000000100->4020420252->4000000100 

10 36 4000000100->4010920210->4000000100 

11 296.8 4000000100->4021020268->4000000100 
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12 116 4000000100->4010320230->4000000100 

13 74.4 4000000100->4010710326->4000000100 

    (Tabela 15 continua) 

 

(Tabela 15 continuação) 

Ordem Distância Total (m) Sequência ordenada de movimentos 

14 266.4 4000000100->4021220437->4010520428->4000000100 

15 250.4 4000000100->4021220437->4020810142->4000000100 

16 252.8 4000000100->4020620438->4011120412->4000000100 

17 95.2 4000000100->4010520428->4000000100 

18 326.4 4000000100->4020210167->4000000100 

19 270.4 4000000100->4020320647->4000000100 

20 248 4000000100->4020810656->4000000100 

21 64 4000000100->4010210605->4000000100 

22 96 4000000100->4010720635->4000000100 

23 32 4000000100->4010610205->4000000100 

24 219.2 4000000100->4020910139->4000000100 

25 253.6 4000000100->4020310140->4000000100 

26 43.2 4000000100->4010810118->4000000100 

27 73.6 4000000100->4010210109->4000000100 

Tal como é possível observar a totalidade dos percursos formados corresponde às ordens previamente 

estabelecidas, sendo cada percurso iniciado na no ponto de referência da zona AE. O somatório da 

distância total percorrida na totalidade dos movimentos para o presente teste é de 4983.20 metros, 

correspondendo a uma média de aproximadamente 184.56 metros por movimento. 

 Conclusões da análise para cenário C1 

Apresenta-se na Tabela 16 a síntese de dados recolhidos por análise da aplicação dos algoritmos de 

cálculo de movimentos quando associados a cada um dos modelos equacionados. 

Tabela 16 – Síntese de análise de modelos de construção de ordens e aplicação de algoritmos de cálculo de 
movimentos, para o cenário C1. 

Modelo de 
construção de 

Ordem 

Nº de 
Ordens 

Volume 
Médio por 

Ordem 
(m3) 

(%) Ocupação 
Média de 

Empilhador (1.2 
m2) 

Algoritmo de 
cálculo de 

movimentos 

Distância 
total (m) 

Distância 
média 

percorrida por 
Ordem 

Modelo Atual 30 0.93 77.6% 

Nearest 
Neighbour 

5062.40 168.75 

Solução Ótima 5062.40 168.75 

Modelo 
Proposto 

27 1.01 84.2% 

Nearest 
Neighbour 

5020.80 185.95 

Solução Ótima 4983.20 184.56 
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Tal como é possível observar na tabela, a aplicação do modelo proposto resulta na formação de 27 ordens 

completas. Deste modo é possível observar uma redução de 10% em relação ao modelo de formação de 

ordens presentemente adotado pela gestão de armazém. Da mesma forma é obtido um volume médio por 

ordem de aproximadamente 1.01 m3, correspondentes a uma taxa de ocupação de 84.2% da capacidade 

máxima de movimentação de ordem por trator empilhador. Deste modo é obtido um aumento de 0.144 m3 

transportados em média por cada ordem, que se traduzem num aumento de capacidade disponível 

aproveitada de aproximadamente 8.6% relativamente ao modelo atual.  

A aplicação os algoritmos no modelo de construção de ordens atual resultou numa solução idêntica à 

obtida. Tal é justificado pelo facto de o modelo de construção de ordens atual não ser flexível na 

decomposição de encomendas em ordens, limitando a sua composição, resultando maioritariamente em 

caminhos simples com apenas uma visita para além do posto de origem. Em termos absolutos é possível 

identificar a combinação do modelo de construção de ordens e algoritmo de cálculo de solução ótima como 

a abordagem mais eficiente. Quando comparado com o pior registo, esta solução apresenta no entanto 

uma redução de apenas 1.5% no total de distância percorrida. Estes resultados são justificados pela 

existência de 30 localizações associadas a 30 transferências, bem como a um elevado volume associado 

à maioria das transferências, o que impossibilita uma agregação superior de transferências em ordens. 

Procura-se no cenário C2 explorar estas limitações. 

 Cenário C2 

O cenário de operação contruído tem por base um conjunto de 100 transferências por entrada em 

armazém. A tabela com o conjunto de dados completos respetivos à totalidade das transferências 

consideradas pode ser observada na Tabela 37 do Anexo IX. A sua síntese é apresentada na Tabela 17. 

Tabela 17 – Síntese de características associadas à construção do cenário C2. 

Nº de Entradas Corredores Blocos Níveis Células Produtos Volume (m3) 

100 11 2 6 86 20 47.11 

O conjunto de 100 transferências criadas para teste dos algoritmos desenvolvidos é caracterizada pela 

uniformidade da distribuição de número de localizações em cada corredor e bloco da zona de 

armazenagem AE. Apresenta-se na Tabela 36 do Anexo IX a listagem de produtos e respetivas 

características, sendo a sua síntese apresentada na Tabela 18. 

Tabela 18 – Síntese de características da lista de produtos associados ao cenário de teste – cenário C2. 

Número de Produtos 
Volume Total 

(m3) 
Total de Unidades 

(unid.) 
Volume - Média por Transferência 

(m3) 

20 47.106 958 2.355 

Deste modo o cenário de teste é suportado por um total de 47.11 m3 de material a armazenar, respeitando 

em média 2.3 m3 a cada um dos produtos listados.  
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 Modelo atual – cenário C2 

A formação de ordens por aplicação do modelo presentemente aplicado pela gestão de armazém é 

apresentada na Tabela 38 do Anexo IX. Na Tabela 19 são apresentados os dados que sintetizam as 

características das ordens geradas por adoção do modelo.  

Tabela 19 – Síntese de dados por aplicação do modelo atual na formação de ordens – cenário C2. 

Total de Ordens 
geradas 

Volume médio por 
Ordem (m3) 

Taxa de conversão de Transferências 
para Ordem (média) 

Volume médio por 
corredor (m3) 

69 0.683 1.449 4.28 

Da aplicação do presente modelo resulta um total de 69 ordens de encomenda distintas, o que indica que 

a cada ordem correspondem aproximadamente 1.5 transferências por entrada. Deste modo a agregação 

de transferências em ordens permite a redução de desagregação de materiais em 50% do valor inicial (100 

transferências). O um volume médio por ordem de aproximadamente 0.683 m3 corresponde a uma taxa de 

ocupação de 57.6% da capacidade máxima de movimentação de ordem por trator empilhador.  

 Aplicação de algoritmo nearest-neighbour  

Apresenta-se na Tabela 39 do Anexo IX o conjunto de movimentos e caminhos completos resultante da 

aplicação do algoritmo nearest neighbour ao conjunto de ordens gerado por aplicação do modelo atual, 

apresentadas na Tabela 19. O resumo dos dados resultantes, para os caminhos completos e comprimentos 

associados, é apresentado na Tabela 20. 

Tabela 20 – Síntese de resultados obtidos por aplicação de algoritmo nearest neighbour a ordens contruídas por 

modelo atual Inapa, para cenário proposto – cenário C2.  

Movimentos 
realizados 

Distância total 
percorrida (m) 

Distância média 
por ordem (m) 

Distância média por 
movimento (m) 

Média de 
movimentos por 

ordem 

166 14549.60 210.86 87.65 2.41 

A distância total percorrida para a totalidade dos movimentos para o presente teste é de 14549.6 metros, 

correspondendo a uma média de aproximadamente 210.86 metros por percurso completo associado a 

cada ordem. Sendo o número médio de movimentos dado por aproximadamente 2.41 movimentos por 

ordem, é possível identificar que um elevado número de ordens será caracterizada por apenas uma visita 

a localização de armazenagem, contabilizando apenas os movimentos de ida e volta dessa posição.  

 Algoritmo de cálculo de solução ótima 

A realização do procedimento recursivo de cálculo em base de dados resultou numa solução idêntica à 

obtida para a aplicação do algoritmo nearest neighbour ao modelo de construção de ordens atual (ver 

secção 0). Tal é justificado pelo facto de o modelo de construção de ordens atual não ser flexível na 

decomposição de encomendas em ordens, limitando a sua composição, resultando maioritariamente em 

caminhos simples com apenas uma visita para além do ponto de origem.  
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 Modelo Proposto – cenário C2 

Tal como anteriormente realizado para o modelo de ordens atual, conduz-se na presente secção a 

avaliação dos modelos de cálculo de movimentos em armazém por algoritmo Nearest Neighbour e 

algoritmo para cálculo de solução ótima para o modelo de segmentação de materiais e construção de 

ordens desenvolvido na secção 5.2. Apresenta-se na Tabela 40 do Anexo IX a estrutura de ordens obtida 

por aplicação do modelo. Na Tabela 21 é exposta a síntese de resultados para o modelo proposto. 

Tabela 21 – Síntese de dados de aplicação do modelo presentemente aplicado na formação de ordens – cenário C2. 

Total de Ordens 
geradas 

Volume médio por 
Ordem (m3) 

Taxa de conversão de Transferências 
para Ordem (média) 

Volume médio por 
corredor (m3) 

57 0.826 1.754 4.282 

Da aplicação do presente modelo resulta um total de 57 ordens de encomenda distintas, o que indica que 

a cada ordem correspondem aproximadamente 1.75 transferências por entrada. Deste modo a agregação 

de transferências em ordens permite a redução de desagregação de materiais em 75% do valor inicial (100 

transferências). O um volume médio por ordem de aproximadamente 0.826 m3 corresponde a uma taxa de 

ocupação de 68.83% da capacidade máxima de movimentação de ordem por trator empilhador.  

 Algoritmo nearest-neighbour 

Apresenta-se na Tabela 41 do Anexo IX o conjunto de movimentos e caminhos completos resultante da 

aplicação do algoritmo nearest neighbour ao conjunto de ordens gerado por aplicação do modelo de 

formação de ordens proposto, apresentadas na Tabela 19. A síntese de relativa aos dados obtidos por 

aplicação do algoritmo é apresentada na Tabela 22. 

Tabela 22 – Síntese de resultados obtidos por aplicação de algoritmo nearest neighbour a ordens contruídas por 
modelo atual Inapa, para cenário proposto – cenário C2.  

Movimentos 
realizados 

Distância Total 
percorrida (m) 

Distância média 
por ordem (m) 

Distância média por 
movimento (m) 

Média de 
movimentos por 

ordem 

187 14084.00 247.088 75.315 3.28 

A distância total percorrida na totalidade dos 187 movimentos para o presente teste é de 14084.00 metros, 

correspondendo a uma média de aproximadamente 247 metros por percurso completo associado a cada 

ordem. Sendo o número médio de movimentos dado por aproximadamente 3.28 movimentos por ordem, a 

distância por cada movimento realizado é de aproximadamente 75.3 metros. 

 Algoritmo de cálculo de solução ótima 

Apresenta-se na Tabela 42 do Anexo IX o conjunto de movimentos e caminhos completos resultante da 

aplicação do algoritmo de cálculo de solução ótima em conjunto de ordens gerado por aplicação do modelo 

de formação de ordens proposto, apresentadas na Tabela 19. O resumo dos dados resultantes, para os 

caminhos completos e comprimentos associados, é apresentado na Tabela 23. 
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Tabela 23 – Síntese de resultados obtidos por aplicação de algoritmo de cálculo de solução ótima a ordens 
contruídas por modelo atual Inapa, para cenário proposto – cenário C2.  

Movimentos 
realizados 

Distância Total 
percorrida (m) 

Distância média 
por ordem (m) 

Distância média por 
movimento (m) 

Média de 
movimentos por 

ordem 

187 13603.20 238.653 72.744 3.280702 

A distância total percorrida na totalidade dos 187 movimentos para o presente teste é de 13603.20 metros, 

correspondendo a uma média de aproximadamente 238.6 metros por percurso completo associado a cada 

ordem. Sendo o número médio de movimentos dado por aproximadamente 3.28 movimentos por ordem, a 

distância por cada movimento realizado é de aproximadamente 72.7 metros. 

 Conclusões da secção e análise de resultados 

Apresenta-se na Tabela 24 a síntese de dados recolhidos por análise da aplicação dos algoritmos de 

cálculo de movimentos quando associados a cada um dos modelos equacionados, para o cenário C2.  

Tabela 24 – Síntese de análise de modelos de construção de ordens e aplicação de algoritmos de cálculo de 
movimentos – cenário C2. 

Modelo de 
construção 
de Ordem 

Nº de 
Ordens 

Volume 
Médio / 
Ordem 

(m3) 

Taxa de 
Conversão 
de Transf. 
em Ordem 

(média) 

Ocupação 
Média de 

Capacidade 
de 

Empilhador 
(1.2 m2) 

Algoritmo 
de cálculo 

de 
movimentos 

Distância 
total 

percorrida 
(m) 

Movimentos 

Distância 
média 

percorrida 
por Ordem 
(m / Ord.) 

Modelo 
Atual 

69 0.683 1.449 57.6% 

Nearest 
Neighbour 

14549.60 166 210.86 

Solução 
Ótima 

14549.60 166 210.86 

Modelo 
Proposto 

57 0.826 1.754 68.83% 

Nearest 
Neighbour 

14084.00 187 247.09 

Solução 
Ótima 

13603.20 187 238.653 

É possível observar na Tabela 24 que existe uma redução do número de ordens construído, com uma 

redução de 17.4% do número de ordens por aplicação do modelo proposto, quando comparado com o 

modelo atual. Este facto tem impacto no superior volume associado a cada ordem, uma vez que o volume 

total é partilhado, resultando num aumento de 20.1% do volume por ordem do modelo proposto quando 

comparado com o modelo atual. Este facto tem impacto na taxa de ocupação média por ordem, resultando 

num aumento da taxa de ocupação em 14.3% da capacidade disponível no veículo empilhador, quando 

comparado com o modelo atual. A adequação do modelo atual de construção de ordens é também 

questionada quando os resultados obtidos para dois algoritmos de cálculo de movimentos são idênticos. 

Este facto é indicativo de uma excessiva desagregação de ordens construídas. Tal é resultado direto da 

excessiva imposição de regras de segmentação de localizações associadas a cada ordem, resultando em 

caminhos maioritariamente de ida e volta para uma única localização de armazenagem. Esta característica 

torna irrelevante a aplicação de algoritmos de cálculo de movimentações, não permitindo tirar partido das 
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vantagens a estes associadas. Deste modo é possível declarar a maior eficiência de planeamento de 

operação por utilização do modelo construído para classificação e segmentação de materiais em ordens. 

No contexto da análise dos algoritmos de cálculo de movimentos para o modelo proposto, o algoritmo de 

cálculo de solução ótima apresenta melhores resultados do que o algoritmo nearest-neighbour. A aplicação 

de procedimento para obtenção de solução ótima resulta numa distância total de 13603.2 metros 

percorridos para a totalidade das ordens, representando uma redução de 3.4% em relação à aplicação do 

algoritmo nearest-neighbour para o mesmo modelo. Mantendo-se o número de movimentos associados à 

aplicação de cada algoritmo, a distância média é naturalmente menor na aplicação da procedimento para 

obtenção de solução ótima. 

Apresenta-se na Tabela 25 a vista comparada e a diferença entre as melhores combinações do modelo 

atual e do modelo proposto. 

Tabela 25 – Comparação entre solução de eficiência extrema resultantes da análise de modelos e algoritmos de 
cálculo de movimentos – cenário C2. 

Modelo + Algoritmo 
Nº de 

Ordens 
Volume Médio 
/ Ordem (m3) 

Taxa de 
Conversão de 

Transf. em 
Ordem (média) 

Ocupação Média 
de Capacidade 
de Empilhador 

(1.2 m2) 

Distância total 
percorrida (m) 

Modelo Atual 

69 0.683 1.449 57.6% 14549.60 
Nearest Neighbour 
ou Solução Ótima 

Modelo Proposto 
57 0.826 1.754 68.83% 13603.20 

Solução Ótima 

Diferença -17.4% +21% +21% +19.5% - 6.5% 

Quando analisados em termos absolutos, os resultados revelam que a melhor solução corresponde à 

combinação da adoção do modelo de construção de encomendas proposto em conjunto com o algoritmo 

de cálculo de solução ótima. De forma oposta a utilização do modelo de construção de encomendas atual 

destaca-se como a solução menos eficiente, independentemente do algoritmo de cálculo aplicado.  

Deste modo, tal como é evidenciado pelas diferenças entre os dois modelos, a adoção do modelo de 

segmentação de materiais e construção de ordens em conjunto com a aplicação do algoritmo de cálculo 

de solução ótima de movimentos, apresenta-se como a solução mais adequada ao sistema de 

armazenagem em estudo. 
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 Conclusões Finais e Propostas de Trabalho Futuro 

No presente trabalho é realizado o estudo das operações desenvolvidas no armazém do centro de 

distribuição de Sintra da Inapa Portugal, com o objetivo de identificar e estudar segmentos operacionais 

passiveis de introdução de melhoria, e possíveis alterações operacionais que possibilitem o melhoramento 

do desempenho da cadeia operacional.  

A caracterização conduzida no capítulo 2 incide amplamente na componente da logística interna do 

armazém do Centro de Distribuição de Sintra. Tal é justificado pelo facto de a Inapa ter a essência da sua 

operação no seu negócio de armazenagem, apesar desta atividade se encontrar inserida na cadeia de 

abastecimento da Inapa Portugal. Tal como anteriormente apresentado a atividade de armazenagem 

revela-se como o componente de maior interesse no contexto do estudo da rede logística da Inapa 

Portugal. Deste modo procede-se no capítulo 3 a uma revisão de literatura, realizada com o objetivo de 

obter um contexto teórico para desenvolvimento futuro da dissertação, sendo abordados aspetos a 

considerar na gestão e melhoria operacional de uma cadeia de abastecimento, atribuindo-se especial 

destaque às componentes de design e gestão de operações em armazéns. 

A descrição do CDSintra, realizada de forma extensiva a cada departamento operacional, permite verificar 

a existência de zonas dedicadas às características específicas de todos os materiais armazenados. Este 

facto, associado à existência de partilha de localizações de armazenagem no contexto da quase totalidade 

dos departamentos do armazém, poderá originar situações de movimentação excessiva, pela dispersão 

dos materiais a recolher. Existe uma grande variabilidade de características físicas e procedimentos 

associados a cada um dos SKUs armazenados, com cerca de 3500 referências de produto com 

características distintas. Não existindo presentemente uma categorização dos materiais armazenados que 

obedeça a uma métrica pré-definida, não será possível ao operador planear de forma informada e 

esclarecida a sua volta, ou seja, a sequência pela qual realiza a recolha dos materiais.  

Também o facto de, segundo o modelo atual de construção de ordens atual, a cada ordem corresponder 

um elevado nível de desagregação de encomendas (ver secção 2.4.7.2) origina recorrentemente situações 

em que operadores cumprem folhas de separação onde apenas conste um reduzido número de linhas de 

separação (pick-lines). Tal implica um constante regresso ao ponto de recolha/arrumação de ordens para 

solicitação de novo documento, situação que não se afigura como adequada tendo em conta as elevadas 

distâncias percorridas e o impacto que representa no desempenho operacional do armazém.  

É também relevante destacar o facto de a sequenciação das atividades decorrentes do cumprimento de 

uma ordem, segundo os procedimentos atualmente adotados, ser realizada segundo o discernimento, 

critério e experiência do operador que a executa.  

Sublinha-se também a existência de constrangimentos associados ao estudo da operação decorrentes da 

impossibilidade de acesso direto à base de dados do sistema de informação utilizado pela gestão de 
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armazém. Deste modo não é possível realizar a extração em massa de dados que permita uma avaliação 

mais pormenorizada e extensa do histórico de operação. 

A identificação das situações anteriormente descritas constituiu a motivação para o estudo de 

sequenciação/estabelecimento de rotas, no âmbito da revisão de literatura. Esta prende-se então com o 

facto de um dos principais problemas associados à operação de picking de encomendas consistir na 

sequenciação de localizações a visitar, minimizando o tempo médio de percurso e custos associado.  

A análise do sistema para identificação de possíveis segmentos a focar no desenvolvimento de soluções, 

é iniciada pela análise do perfil de atividade do sistema de armazenagem, seguindo a abordagem proposta 

por Bartholdi e Hackman (2014). Deste modo é realizado o estudo dos dados históricos de entrada/saída 

de materiais no sistema e caracterização de inventário. Este último é realizado por análise de portefólio de 

materiais, análise ABC por quantidade armazena e o seu posicionamento. Deste modo foi possível 

identificar a existência de uma considerável variabilidade de materiais, respetivas características e 

comportamento associado. Esta variabilidade, tal como previamente detetado pela gestão do CDSintra, 

constitui um dos principais desafios à gestão do centro de distribuição.  

Conclui-se, no contexto dos factos anteriormente apresentados, que é relevante no desenvolvimento da 

resolução do problema a abordagem de três temáticas: classificação e segmentação de materiais, 

avaliação de desempenho, e modelo de arrumação/recolha de ordens.  

O desenvolvimento de propostas de solução é iniciado pelo desenvolvimento de um modelo de 

classificação e segmentação de materiais em ordens. Deste forma as transferências por entrada/saída de 

materiais em armazém são decompostas em função das suas características e posteriormente 

segmentadas em ordens a cumprir por cada operador. O principal objetivo deste modelo é a criação de 

ordens que permitam maximizar o aproveitamento da capacidade de carga associada a cada movimento 

(por trator empilhador). Tal é alcançado pela conceptualização de medidas transversais de classificação 

de materiais, AE/APE, tendo por base as dimensões cubicas associadas ao SKU de cada referência de 

material. Esta solução permite o tratamento de materiais de forma transversal, eliminando a barreira 

associada à existência de uma quantidade excessiva de medidas de quantidade de materiais em armazém. 

A necessidade de avaliação e validação futura da implementação das soluções propostas motiva o 

desenvolvimento de um modelo simples de avaliação de desempenho operacional do sistema. Deste modo 

realiza-se o levantamento de métricas a aplicar no controlo contínuo do desempenho do sistema, 

nomeadamente nos domínios de nível de serviço, eficiência Operacional, utilização de recursos, e 

segurança. 

A abordagem ao estudo e aplicação de modelos de mapeamento do armazém e roteamento do 

cumprimento de ordens é realizada com base em modelos estudados no contexto da revisão de literatura 

(ver secção 3.2.2.3). São considerados no desenvolvimento da estratégia de planeamento de operações 
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de arrumação/recolha de materiais a totalidade dos modelos estudados, sendo após análise selecionados 

para aplicação os algoritmos nearest-neighbour e o cálculo da solução ótima com recurso a procedimento 

recursivo em base de dados.   

Procede-se posteriormente ao desenvolvimento de uma proposta integrada de melhoria na gestão de 

armazém. Esta tem como objetivo o desenvolvimento de uma proposta de solução que integre as soluções 

anteriormente estudadas, permitindo à gestão do CDSintra a melhoria do seu desempenho. Deste modo é 

criada uma ferramenta de apoio à gestão de armazém (WMT, Warehouse Management Tool). Esta 

ferramenta possibilita a manutenção e gestão de dados associados à operação do armazém, integrando a 

aplicação das soluções anteriormente desenvolvidas. A ferramenta é desenvolvida para aplicação ao 

sistema de armazenagem em estudo, sendo construída de forma a poder ser adaptada a qualquer sistema 

de armazenagem com características genéricas, de forma a capitalizar o seu desenvolvimento. Esta 

ferramenta possibilita a gestão de entrada/saída de encomendas, configuração de armazém em sistema, 

planeamento de operação, controlo de desempenho operacional, controlo de inventário e portefólio de 

produtos e extração de informação da base de dados a selecionar pelo utilizador. 

O módulo de configuração permite a configuração de armazém através de um conjunto de passos simples 

e intuitivos, resultando no mapeamento tridimensional da totalidade das zonas de armazém. Deste modo 

é possível a obtenção imediata de todos os percursos possíveis entre cada par de localizações em 

armazém, possibilitando o cálculo posterior de percursos.  

O módulo de planeamento incorpora em primeiro lugar a aplicação dos modelos de segmentação de 

materiais, possibilitando a aplicação do modelo atual e modelo proposto desenvolvido na formação de 

ordens para cumprimento por operador.  

A aplicação de algoritmos de construção de rotas a aplicar ao conjunto de ordens permite a utilização dos 

algoritmos propostos para aplicação: nearest-neighbour e cálculo de solução ótima.  

O estudo do desempenho dos modelos propostos é então realizado por utilização do sistema WMT. São 

em primeiro lugar contruídos dois cenários de teste, C1 e C2. O cenário C1 considera um universo de 30 

entradas em armazém, com localizações em células distintas da zona AE.  

A aplicação dos modelos de construção de encomendas e cálculo de rotas ao cenário C1 é limitado pelo 

reduzido número de transferências considerado (30), bem como a atribuição de localizações distintas a 

cada transferência. Deste modo a aplicação do modelo atual de construção de ordens é ineficaz na redução 

da complexidade das ordens de transferência, enquanto o modelo proposto apenas reduz em 10% o 

número a dissociação em transferências, resultando 27 ordens. As rotas estabelecidas por aplicação de 

qualquer um dos algoritmos às ordens estabelecidas é limitada, apresentando resultados semelhantes. No 

entanto a adoção do modelo de construção de ordens em conjunto com o algoritmo de cálculo de solução 

ótima destaca-se dos restantes, com uma distância total 1.5% menor que a pior combinação. 
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O cenário C2, caracterizado por um aumento para 100 transferências, é caracterizado por uma 

complexidade superior, o que permite evidenciar o desempenho das combinações de modelo-algoritmo 

aplicadas. De Ao nível da adoção de modelos de construção de encomendas, destaca-se a superior 

eficiência do modelo proposto, com uma taxa de agregação 17.4% superior ao modelo atual, permitindo a 

tradução de 100 transferências em 57 ordens. A nível de distância total percorrida, foi identificada uma 

redução de 6.5% da distância percorrida por adoção do modelo proposto em conjunto com o algoritmo de 

cálculo de solução ótima, quando comparado com a adoção do modelo atual com o algoritmo nearest 

neighbour. Desta forma é possível concluir que a adoção conjunta do modelo de construção de ordens 

desenvolvido e proposto, em conjunto com o algoritmo de cálculo de solução ótima, representa a melhor 

solução em termos absolutos.  

No contexto de sugestões para trabalho futuro, destaca-se em primeiro lugar a necessidade de 

acompanhamento da aplicação da proposta integrada desenvolvida no presente projeto, por adoção e 

utilização da ferramenta WMT no dia-a-dia do armazém. Tal é justificado pelo enorme desafio que 

representa a adoção das metodologias desenvolvidas, sendo necessário acompanhar a sua adoção, de 

forma continuada. Como qualquer ferramenta tecnológica, a utilização da ferramenta WMT requer a 

formação dos utilizadores, pelo que este será também um ponto necessariamente abordado futuramente.  

Considera-se também relevante o estudo da possibilidade de geração de mapas de localizações 

associados ao cumprimento de ordens. Apesar de ser apresentada a localização das localizações a visitar 

pelo operador, de forma sequencial e com indicação de prioridade, seria interessante a impressão de um 

mapa com a rota, eliminando por completo a possibilidade de adoção de um caminho não considerado 

eficiente entre cada par de localizações.
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Figura 41 – Distribuição e configuração dos departamentos do Centro de Distribuição de Sintra. 
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 Configuração de Departamentos do CDSintra 

 

Figura 42 – Layout da Zona de Armazenagem Temporária (células 15-18), Zona de Armazenagem por Empilhamento 
de paletes (AEP) (células 19-26), Zona de Consolidação e Operações de Acrescento de Valor (células 27-29), e 

Zona de Armazenagem Auxiliar (AA). 

 

Figura 43 – Disposição (layout) da Zona de Armazenagem em Estante, com identificação de blocos de armazenagem 

e composição (bloco 1 e bloco 2). 

 

Figura 44 – Layout das Portas de Entrada e Saída, Pórticos de Verificação, Esteiras de Transporte, Terminais de 
Controlo e Estações de Separação de Materiais do SAAR. 

Bloco 1 Bloco 2 
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 Descritivo de Folha de Separação/Arrumação 

 

Tabela 26 – Campos da Folha de Separação e Folha de Arrumação. 

 

 

 

Tabela 27 – Unidades absolutas na identificação de quantidade a recolher. 

 

 

Campo Descrição 

Data Data de realização de operação, em formato: Dia/Mês/Ano 

Rota Rota associada ao Carro. 

Carro Número de identificação do veículo de transporte rodoviário. 

CD Corredor. 

NV Nível (aplicável na Zona AE). 

LD Lado do Corredor (aplicável na Zona AE). 

Célula Célula de Armazenagem (aplicável nas Zonas AE e AEP). 

Artigo Referência de identificação única, associada a cada SKU. 

Lote 

Identificação de antiguidade de um artigo, dentro do mesmo SKU. No 
presente a Inapa não lida com armazenagem de produtos perecíveis. No 
entanto este campo foi criado no Sistema precavendo a eventualidade de 
no futuro poder fornecer este tipo de serviço. 

Designação Designação descritiva do SKU. 

Unidades Quantidade absoluta de material a recolher, descritas na Tabela 2. 

Abreviatura Designação 

FL Folhas. 

UN Unidades. 

MIL Milheiros (agregação de mil unidades). 

Kg Quilograma.  

MT Metros. 
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 Repositório de Imagens 

 

Figura 45 – Localização Geográfica do CDSintra no contexto da zona metropolitana de Lisboa. 

 

 

Figura 46 – Mapa explicativo da localização das imagens 1-12 no contexto do armazém do CDSintra. 

 

Tabela 28 – Associação de figuras 46, 47, 48 e 49 à numeração atribuída a imagens (1-12).  

Figura Imagens  

Figura 46 1, 2, 3 

Figura 47 4, 5, 6 

Figura 48 7, 8, 9 

Figura 49 10, 11, 12 
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Figura 47 – Imagens da zona SAAR: Robots, esteiras, Terminal de Controlo e Estação de Separação de Parcelas. 

   

Figura 48 – Zona de Armazenagem Temporária, Zona de Armazenagem em Palete, corredor entre zonas AE e AEP. 

   

Figura 49 – Cais de Expedição, Armazém de Prod. Químicos, Zona de Consolidação e Corte de Grandes Volumes. 

     

Figura 50 – Zona de Armazenagem Auxiliar e Face do SAAR, corredor entre células de AEP, corredor da zona AE. 

 4 

 1  2  3 

 5  6 

 7  8  9 

 10  11  12 
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 Algoritmos alternativo para cálculo de movimentação de materiais 

O mapeamento do armazém e a notação associada é transversal ao estudo dos algoritmos considerados. 

A estrutura aproximada dos dois blocos da zona AEP do armazém e o grafo equivalente, com as respetivas 

localizações assinaladas, encontram-se representados na Figura 51 (A).  

C5C2 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12

Bloco X

Bloco Y

Corredor Traseiro

Corredor Central

Corredor Frontal

vy,5

a12a11a10a9a8a7a6a5a4a3a2

b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2

c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2

vy,8

vy,2

vy,6

vy,3

vy,9

vy,5

vy,11

vy,9

vy,3

vy,6

vy,11

vy,9

vy,4

vy,7

vy,2

vy,12

vy,10

vy,3

vy,8

vy,11

vy,8

vy,4

vy,2

vy,9

vy,5

vy,11

vy,2

vy,6

vy,9

vy,3

vy,6

vy,9

vy,3

vy,11

(A) (B)

7

5

 

Figura 51 – Exemplo de representação do modelo. Parte A representa a estrutura aproximada dos dois blocos da 
zona AEP do armazém, onde cada célula a preto representa uma localização. A parte B representa o grafo 

equivalente com as respetivas localizações assinaladas.  

A zona de armazenagem AE e as localizações que a compõem pode ser modelada como um grafo G, cuja 

composição de vértices se apresenta como: 

 vx,i (i = 1,…,mx)  - localizações de células no bloco X; 

 vy,i (i = 1,…,my)  - localizações de células no bloco Y; 

 ai (i = 1,…,N)  - posição no corredor perpendicular traseiro, na entrada do corredor i; 

 bi (i = 1,…,N)  - posição no corredor perpendicular central, na entrada do corredor i; 

 ci (i = 1,…,N)  - posição no corredor perpendicular frontal, na entrada do corredor i. 

 vy,o corresponde ao ponto de origem. 

Apresenta-se nas secções seguintes o estudo dos modelos considerados e avaliação da sua aplicação ao 

presente caso de estudo. 
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A. Algoritmo Nearest Neighbour 

A aplicação da heurística nearest neighbour (vizinho mais próximo) tem o seu início numa dada localização, 

dada uma lista de localizações não incluídas no grafo de percurso a construir. O custo associado ao arco 

entre cada par de localizações é avaliado, sendo sucessivamente selecionado o arco com menor custo 

associado e removido do conjunto de localizações não visitadas. O processo é repetido até que todas as 

localizações se encontrem abrangidas no grafo contruído.  

Dependendo a seleção de arco a cada passo depende dos arcos anteriormente selecionados, a heurística 

pode ser repetida a partir de diferentes nós iniciais, com o objetivo de pesquisar grafos alternativos com 

menor custo total associado. 

O procedimento tem então inicio na designação de uma localização inicial 𝑖, sendo inicializado o conjunto 

de localizações escalonadas 𝑆 =  ∅. A comparação de custo de movimentação da localização presente 

para cada localização não visitada 𝑣 ∈  𝑁, com 𝑣 ∉  𝑆 , subentende a seleção do localização 𝑣* para a 

próxima posição a incluir em 𝑆. O conjunto de localizações escalonadas é atualizado de modo a refletir a 

inclusão da localização 𝑣* com 𝑆 = 𝑆 + {𝑣∗}.   

Designando 𝑣* como posição incumbente (posição 𝑖 anteriormente), o processo é repetido até que o 

conjunto 𝑁 se encontre vazio, sendo obtido uma sequência ordenada de localizações a visitar 𝑆. 

A combinação de localizações que retém o menor custo constitui a solução heurística. Este algoritmo 

representa uma das heurísticas de mais simples aplicação, envolvendo um reduzido esforço 

computacional. A utilização deste algoritmo resulta regularmente na obtenção de percursos obviamente 

ineficientes. Sendo evidente a ineficiência de aplicação deste algoritmo, a utilização da heurística nearest 

neighbour é considerada no presente caso de estudo com o objetivo de obtenção de termo de comparação 

de eficiência na aplicação de diferentes algoritmos ao sistema de armazenagem.  

B. Algoritmo de Roodbergen e De Koster (ANO) 

A zona de armazenagem AE e as localizações que a compõem pode ser modelada como um grafo G. Cada 

dois vértices que correspondam a localizações de posicionamento de materiais estão ligados, no máximo, 

por duas arestas paralelas (em corredor de armazenagem). O alcance de um vértice (posição de 

armazenamento), a partir do ponto de origem, comporta também o conjunto máximo de duas arestas 

pertencentes a corredores perpendiculares (frontal, central ou traseiro). 

Cada percurso associado à arrumação/recolha de materiais numa sequência de localizações é considerado 

como um subgrafo T, pertencente ao grafo G. O comprimento associado ao subgrafo T é definido como o 

somatório dos comprimentos de aresta medidos entre vértices que compõem o percurso. O subgrafo T 

corresponde assim ao cumprimento de uma Ordem por um Operador de armazém, para recolha ou 

arrumação de materiais. Para cada ordem tem-se então como objetivo calcular o subgrafo T com menor 

comprimento associado. 
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Definição de Grafos de Percurso 

Considera-se 𝐿𝑗
− o subgrafo do grafo G composto por vértices aj, bj, e cj em conjunto com todos os vértices  

aj, bj, e cj à sua esquerda. Seja Yj o subgrafo do armazém que consiste no conjunto de vértices bj, e cj em 

conjunto com todos os vértices e arestas entre si, define-se: 𝐿𝑗
+𝑦

=  𝐿𝑗
−  ∪  𝑌𝑗. Seja Xj o subgrafo composto 

pelos vértices aj e bj, em conjunto com os vértices correspondentes a vértices e arestas entre si, define-se: 

𝐿𝑗
+𝑥 =  𝐿𝑗

+𝑦
 ∪  𝑋𝑗. 

Utiliza-se 𝐿𝑗 na indicação do resultado quando definido 𝐿𝑗 =  𝐿𝑗
−, 𝐿𝑗 =  𝐿𝑗

+𝑦
 ou  𝐿𝑗 =  𝐿𝑗

+𝑥. 

Para cada subgrafo 𝐿𝑗 ⊂  𝐺 considera-se o subgrafo 𝑇𝑗 ⊂  𝐿𝑗  um percurso parcial 𝐿𝑗 se existir outro subgrafo 

de 𝐺 (denominado complemento). O complemento consiste nos vértices e arestas não contidos em 𝐿𝑗, tal 

que a união dos dois subgrafos forme um subgrafo de volta.  

O algoritmo proposto pelo autor utiliza o conceito de programação dinâmica na construção do subgrafo 

correspondente a percurso a realizar pelo operador. Tem-se de início todos os subgrafos parciais 𝐿2
+𝑦

 (com 

j entre 2 e 12, correspondente aos corredores de armazenagem), contendo apenas vértices de corredor e 

armazenagem entre b1 e c1. No passo seguinte procede-se à extensão dos subgrafos de percurso 𝐿3
+𝑦

 por 

adição de vértices de corredor e armazenagem entre a1 e b1, de modo a obter os subgrafos de percurso 

𝐿2
+𝑥. Em seguida são determinados os subgrafos de percurso 𝐿3

− por extensão dos subgrafos 𝐿2
+𝑥, 

adicionando vértices entre os corredores 2 e 3. A partir dos subgrafos parciais 𝐿3
− podem obter-se os 

subgrafos parciais de percurso 𝐿3
+𝑦

. Continuando este procedimento obtêm-se os 𝐿𝑛
+𝑥 subgrafos parciais 

que correspondem aos subgrafos de percurso. 

De modo a descrever o algoritmo no âmbito da programação dinâmica, o autor define estados potenciais, 

transições possíveis entre estados, e custos (cumprimento de percurso) envolvidos em cada transição, 

descritos no contexto da presente secção.  

Estados 

As classes correspondentes a subgrafos de percurso parciais 𝐿𝑗 podem ser caracterizadas por cinco 

características: grau de paridade aj, grau de paridade bj, grau de paridade cj, conectividade e distribuição 

de aj, bj e cj sobre os vários componentes. O grau de paridade descreve se o número arestas ligadas a 

vértices é impar, par ou zero. Por sua vez conectividade é definido como o número de componentes 

conectados de um subgrafo de percurso. A distribuição de aj, bj e cj sobre os vários componentes indica se 

aj, bj e cj estão contidos no mesmo subcomponente. O grau de paridade é dado por u (impar, da expressão 

inglesa uneven), e (par, da expressão inglesa even) e 0 (zero). A conectividade é dada por um inteiro entre 

zero e três. 
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Transições entre Estados 

As transições entre estados consistem na adição de vértices e arestas. É possível distinguir três tipos de 

transições:  

 𝐿𝑗
− para 𝐿𝑗

+𝑦
 – adição de vértices e arestas entre bj e cj ; 

 𝐿𝑗
+𝑦

 para 𝐿𝑗
+𝑥 – adição de vértices e arestas entre aj e bj; 

 𝐿𝑗
+𝑥 para 𝐿𝑗+1

−  – adição de ligação entre os corredores j e j+1. 

Transição 𝐿𝑗
− para 𝐿𝑗

+𝑦
 

Considere-se um corredor j, sabendo que não são necessárias mais de duas arestas paralelas entre cada 

par de vértices. Deste modo os percursos entre bj e cj podem ser modelados como exemplificado na Figura 

52, na qual se representa um conjunto de hipóteses de percurso para uma parcela de corredor. 

cj

bj

cj

bj

cj

bj

cj

bj

cj

bj

cj

bj

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 

Figura 52 – Seis possibilidades de percorrer três localizações de armazenagem constantes da parcela de um 
corredor i, excetuando a hipótese (6) na qual se considera a inexistência de localizações a percorrer. 

Transição 𝐿𝑗
+𝑦

 para 𝐿𝑗
+𝑥 

Tal como na transição anterior é possível distinguir seis formas de transpor as arestas que compõem um 

corredor j, entre aj e bj. 

Transição 𝐿𝑗
+𝑥 para 𝐿𝑗+1

−  

Esta transição estabelece a conexão entre os corredores j e j+1 por adição de configurações, como 

apresentadas na Figura 53.  
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bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

(1) (2) (3) (4) (5)

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

(6) (7) (8) (9) (10)

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

bj bj+1

aj aj+1

bj bj+1

(11) (12) (13) (14)
 

Figura 53 – Configurações possíveis de transição entre corredores j e j+1. 

Custo 

O custo de cada transição é igual ao somatório dos comprimentos das arestas adicionadas nas transições 

compreendidas no deslocamento.  

Deste modo o algoritmo toma partido do conceito de programação dinâmica na obtenção do grafo 

correspondente ao caminho com menor custo total associado. Tal como é possível perceber na descrição 

anteriormente conduzida a aplicação do algoritmo é caracterizada por uma elevada complexidade, a qual 

se traduz inevitavelmente na necessidade de um motor de cálculo capaz de processar em tempo útil a 

informação associada à operação a planear. A consideração destas observações é relevante na escolha 

de quais os algoritmos indicados para aplicação no caso em estudo. 

C. Algoritmo de Lin e Kernighan (ANO) 

A heurística desenvolvida por de Lin e Kernighan (ANO) tem por base a permuta de k arcos de percurso 

entre localizações, denominado 𝑘−𝑜𝑝𝑡 (Helsgaun, 2000). Considerando uma rota T gerada de forma 

aleatória, é pesquisada de forma iterativa a existência de ligação em 𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑘}  que permita a 

substituição da qualquer ligação em 𝑌 = {𝑦1, … , 𝑦𝑘}, resultando desta substituição uma rota 𝑇′ mais 

eficiente. A exemplificação do processo é apresentada na Figura 54. 

v1 v2 v3 v4 v5 v6

v1 v2 v3 v4 v5 v6

rota T

rota T 
 

Figura 54 – Representação de processo iterativo para obtenção de rota caracterizada por superior eficiência, para o 
algoritmo de Lin e Kernighan. 
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Os conjuntos 𝑋 e 𝑌 encontram-se inicialmente vazios, sendo preenchidos de forma gradual a cada iteração 

𝑖. Tal como anteriormente descrito este processo de substituição das ligações é denominado 𝑘−𝑜𝑝𝑡 

(Helsgaun, 2000). A aplicação do algoritmo considera um conjunto de critérios, em seguida descritos. 

Troca sequencial 

Cada par de ligações (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) e (𝑦𝑖 , 𝑥𝑖+1, ) entre pontos deve partilhar um nó. A manutenção de um trajeto 

fechado aquando da substituição de ligações do conjunto 𝑋 por ligações do conjunto 𝑌 é garantida pela 

regra 𝑦𝑘 = (𝑡2𝑘, 𝑡1) sendo 𝑡 um nó.  

Viabilidade 

A aresta 𝑥𝑖 entre os nós (𝑡2𝑖−1, 𝑡2) é selecionada de forma a garantir que o resultado obtido pela ligação 

dos nós 𝑡2𝑖 e 𝑡1 seja uma rota fechada.  

Lucro positivo 

Considerando 𝐺𝑖 𝐺𝑖 como o lucro obtido por substituir uma ligação do conjunto 𝑋 por outra do conjunto 𝑌, 

a aresta 𝑦𝑖 é escolhida se, e só se, gerar um lucro positivo. O lucro é dado por 𝑔𝑖 = 𝑐(𝑥𝑖) − 𝑐(𝑦𝑖) → 𝐺𝑖 =

  𝑔1 + 𝑔2 + ⋯ + 𝑔𝑖, onde 𝑐(𝑥𝑖) e 𝑐(𝑦𝑖) representam os custos das ligações 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 , respetivamente.  

Disjunção 

Os conjuntos 𝑋 e 𝑌 são necessariamente disjuntos. 

O algoritmo apresentado foi proposto por Lin e Kernighan (1973) para a resolução do TSP. Existem outros 

métodos desenvolvidos e testados, tal como foi descrito no início da presente secção, porém, este é um 

modelo simples e que se adequa ao problema 
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 Unidades de medida de quantidade 

 

Tabela 29 – Unidades utilizadas na caracterização e respetivas quantidades totais de materiais em inventário.  

Designação de 

Unidade 
Descrição 

Quantidade: 

Material Inapa 

Quantidade: 

Material Serviço 

de Logística 

Quantidade 

Total 

Bobines 

Rolo de papel contínuo, de grande 

dimensão, para impressões tipográficas 

de grande tiragem. 

34 10 44 

Caixas 
Materiais armazenados em caixas de 

tamanho variado. 
13 41 52 

Folhas Contagem por folhas singulares. 2780 5 2785 

Kilos Quilogramas. 145 65 210 

Litros - 20 - 20 

Maços Agregação de folhas. 1 - 1 

Metros Metros lineares. 2 - 2 

Metros 2 Metros quadrados. - 1 1 

Milheiros 
Conjunto de mil unidades, tipicamente 

folhas de papel. 
491 14 505 

Pack Agregação de unidades. 1 1 2 

Palete Materiais agregados em palete. 6 2992 2998 

Peças - - 1 1 

Rolos - 100 90 190 

Sacos - 5 1 6 

Toneladas - - 6 6 

Unidades Materiais contabilizados à unidade. 552 1454 1894 

Outros  2 5543 5545 
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Tabela 30 – Unidades de medida de quantidade de materiais e equivalência a unidade palete. 

Designação de 

Unidade 
Palete-Equivalente Palete-Equivalente 

Bobines 
Rolo de papel contínuo, de grande dimensão, para impressões 

tipográficas de grande tiragem. 
Sim. 

Caixas Materiais armazenados em caixas de tamanho variado. Não. 

Folhas Contagem por folhas singulares. Não. 

Quilos Quilogramas. Não. 

Litros Unidade de volume aplicável a recipientes de transporte de líquidos. Não. 

Maços Agregação de folhas. Não. 

Metros Metros lineares. Não. 

Metros 2 Metros quadrados. Não. 

Milheiros Conjunto de mil unidades, tipicamente folhas de papel. Não. 

Pack Agregação de unidades. Não. 

Palete Materiais agregados em palete. Sim. 

Peças Peças de veículos ou armazenagem. Não. 

Rolos Rolos de papel de dimensão variável. Não. 

Sacos Agregação de materiais em sacos de dimensão variável. Não. 

Toneladas Unidade de massa/peso em termos absolutos. Não. 

Unidades Materiais contabilizados à unidade. Não. 

Outros Materiais com unidade não definida. Não. 
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 Dados de processo mapeamento de armazém 

 

Tabela 31 – Dados respeitantes a distância de ponto de referência de cada zona de armazenagem ao ponto de 
referência de armazém, central às portas de entrada do cais.  

ID 
Zona 

Abreviatura 
Zona 

Descrição 
Distância a ponto Ref. 

do Armazém (m) 

1 SAAR Sistema de Armazenagem Automática Robotizada 30 

2 APQ Armazém de Produtos Químicos 60 

3 AA Armazenagem Auxiliar 70 

4 AE Armazenagem em Estante 30 

5 AEP Armazenagem por Empilhamento de Paletes 40 

 

Tabela 32 – Dados associados à definição de pontos de referência de cada corredor de armazenagem, no contexto 
de cada uma das respetivas zonas. Dados associados ao Setup de Operação Nível 2.  

ID Zona Abreviatura Zona No. Corredor 
Distância ao Ponto Ref. 

Zona (m) 
Direção 

1 SAAR 1 0 Direita 

2 APQ 1 0 Direita 

3 AA 1 0 Direita 

4 AE 1 26 Direita 

4 AE 10 10 Esquerda 

4 AE 11 14 Esquerda 

4 AE 12 18 Esquerda 

4 AE 2 26 Direita 

4 AE 3 22 Direita 

4 AE 4 18 Direita 

4 AE 5 14 Direita 

4 AE 6 10 Direita 

4 AE 7 6 Direita 

4 AE 8 0 Direita 

4 AE 9 6 Esquerda 

5 AEP 1 0 Direita 

 



110 

 

 

Figura 55 – Representação de tabela do sistema WMT para identificação da existência de cross-aisle no contexto de 
cada zona de armazenagem, gerada dinamicamente pelo sistema. Dados associados ao Setup de Operação Nível 2. 

 

Tabela 33 – Dados associados a cumprimento de cada corredor de armazém e respetiva localização de cross-aisle 
nos casos em que tal seja aplicável.   

ID Zona Descrição Zona No. Corredor 
Comprimento do 
Corredor (m) 

Localização do Ponto 
de Ref. Cross Aisle (m) 

1 Sistema de Armazenagem 
Automática Robotizada 

1 0 - 

2 Armazém de Produtos 
Químicos 

1 5 - 

3 Armazenagem Auxiliar 1 70 - 

4 Armazenagem em Estante 1 100 50 

4 Armazenagem em Estante 2 100 50 

4 Armazenagem em Estante 3 100 50 

4 Armazenagem em Estante 4 100 50 

4 Armazenagem em Estante 5 100 50 

4 Armazenagem em Estante 6 100 50 

4 Armazenagem em Estante 7 100 50 

4 Armazenagem em Estante 8 100 50 

4 Armazenagem em Estante 9 100 50 

4 Armazenagem em Estante 10 100 50 

4 Armazenagem em Estante 11 100 50 

4 Armazenagem em Estante 12 100 50 

5 Armazenagem por 
Empilhamento de Paletes 

1 50 - 
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Figura 56 – Janela de registo de dimensões de SKU para novas referências de produto em sistema WMT. 
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 Dados de cenário de Planeamento de Operação – Cenário C1 

 

Tabela 34 – Dados resultantes da aplicação do modelo presentemente aplicado na formação de ordens. 

ID 
Ordem 

Zona Corred. Bloco Nível Célula 
ID 
Prod. 

Quantidade 
(Unid.) 

Volume 
(m3) 

1 AE 12 1 5 4011220536 5 10 1 

2 AE 12 2 4 4021220437 4 1 0.6 

2 AE 12 2 4 4021220437 4 1 0.6 

3 AE 11 1 4 4011120412 4 1 0.6 

4 AE 11 2 3 4021120363 3 20 0.32 

4 AE 11 2 3 4021120363 3 20 0.32 

5 AE 10 1 3 4011020310 3 20 0.32 

5 AE 10 1 3 4011020310 3 20 0.32 

6 AE 10 2 2 4021020268 2 5 1 

7 AE 10 1 1 4011010130 3 20 0.32 

8 AE 9 1 2 4010920210 2 5 1 

9 AE 9 2 1 4020910139 1 1 1.2 

10 AE 8 2 6 4020810656 6 1 1.1 

11 AE 8 2 1 4020810142 4 1 0.6 

12 AE 8 1 1 4010810118 1 1 1.2 

13 AE 7 1 6 4010720635 6 1 1.1 

14 AE 7 2 5 4020720665 5 10 1 

15 AE 7 1 3 4010710326 2 5 1 

16 AE 6 1 5 4010610502 5 10 1 

17 AE 6 2 4 4020620438 4 1 0.6 

18 AE 6 1 2 4010610205 1 1 1.2 

19 AE 5 1 4 4010520428 4 1 0.6 

19 AE 5 1 4 4010520428 4 1 0.6 

20 AE 5 2 3 4020520364 3 20 0.32 

21 AE 4 1 3 4010410326 3 20 0.32 

22 AE 4 2 2 4020420252 2 5 1 

23 AE 4 2 1 4020410160 5 10 1 

24 AE 3 2 6 4020320647 6 1 1.1 

25 AE 3 1 2 4010320230 2 5 1 

26 AE 3 2 1 4020310140 1 1 1.2 

27 AE 2 1 6 4010210605 6 1 1.1 

28 AE 2 2 5 4020210541 5 10 1 

29 AE 2 2 1 4020210167 6 1 1.1 

30 AE 2 1 1 4010210109 1 1 1.2 
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Tabela 35 – Dados resultantes da aplicação do modelo proposto para formação de ordens. 

ID 
Ordem 

Zona Corred. Bloco Nível Célula ID Prod. 
Quantidade 
(Unid.) 

Volume 
(m3) 

1 AE 11 2 3 4021120363 3 20 0.32 

1 AE 10 1 3 4011020310 3 20 0.32 

1 AE 11 2 3 4021120363 3 20 0.32 

2 AE 5 2 3 4020520364 3 20 0.32 

2 AE 10 1 3 4011020310 3 20 0.32 

2 AE 4 1 3 4010410326 3 20 0.32 

3 AE 10 1 1 4011010130 3 20 0.32 

4 AE 2 2 5 4020210541 5 10 1 

5 AE 7 2 5 4020720665 5 10 1 

6 AE 12 1 5 4011220536 5 10 1 

7 AE 6 1 5 4010610502 5 10 1 

8 AE 4 2 1 4020410160 5 10 1 

9 AE 4 2 2 4020420252 2 5 1 

10 AE 9 1 2 4010920210 2 5 1 

11 AE 10 2 2 4021020268 2 5 1 

12 AE 3 1 2 4010320230 2 5 1 

13 AE 7 1 3 4010710326 2 5 1 

14 AE 12 2 4 4021220437 4 1 0.6 

14 AE 5 1 4 4010520428 4 1 0.6 

15 AE 8 2 1 4020810142 4 1 0.6 

15 AE 12 2 4 4021220437 4 1 0.6 

16 AE 6 2 4 4020620438 4 1 0.6 

16 AE 11 1 4 4011120412 4 1 0.6 

17 AE 5 1 4 4010520428 4 1 0.6 

18 AE 2 2 1 4020210167 6 1 1.1 

19 AE 3 2 6 4020320647 6 1 1.1 

20 AE 8 2 6 4020810656 6 1 1.1 

21 AE 2 1 6 4010210605 6 1 1.1 

22 AE 7 1 6 4010720635 6 1 1.1 

23 AE 6 1 2 4010610205 1 1 1.2 

24 AE 9 2 1 4020910139 1 1 1.2 

25 AE 3 2 1 4020310140 1 1 1.2 

26 AE 8 1 1 4010810118 1 1 1.2 

27 AE 2 1 1 4010210109 1 1 1.2 
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 Dados de cenário de Planeamento de Operação – Cenário C2 

Tabela 36 – Lista de Produtos associados ao cenário de teste C2, e respetivo volume total associado. 

Produto a Armazenar 
Volume Total 

(m3) 
Total de Unidades 

(unid.) 
Volume - Média por Transferência 

(m3) 

Produto 1 5 5 1 

Produto 2 2.5 20 0.5 

Produto 3 0.4 50 0.08 

Produto 4 5 25 1 

Produto 6 3.2 8 0.64 

Produto 5 4 25 0.8 

Produto 7 4 50 0.8 

Produto 8 1.2 30 0.24 

Produto 10 5 5 1 

Produto 9 4 10 0.8 

Produto 11 0.8 100 0.16 

Produto 12 1.6 200 0.32 

Produto 15 0.8 100 0.16 

Produto 16 1.6 200 0.32 

Produto 17 4 50 0.8 

Produto 18 4 50 0.8 

Produto 13 0.001 5 0.0002 

Produto 14 0.002 10 0.0004 

Produto 19 0.001 5 0.0002 

Produto 20 0.002 10 0.0004 

 

 

Tabela 37 – Lista de transferências de materiais (entrada) associadas ao cenário proposto C2. 

ID Tipo Quantidade (unid.) Nível Corredor Zona Bloco Célula Volume (m3) 

1 Entrada 1 3 8 4 2 4.02E+09 1 

2 Entrada 1 3 9 4 2 4.02E+09 1 

3 Entrada 1 6 9 4 2 4.02E+09 1 

4 Entrada 1 6 10 4 2 4.02E+09 1 

5 Entrada 1 6 10 4 2 4.02E+09 1 

6 Entrada 4 6 11 4 2 4.02E+09 0.5 

7 Entrada 4 6 11 4 2 4.02E+09 0.5 

8 Entrada 4 6 12 4 2 4.02E+09 0.5 

9 Entrada 4 6 12 4 2 4.02E+09 0.5 

(Tabela 37 continua)  
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(Tabela 37 continuação) 

ID Tipo Quantidade (unid.) Nível Corredor Zona Bloco Célula Volume (m3) 

10 Entrada 4 6 12 4 2 4.02E+09 0.5 

11 Entrada 10 6 2 4 2 4.02E+09 0.08 

12 Entrada 10 6 3 4 2 4.02E+09 0.08 

13 Entrada 10 6 4 4 2 4.02E+09 0.08 

14 Entrada 10 6 5 4 2 4.02E+09 0.08 

15 Entrada 10 2 6 4 2 4.02E+09 0.08 

16 Entrada 5 2 6 4 2 4.02E+09 1 

17 Entrada 5 6 7 4 2 4.02E+09 1 

18 Entrada 5 6 7 4 2 4.02E+09 1 

19 Entrada 5 2 8 4 2 4.02E+09 1 

20 Entrada 5 2 8 4 2 4.02E+09 1 

21 Entrada 2 5 10 4 1 4.01E+09 0.8 

22 Entrada 1 2 11 4 1 4.01E+09 0.4 

23 Entrada 2 2 11 4 1 4.01E+09 0.8 

24 Entrada 1 4 12 4 1 4.01E+09 0.4 

25 Entrada 2 4 12 4 1 4.01E+09 0.8 

26 Entrada 5 2 9 4 1 4.01E+09 0.8 

27 Entrada 5 2 9 4 1 4.01E+09 0.8 

28 Entrada 5 5 9 4 1 4.01E+09 0.8 

29 Entrada 5 5 10 4 1 4.01E+09 0.8 

30 Entrada 5 5 10 4 1 4.01E+09 0.8 

31 Entrada 10 4 2 4 2 4.02E+09 0.8 

32 Entrada 10 4 2 4 2 4.02E+09 0.8 

33 Entrada 10 3 3 4 2 4.02E+09 0.8 

34 Entrada 10 3 3 4 2 4.02E+09 0.8 

35 Entrada 10 3 4 4 2 4.02E+09 0.8 

36 Entrada 6 3 4 4 2 4.02E+09 0.24 

37 Entrada 6 3 4 4 2 4.02E+09 0.24 

38 Entrada 6 3 5 4 2 4.02E+09 0.24 

39 Entrada 6 3 5 4 2 4.02E+09 0.24 

40 Entrada 6 3 5 4 2 4.02E+09 0.24 

41 Entrada 1 6 8 4 2 4.02E+09 1 

42 Entrada 1 6 9 4 2 4.02E+09 1 

43 Entrada 1 6 9 4 2 4.02E+09 1 

44 Entrada 1 6 10 4 2 4.02E+09 1 

45 Entrada 1 5 12 4 2 4.02E+09 1 

46 Entrada 2 3 6 4 1 4.02E+09 0.8 

(Tabela 37 continua)  
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(Tabela 37 continuação) 

ID Tipo Quantidade (unid.) Nível Corredor Zona Bloco Célula Volume (m3) 

47 Entrada 2 3 6 4 2 4.02E+09 0.8 

48 Entrada 2 3 7 4 1 4.02E+09 0.8 

49 Entrada 2 6 7 4 2 4.02E+09 0.8 

50 Entrada 2 6 8 4 2 4.02E+09 0.8 

51 Entrada 20 4 2 4 1 4.01E+09 0.16 

52 Entrada 20 4 2 4 1 4.01E+09 0.16 

53 Entrada 20 4 12 4 1 4.01E+09 0.16 

54 Entrada 20 4 7 4 2 4.02E+09 0.16 

55 Entrada 20 1 3 4 2 4.02E+09 0.16 

56 Entrada 40 1 9 4 2 4.02E+09 0.32 

57 Entrada 40 1 9 4 1 4.01E+09 0.32 

58 Entrada 40 1 5 4 1 4.01E+09 0.32 

59 Entrada 40 1 5 4 1 4.01E+09 0.32 

60 Entrada 40 1 11 4 1 4.01E+09 0.32 

61 Entrada 20 1 2 4 1 4.01E+09 0.16 

62 Entrada 20 1 3 4 2 4.02E+09 0.16 

63 Entrada 20 1 4 4 1 4.01E+09 0.16 

64 Entrada 20 5 4 4 1 4.01E+09 0.16 

65 Entrada 20 4 5 4 2 4.02E+09 0.16 

66 Entrada 40 4 6 4 2 4.02E+09 0.32 

67 Entrada 40 4 7 4 1 4.01E+09 0.32 

68 Entrada 40 4 7 4 1 4.01E+09 0.32 

69 Entrada 40 4 8 4 2 4.02E+09 0.32 

70 Entrada 40 4 12 4 2 4.02E+09 0.32 

71 Entrada 10 4 2 4 2 4.02E+09 0.8 

72 Entrada 10 4 3 4 2 4.02E+09 0.8 

73 Entrada 10 1 3 4 2 4.02E+09 0.8 

74 Entrada 10 1 4 4 2 4.02E+09 0.8 

75 Entrada 10 1 4 4 1 4.01E+09 0.8 

76 Entrada 10 1 5 4 1 4.01E+09 0.8 

77 Entrada 10 1 5 4 1 4.01E+09 0.8 

78 Entrada 10 1 8 4 1 4.01E+09 0.8 

79 Entrada 10 1 10 4 1 4.01E+09 0.8 

80 Entrada 10 1 12 4 2 4.02E+09 0.8 

81 Entrada 1 1 2 4 1 4.01E+09 0.0002 

82 Entrada 1 6 2 4 1 4.01E+09 0.0002 

83 Entrada 1 6 12 4 1 4.01E+09 0.0002 

84 Entrada 1 5 12 4 1 4.01E+09 0.0002 

(Tabela 37 continua)  
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(Tabela 37 continuação) 

ID Tipo Quantidade (unid.) Nível Corredor Zona Bloco Célula Volume (m3) 

85 Entrada 1 2 12 4 1 4.01E+09 0.0002 

86 Entrada 1 1 2 4 1 4.01E+09 0.0002 

87 Entrada 1 6 2 4 1 4.01E+09 0.0002 

88 Entrada 1 6 12 4 1 4.01E+09 0.0002 

89 Entrada 1 5 12 4 1 4.01E+09 0.0002 

90 Entrada 1 2 12 4 1 4.01E+09 0.0002 

91 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

92 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

93 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

94 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

95 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

96 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

97 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

98 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

99 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

100 Entrada 2 6 9 4 2 4.02E+09 0.0004 

    

Tabela 38 – Ordens geradas por adoção de modelo de segmentação e construção de ordens atualmente adotado 
pela gestão de armazém. 

ID Ordem ID Produto Quantid. (unid.) Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

1 21 1 4011220608 6 12 AE 1 0.0002 

1 19 1 4011220608 6 12 AE 1 0.0002 

1 2 2 4021220639 6 12 AE 2 0.25 

1 2 2 4021220667 6 12 AE 2 0.25 

1 2 2 4021220663 6 12 AE 2 0.25 

2 2 2 4021220639 6 12 AE 2 0.25 

2 2 2 4021220667 6 12 AE 2 0.25 

2 2 2 4021220663 6 12 AE 2 0.25 

3 21 1 4011220523 5 12 AE 1 0.0002 

3 19 1 4011220523 5 12 AE 1 0.0002 

4 11 1 4021220562 5 12 AE 2 1 

5 13 10 4011220410 4 12 AE 1 0.08 

5 13 10 4011220410 4 12 AE 1 0.08 

5 16 10 4021220467 4 12 AE 2 0.08 

5 16 10 4021220467 4 12 AE 2 0.08 

5 16 10 4021220467 4 12 AE 2 0.08 

5 16 10 4021220467 4 12 AE 2 0.08 

   (Tabela 38 continua) 
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(Tabela 38 continuação) 

ID Ordem ID Produto Quantid. (unid.) Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

5 6 1 4011220435 4 12 AE 1 0.4 

6 6 1 4011220435 4 12 AE 1 0.4 

6 6 1 4011220422 4 12 AE 1 0.4 

7 21 1 4011220209 2 12 AE 1 0.0002 

7 19 1 4011220209 2 12 AE 1 0.0002 

8 18 10 4021220142 1 12 AE 2 0.8 

9 2 2 4021120652 6 11 AE 2 0.25 

9 2 2 4021110661 6 11 AE 2 0.25 

9 2 2 4021120652 6 11 AE 2 0.25 

9 2 2 4021110661 6 11 AE 2 0.25 

10 6 1 4011110228 2 11 AE 1 0.4 

10 6 1 4011110228 2 11 AE 1 0.4 

11 6 1 4011110203 2 11 AE 1 0.4 

12 14 10 4011110131 1 11 AE 1 0.08 

12 14 10 4011110131 1 11 AE 1 0.08 

12 14 10 4011110131 1 11 AE 1 0.08 

12 14 10 4011110131 1 11 AE 1 0.08 

13 11 1 4021010644 6 10 AE 2 1 

14 1 1 4021010668 6 10 AE 2 1 

15 1 1 4021010659 6 10 AE 2 1 

16 7 5 4011010529 5 10 AE 1 0.8 

17 7 5 4011010506 5 10 AE 1 0.8 

18 6 1 4011020521 5 10 AE 1 0.4 

18 6 1 4011020521 5 10 AE 1 0.4 

19 18 10 4011010127 1 10 AE 1 0.8 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 22 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 
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(Tabela 38 continuação) 

ID Ordem ID Produto Quantid. (unid.) Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

20 20 1 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

21 11 1 4020920643 6 9 AE 2 1 

22 11 1 4020910663 6 9 AE 2 1 

23 1 1 4020910642 6 9 AE 2 1 

24 7 5 4010910534 5 9 AE 1 0.8 

25 1 1 4020910354 3 9 AE 2 1 

26 7 5 4010910226 2 9 AE 1 0.8 

27 7 5 4010910204 2 9 AE 1 0.8 

28 14 10 4010910111 1 9 AE 1 0.08 

28 14 10 4020920140 1 9 AE 2 0.08 

28 14 10 4010910111 1 9 AE 1 0.08 

28 14 10 4020920140 1 9 AE 2 0.08 

28 14 10 4010910111 1 9 AE 1 0.08 

28 14 10 4020920140 1 9 AE 2 0.08 

28 14 10 4010910111 1 9 AE 1 0.08 

28 14 10 4020920140 1 9 AE 2 0.08 

29 12 1 4020810655 6 8 AE 2 0.4 

29 12 1 4020810655 6 8 AE 2 0.4 

30 11 1 4020820640 6 8 AE 2 1 

31 16 10 4020810438 4 8 AE 2 0.08 

31 16 10 4020810438 4 8 AE 2 0.08 

31 16 10 4020810438 4 8 AE 2 0.08 

31 16 10 4020810438 4 8 AE 2 0.08 

32 1 1 4020810343 3 8 AE 2 1 

33 4 5 4020810266 2 8 AE 2 1 

34 4 5 4020810252 2 8 AE 2 1 

35 18 10 4010810125 1 8 AE 1 0.8 

36 12 1 4020710661 6 7 AE 2 0.4 

36 12 1 4020710661 6 7 AE 2 0.4 

37 4 5 4020710655 6 7 AE 2 1 

38 4 5 4020710639 6 7 AE 2 1 

39 13 10 4020710464 4 7 AE 2 0.08 

39 13 10 4020710464 4 7 AE 2 0.08 

39 16 10 4010720435 4 7 AE 1 0.08 

39 16 10 4010720412 4 7 AE 1 0.08 

39 16 10 4010720435 4 7 AE 1 0.08 

39 16 10 4010720412 4 7 AE 1 0.08 

39 16 10 4010720435 4 7 AE 1 0.08 

(Tabela 38 continua) 
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(Tabela 38 continuação) 

ID Ordem ID Produto Quantid. (unid.) Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

39 16 10 4010720412 4 7 AE 1 0.08 

39 16 10 4010720435 4 7 AE 1 0.08 

39 16 10 4010720412 4 7 AE 1 0.08 

40 12 1 4020710360 3 7 AE 1 0.4 

40 12 1 4020710360 3 7 AE 1 0.4 

41 16 10 4020610457 4 6 AE 2 0.08 

41 16 10 4020610457 4 6 AE 2 0.08 

41 16 10 4020610457 4 6 AE 2 0.08 

41 16 10 4020610457 4 6 AE 2 0.08 

42 12 1 4020620341 3 6 AE 2 0.4 

42 12 1 4020610358 3 6 AE 1 0.4 

43 12 1 4020620341 3 6 AE 2 0.4 

43 12 1 4020610358 3 6 AE 1 0.4 

44 3 5 4020610259 2 6 AE 2 0.04 

44 3 5 4020610259 2 6 AE 2 0.04 

45 4 5 4020620246 2 6 AE 2 1 

46 3 5 4020520640 6 5 AE 2 0.04 

46 3 5 4020520640 6 5 AE 2 0.04 

47 15 10 4020510464 4 5 AE 2 0.08 

47 15 10 4020510464 4 5 AE 2 0.08 

48 9 3 4020510356 3 5 AE 2 0.12 

48 9 3 4020510338 3 5 AE 2 0.12 

48 9 3 4020510344 3 5 AE 2 0.12 

48 9 3 4020510356 3 5 AE 2 0.12 

48 9 3 4020510338 3 5 AE 2 0.12 

48 9 3 4020510344 3 5 AE 2 0.12 

49 14 10 4010520113 1 5 AE 1 0.08 

49 14 10 4010510125 1 5 AE 1 0.08 

49 14 10 4010520113 1 5 AE 1 0.08 

49 14 10 4010510125 1 5 AE 1 0.08 

49 14 10 4010520113 1 5 AE 1 0.08 

49 14 10 4010510125 1 5 AE 1 0.08 

49 14 10 4010520113 1 5 AE 1 0.08 

49 14 10 4010510125 1 5 AE 1 0.08 

50 18 10 4010510134 1 5 AE 1 0.8 

51 18 10 4010510107 1 5 AE 1 0.8 

52 3 5 4020410663 6 4 AE 2 0.04 

52 3 5 4020410663 6 4 AE 2 0.04 

53 15 10 4010510425 5 4 AE 1 0.08 

53 15 10 4010510425 5 4 AE 1 0.08 

54 9 3 4020420367 3 4 AE 2 0.12 
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(Tabela 38 continuação) 

ID Ordem ID Produto Quantid. (unid.) Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

54 9 3 4020420352 3 4 AE 2 0.12 

54 9 3 4020420367 3 4 AE 2 0.12 

54 9 3 4020420352 3 4 AE 2 0.12 

54 8 5 4020410364 3 4 AE 2 0.4 

55 8 5 4020410364 3 4 AE 2 0.4 

56 15 10 4010410106 1 4 AE 1 0.08 

56 15 10 4010410106 1 4 AE 1 0.08 

56 17 10 4010410111 1 4 AE 1 0.8 

57 17 10 4020410166 1 4 AE 2 0.8 

58 3 5 4020310654 6 3 AE 2 0.04 

58 3 5 4020310654 6 3 AE 2 0.04 

59 17 10 4020310440 4 3 AE 2 0.8 

60 8 5 4020320344 3 3 AE 2 0.4 

60 8 5 4020310360 3 3 AE 2 0.4 

61 8 5 4020320344 3 3 AE 2 0.4 

61 8 5 4020310360 3 3 AE 2 0.4 

62 15 10 4020310165 1 3 AE 2 0.08 

62 15 10 4020310165 1 3 AE 2 0.08 

62 13 10 4020310142 1 3 AE 2 0.08 

62 13 10 4020310142 1 3 AE 2 0.08 

63 17 10 4020320157 1 3 AE 2 0.8 

64 21 1 4010210606 6 2 AE 1 0.0002 

64 19 1 4010210606 6 2 AE 1 0.0002 

64 3 5 4020210640 6 2 AE 2 0.04 

64 3 5 4020210640 6 2 AE 2 0.04 

65 13 10 4010210434 4 2 AE 1 0.08 

65 13 10 4010210410 4 2 AE 1 0.08 

65 13 10 4010210434 4 2 AE 1 0.08 

65 13 10 4010210410 4 2 AE 1 0.08 

66 17 10 4020210445 4 2 AE 2 0.8 

67 8 5 4020210443 4 2 AE 2 0.4 

67 8 5 4020210439 4 2 AE 2 0.4 

68 8 5 4020210443 4 2 AE 2 0.4 

68 8 5 4020210439 4 2 AE 2 0.4 

69 21 1 4010210105 1 2 AE 1 0.0002 

69 19 1 4010210105 1 2 AE 1 0.0002 

69 15 10 4010210104 1 2 AE 1 0.08 

69 15 10 4010210104 1 2 AE 1 0.08 
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Tabela 39 – Dados resultantes da aplicação do algoritmo nearest neighbour ao modelo de construção de ordens atual. 

Ordem 
ID 

Mov. 
Célula de 
Origem 

Célula de 
Destino 

Comprimento de 
Movimento (m) 

Distância 
cumulativa 

(m) 
Sequência 

1 1 4000000100 4011220608 27.6 27.6 4000000100 -> 4011220608 

1 2 4011220608 4021220639 94 121.6 4000000100 -> 4011220608 -> 4021220639 

1 3 4021220639 4021220663 28.8 150.4 4000000100 -> 4011220608 -> 4021220639 -> 4021220663 

1 4 4021220663 4021220667 4.8 155.2 4000000100 -> 4011220608 -> 4021220639 -> 4021220663 -> 4021220667 

1 5 4021220667 4000000100 155.2 310.4 4000000100 -> 4011220608 -> 4021220639 -> 4021220663 -> 4021220667 -> 4000000100 

2 1 4000000100 4021220639 121.6 121.6 4000000100 -> 4021220639 

2 2 4021220639 4021220663 28.8 150.4 4000000100 -> 4021220639 -> 4021220663 

2 3 4021220663 4021220667 4.8 155.2 4000000100 -> 4021220639 -> 4021220663 -> 4021220667 

2 4 4021220667 4000000100 155.2 310.4 4000000100 -> 4021220639 -> 4021220663 -> 4021220667 -> 4000000100 

3 1 4000000100 4011220523 45.6 45.6 4000000100 -> 4011220523 

3 2 4011220523 4000000100 45.6 91.2 4000000100 -> 4011220523 -> 4000000100 

4 1 4000000100 4021220562 149.2 149.2 4000000100 -> 4021220562 

4 2 4021220562 4000000100 149.2 298.4 4000000100 -> 4021220562 -> 4000000100 

5 1 4000000100 4011220410 30 30 4000000100 -> 4011220410 

5 2 4011220410 4011220435 30 60 4000000100 -> 4011220410 -> 4011220435 

5 3 4011220435 4021220467 95.2 155.2 4000000100 -> 4011220410 -> 4011220435 -> 4021220467 

5 4 4021220467 4000000100 155.2 310.4 4000000100 -> 4011220410 -> 4011220435 -> 4021220467 -> 4000000100 

6 1 4000000100 4011220422 44.4 44.4 4000000100 -> 4011220422 

6 2 4011220422 4011220435 15.6 60 4000000100 -> 4011220422 -> 4011220435 

6 3 4011220435 4000000100 60 120 4000000100 -> 4011220422 -> 4011220435 -> 4000000100 

7 1 4000000100 4011220209 28.8 28.8 4000000100 -> 4011220209 

7 2 4011220209 4000000100 28.8 57.6 4000000100 -> 4011220209 -> 4000000100 

8 1 4000000100 4021220142 125.2 125.2 4000000100 -> 4021220142 

8 2 4021220142 4000000100 125.2 250.4 4000000100 -> 4021220142 -> 4000000100 

9 1 4000000100 4021120652 133.2 133.2 4000000100 -> 4021120652 

9 2 4021120652 4021110661 10.8 144 4000000100 -> 4021120652 -> 4021110661 

9 3 4021110661 4000000100 144 288 4000000100 -> 4021120652 -> 4021110661 -> 4000000100 

10 1 4000000100 4011110228 47.6 47.6 4000000100 -> 4011110228 

10 2 4011110228 4000000100 47.6 95.2 4000000100 -> 4011110228 -> 4000000100 

11 1 4000000100 4011110203 17.6 17.6 4000000100 -> 4011110203 
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(Tabela 39 continuação) 

Ordem ID 
Mov. 

Célula de 
Origem 

Célula de 
Destino 

Comprimento de 
Movimento (m) 

Distância 
cumulativa 

(m) 
Sequência 

11 2 4011110203 4000000100 17.6 35.2 4000000100 -> 4011110203 -> 4000000100 

12 1 4000000100 4011110131 51.2 51.2 4000000100 -> 4011110131 

12 2 4011110131 4000000100 51.2 102.4 4000000100 -> 4011110131 -> 4000000100 

13 1 4000000100 4021010644 119.6 119.6 4000000100 -> 4021010644 

13 2 4021010644 4000000100 119.6 239.2 4000000100 -> 4021010644 -> 4000000100 

14 1 4000000100 4021010668 148.4 148.4 4000000100 -> 4021010668 

14 2 4021010668 4000000100 148.4 296.8 4000000100 -> 4021010668 -> 4000000100 

15 1 4000000100 4021010659 137.6 137.6 4000000100 -> 4021010659 

15 2 4021010659 4000000100 137.6 275.2 4000000100 -> 4021010659 -> 4000000100 

16 1 4000000100 4011010529 44.8 44.8 4000000100 -> 4011010529 

16 2 4011010529 4000000100 44.8 89.6 4000000100 -> 4011010529 -> 4000000100 

17 1 4000000100 4011010506 17.2 17.2 4000000100 -> 4011010506 

17 2 4011010506 4000000100 17.2 34.4 4000000100 -> 4011010506 -> 4000000100 

18 1 4000000100 4011020521 35.2 35.2 4000000100 -> 4011020521 

18 2 4011020521 4000000100 35.2 70.4 4000000100 -> 4011020521 -> 4000000100 

19 1 4000000100 4011010127 42.4 42.4 4000000100 -> 4011010127 

19 2 4011010127 4000000100 42.4 84.8 4000000100 -> 4011010127 -> 4000000100 

20 1 4000000100 4020910658 132.4 132.4 4000000100 -> 4020910658 

20 2 4020910658 4000000100 132.4 264.8 4000000100 -> 4020910658 -> 4000000100 

21 1 4000000100 4020920643 114.4 114.4 4000000100 -> 4020920643 

21 2 4020920643 4000000100 114.4 228.8 4000000100 -> 4020920643 -> 4000000100 

22 1 4000000100 4020910663 138.4 138.4 4000000100 -> 4020910663 

22 2 4020910663 4000000100 138.4 276.8 4000000100 -> 4020910663 -> 4000000100 

23 1 4000000100 4020910642 113.2 113.2 4000000100 -> 4020910642 

23 2 4020910642 4000000100 113.2 226.4 4000000100 -> 4020910642 -> 4000000100 

24 1 4000000100 4010910534 46.8 46.8 4000000100 -> 4010910534 

24 2 4010910534 4000000100 46.8 93.6 4000000100 -> 4010910534 -> 4000000100 

25 1 4000000100 4020910354 127.6 127.6 4000000100 -> 4020910354 

25 2 4020910354 4000000100 127.6 255.2 4000000100 -> 4020910354 -> 4000000100 

26 1 4000000100 4010910226 37.2 37.2 4000000100 -> 4010910226 
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(Tabela 39 continuação) 

Ordem 
ID 

Mov. 
Célula de 
Origem 

Célula de 
Destino 

Comprimento de 
Movimento (m) 

Distância 
cumulativa 

(m) 
Sequência 

26 2 4010910226 4000000100 37.2 74.4 4000000100 -> 4010910226 -> 4000000100 

27 1 4000000100 4010910204 10.8 10.8 4000000100 -> 4010910204 

27 2 4010910204 4000000100 10.8 21.6 4000000100 -> 4010910204 -> 4000000100 

28 1 4000000100 4010910111 19.2 19.2 4000000100 -> 4010910111 

28 2 4010910111 4020920140 91.6 110.8 4000000100 -> 4010910111 -> 4020920140 

28 3 4020920140 4000000100 110.8 221.6 4000000100 -> 4010910111 -> 4020920140 -> 4000000100 

29 1 4000000100 4020810655 122.8 122.8 4000000100 -> 4020810655 

29 2 4020810655 4000000100 122.8 245.6 4000000100 -> 4020810655 -> 4000000100 

30 1 4000000100 4020820640 104.8 104.8 4000000100 -> 4020820640 

30 2 4020820640 4000000100 104.8 209.6 4000000100 -> 4020820640 -> 4000000100 

31 1 4000000100 4020810438 102.4 102.4 4000000100 -> 4020810438 

31 2 4020810438 4000000100 102.4 204.8 4000000100 -> 4020810438 -> 4000000100 

32 1 4000000100 4020810343 108.4 108.4 4000000100 -> 4020810343 

32 2 4020810343 4000000100 108.4 216.8 4000000100 -> 4020810343 -> 4000000100 

33 1 4000000100 4020810266 136 136 4000000100 -> 4020810266 

33 2 4020810266 4000000100 136 272 4000000100 -> 4020810266 -> 4000000100 

34 1 4000000100 4020810252 119.2 119.2 4000000100 -> 4020810252 

34 2 4020810252 4000000100 119.2 238.4 4000000100 -> 4020810252 -> 4000000100 

35 1 4000000100 4010810125 30 30 4000000100 -> 4010810125 

35 2 4010810125 4000000100 30 60 4000000100 -> 4010810125 -> 4000000100 

36 1 4000000100 4020710661 136 136 4000000100 -> 4020710661 

36 2 4020710661 4000000100 136 272 4000000100 -> 4020710661 -> 4000000100 

37 1 4000000100 4020710655 128.8 128.8 4000000100 -> 4020710655 

37 2 4020710655 4000000100 128.8 257.6 4000000100 -> 4020710655 -> 4000000100 

38 1 4000000100 4020710639 109.6 109.6 4000000100 -> 4020710639 

38 2 4020710639 4000000100 109.6 219.2 4000000100 -> 4020710639 -> 4000000100 

39 1 4000000100 4010720412 20.4 20.4 4000000100 -> 4010720412 

39 2 4010720412 4010720435 27.6 48 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 

39 3 4010720435 4020710464 91.6 139.6 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020710464 

39 4 4020710464 4000000100 139.6 279.2 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020710464 -> 4000000100 
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(Tabela 39 continuação) 

Ordem 
ID 

Mov. 
Célula de 
Origem 

Célula de 
Destino 

Comprimento de 
Movimento (m) 

Distância 
cumulativa 

(m) 
Sequência 

40 1 4000000100 4020710360 134.8 134.8 4000000100 -> 4020710360 

40 2 4020710360 4000000100 134.8 269.6 4000000100 -> 4020710360 -> 4000000100 

41 1 4000000100 4020610457 135.2 135.2 4000000100 -> 4020610457 

41 2 4020610457 4000000100 135.2 270.4 4000000100 -> 4020610457 -> 4000000100 

42 1 4000000100 4020620341 116 116 4000000100 -> 4020620341 

42 2 4020620341 4020610358 20.4 136.4 4000000100 -> 4020620341 -> 4020610358 

42 3 4020610358 4000000100 136.4 272.8 4000000100 -> 4020620341 -> 4020610358 -> 4000000100 

43 1 4000000100 4020620341 116 116 4000000100 -> 4020620341 

43 2 4020620341 4020610358 20.4 136.4 4000000100 -> 4020620341 -> 4020610358 

43 3 4020610358 4000000100 136.4 272.8 4000000100 -> 4020620341 -> 4020610358 -> 4000000100 

44 1 4000000100 4020610259 137.6 137.6 4000000100 -> 4020610259 

44 2 4020610259 4000000100 137.6 275.2 4000000100 -> 4020610259 -> 4000000100 

45 1 4000000100 4020620246 122 122 4000000100 -> 4020620246 

45 2 4020620246 4000000100 122 244 4000000100 -> 4020620246 -> 4000000100 

46 1 4000000100 4020520640 118.8 118.8 4000000100 -> 4020520640 

46 2 4020520640 4000000100 118.8 237.6 4000000100 -> 4020520640 -> 4000000100 

47 1 4000000100 4020510464 147.6 147.6 4000000100 -> 4020510464 

47 2 4020510464 4000000100 147.6 295.2 4000000100 -> 4020510464 -> 4000000100 

48 1 4000000100 4020510338 116.4 116.4 4000000100 -> 4020510338 

48 2 4020510338 4020510344 7.2 123.6 4000000100 -> 4020510338 -> 4020510344 

48 3 4020510344 4020510356 14.4 138 4000000100 -> 4020510338 -> 4020510344 -> 4020510356 

48 4 4020510356 4000000100 138 276 4000000100 -> 4020510338 -> 4020510344 -> 4020510356 -> 4000000100 

49 1 4000000100 4010520113 29.6 29.6 4000000100 -> 4010520113 

49 2 4010520113 4010510125 14.4 44 4000000100 -> 4010520113 -> 4010510125 

49 3 4010510125 4000000100 44 88 4000000100 -> 4010520113 -> 4010510125 -> 4000000100 

50 1 4000000100 4010510134 54.8 54.8 4000000100 -> 4010510134 

50 2 4010510134 4000000100 54.8 109.6 4000000100 -> 4010510134 -> 4000000100 

51 1 4000000100 4010510107 22.4 22.4 4000000100 -> 4010510107 

51 2 4010510107 4000000100 22.4 44.8 4000000100 -> 4010510107 -> 4000000100 

52 1 4000000100 4020410663 150.4 150.4 4000000100 -> 4020410663 
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(Tabela 39 continuação) 

Ordem 
ID 

Mov. 
Célula de 
Origem 

Célula de 
Destino 

Comprimento de 
Movimento (m) 

Distância 
cumulativa 

(m) 
Sequência 

52 2 4020410663 4000000100 150.4 300.8 4000000100 -> 4020410663 -> 4000000100 

53 1 4000000100 4010510425 44 44 4000000100 -> 4010510425 

53 2 4010510425 4000000100 44 88 4000000100 -> 4010510425 -> 4000000100 

54 1 4000000100 4020420352 137.2 137.2 4000000100 -> 4020420352 

54 2 4020420352 4020410364 14.4 151.6 4000000100 -> 4020420352 -> 4020410364 

54 3 4020410364 4020420367 3.6 155.2 4000000100 -> 4020420352 -> 4020410364 -> 4020420367 

54 4 4020420367 4000000100 155.2 310.4 4000000100 -> 4020420352 -> 4020410364 -> 4020420367 -> 4000000100 

55 1 4000000100 4020410364 151.6 151.6 4000000100 -> 4020410364 

55 2 4020410364 4000000100 151.6 303.2 4000000100 -> 4020410364 -> 4000000100 

56 1 4000000100 4010410106 25.2 25.2 4000000100 -> 4010410106 

56 2 4010410106 4010410111 6 31.2 4000000100 -> 4010410106 -> 4010410111 

56 3 4010410111 4000000100 31.2 62.4 4000000100 -> 4010410106 -> 4010410111 -> 4000000100 

57 1 4000000100 4020410166 154 154 4000000100 -> 4020410166 

57 2 4020410166 4000000100 154 308 4000000100 -> 4020410166 -> 4000000100 

58 1 4000000100 4020310654 143.6 143.6 4000000100 -> 4020310654 

58 2 4020310654 4000000100 143.6 287.2 4000000100 -> 4020310654 -> 4000000100 

59 1 4000000100 4020310440 126.8 126.8 4000000100 -> 4020310440 

59 2 4020310440 4000000100 126.8 253.6 4000000100 -> 4020310440 -> 4000000100 

60 1 4000000100 4020320344 131.6 131.6 4000000100 -> 4020320344 

60 2 4020320344 4020310360 19.2 150.8 4000000100 -> 4020320344 -> 4020310360 

60 3 4020310360 4000000100 150.8 301.6 4000000100 -> 4020320344 -> 4020310360 -> 4000000100 

61 1 4000000100 4020320344 131.6 131.6 4000000100 -> 4020320344 

61 2 4020320344 4020310360 19.2 150.8 4000000100 -> 4020320344 -> 4020310360 

61 3 4020310360 4000000100 150.8 301.6 4000000100 -> 4020320344 -> 4020310360 -> 4000000100 

62 1 4000000100 4020310142 129.2 129.2 4000000100 -> 4020310142 

62 2 4020310142 4020310165 27.6 156.8 4000000100 -> 4020310142 -> 4020310165 

62 3 4020310165 4000000100 156.8 313.6 4000000100 -> 4020310142 -> 4020310165 -> 4000000100 

63 1 4000000100 4020320157 147.2 147.2 4000000100 -> 4020320157 

63 2 4020320157 4000000100 147.2 294.4 4000000100 -> 4020320157 -> 4000000100 

64 1 4000000100 4010210606 33.2 33.2 4000000100 -> 4010210606 
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(Tabela 39 continuação) 

Ordem 
ID 

Mov. 
Célula de 
Origem 

Célula de 
Destino 

Comprimento de 
Movimento (m) 

Distância 
cumulativa 

(m) 
Sequência 

64 2 4010210606 4020210640 97.6 130.8 4000000100 -> 4010210606 -> 4020210640 

64 3 4020210640 4000000100 130.8 261.6 4000000100 -> 4010210606 -> 4020210640 -> 4000000100 

65 1 4000000100 4010210410 38 38 4000000100 -> 4010210410 

65 2 4010210410 4010210434 28.8 66.8 4000000100 -> 4010210410 -> 4010210434 

65 3 4010210434 4000000100 66.8 133.6 4000000100 -> 4010210410 -> 4010210434 -> 4000000100 

66 1 4000000100 4020210445 136.8 136.8 4000000100 -> 4020210445 

66 2 4020210445 4000000100 136.8 273.6 4000000100 -> 4020210445 -> 4000000100 

67 1 4000000100 4020210439 129.6 129.6 4000000100 -> 4020210439 

67 2 4020210439 4020210443 4.8 134.4 4000000100 -> 4020210439 -> 4020210443 

67 3 4020210443 4000000100 134.4 268.8 4000000100 -> 4020210439 -> 4020210443 -> 4000000100 

68 1 4000000100 4020210439 129.6 129.6 4000000100 -> 4020210439 

68 2 4020210439 4020210443 4.8 134.4 4000000100 -> 4020210439 -> 4020210443 

68 3 4020210443 4000000100 134.4 268.8 4000000100 -> 4020210439 -> 4020210443 -> 4000000100 

69 1 4000000100 4010210104 30.8 30.8 4000000100 -> 4010210104 

69 2 4010210104 4010210105 1.2 32 4000000100 -> 4010210104 -> 4010210105 

69 3 4010210105 4000000100 32 64 4000000100 -> 4010210104 -> 4010210105 -> 4000000100 

 

Tabela 40 – Ordens geradas por adoção de modelo de segmentação e construção de ordens desenvolvido/proposto – C2. 

ID Ordem ID Produto Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

1 21 4011220209 2 12 AE 1 0.0002 

1 21 4011220523 5 12 AE 1 0.0002 

1 21 4011220608 6 12 AE 1 0.0002 

1 21 4010210606 6 2 AE 1 0.0002 

1 21 4010210105 1 2 AE 1 0.0002 

1 19 4011220209 2 12 AE 1 0.0002 

1 19 4011220523 5 12 AE 1 0.0002 

1 19 4011220608 6 12 AE 1 0.0002 

1 19 4010210606 6 2 AE 1 0.0002 

1 19 4010210105 1 2 AE 1 0.0002 
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(Tabela 40 continuação) 

ID Ordem ID Produto Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

1 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 22 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 20 4020910658 6 9 AE 2 0.0002 

2 3 4020610259 2 6 AE 2 0.04 

2 3 4020520640 6 5 AE 2 0.04 

2 3 4020410663 6 4 AE 2 0.04 

2 3 4020310654 6 3 AE 2 0.04 

2 3 4020210640 6 2 AE 2 0.04 

3 3 4020610259 2 6 AE 2 0.04 

3 3 4020520640 6 5 AE 2 0.04 

3 3 4020410663 6 4 AE 2 0.04 

3 3 4020310654 6 3 AE 2 0.04 

3 3 4020210640 6 2 AE 2 0.04 

3 15 4020510464 4 5 AE 2 0.08 
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      (Tabela 40 continuação) 

ID Ordem ID Produto Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

4 15 4010510425 5 4 AE 1 0.08 

4 15 4010410106 1 4 AE 1 0.08 

4 15 4020310165 1 3 AE 2 0.08 

4 15 4010210104 1 2 AE 1 0.08 

4 15 4020510464 4 5 AE 2 0.08 

4 15 4010510425 5 4 AE 1 0.08 

4 15 4010410106 1 4 AE 1 0.08 

4 15 4020310165 1 3 AE 2 0.08 

4 15 4010210104 1 2 AE 1 0.08 

4 13 4020310142 1 3 AE 2 0.08 

5 13 4020710464 4 7 AE 2 0.08 

5 13 4011220410 4 12 AE 1 0.08 

5 13 4010210434 4 2 AE 1 0.08 

5 13 4010210410 4 2 AE 1 0.08 

5 13 4020310142 1 3 AE 2 0.08 

5 13 4020710464 4 7 AE 2 0.08 

5 13 4011220410 4 12 AE 1 0.08 

5 13 4010210434 4 2 AE 1 0.08 

5 13 4010210410 4 2 AE 1 0.08 

5 9 4020510356 3 5 AE 2 0.12 

6 9 4020510338 3 5 AE 2 0.12 

6 9 4020510344 3 5 AE 2 0.12 

6 9 4020420367 3 4 AE 2 0.12 

6 9 4020420352 3 4 AE 2 0.12 

6 9 4020510356 3 5 AE 2 0.12 

6 9 4020510338 3 5 AE 2 0.12 

6 9 4020510344 3 5 AE 2 0.12 

6 9 4020420367 3 4 AE 2 0.12 

7 9 4020420352 3 4 AE 2 0.12 

7 16 4021220467 4 12 AE 2 0.08 

7 16 4020810438 4 8 AE 2 0.08 
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 (Tabela 40 continuação) 

ID Ordem ID Produto Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

7 16 4010720435 4 7 AE 1 0.08 

7 16 4010720412 4 7 AE 1 0.08 

7 16 4020610457 4 6 AE 2 0.08 

8 16 4021220467 4 12 AE 2 0.08 

8 16 4020810438 4 8 AE 2 0.08 

8 16 4010720435 4 7 AE 1 0.08 

8 16 4010720412 4 7 AE 1 0.08 

8 16 4020610457 4 6 AE 2 0.08 

8 16 4021220467 4 12 AE 2 0.08 

8 16 4020810438 4 8 AE 2 0.08 

8 16 4010720435 4 7 AE 1 0.08 

8 16 4010720412 4 7 AE 1 0.08 

8 16 4020610457 4 6 AE 2 0.08 

8 16 4021220467 4 12 AE 2 0.08 

8 16 4020810438 4 8 AE 2 0.08 

9 16 4010720435 4 7 AE 1 0.08 

9 16 4010720412 4 7 AE 1 0.08 

9 16 4020610457 4 6 AE 2 0.08 

9 14 4011110131 1 11 AE 1 0.08 

9 14 4010520113 1 5 AE 1 0.08 

9 14 4010510125 1 5 AE 1 0.08 

10 14 4010910111 1 9 AE 1 0.08 

10 14 4020920140 1 9 AE 2 0.08 

10 14 4011110131 1 11 AE 1 0.08 

10 14 4010520113 1 5 AE 1 0.08 

10 14 4010510125 1 5 AE 1 0.08 

10 14 4010910111 1 9 AE 1 0.08 

10 14 4020920140 1 9 AE 2 0.08 

10 14 4011110131 1 11 AE 1 0.08 

10 14 4010520113 1 5 AE 1 0.08 

10 14 4010510125 1 5 AE 1 0.08 
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   (Tabela 40 continuação) 

ID Ordem ID Produto Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

10 14 4010910111 1 9 AE 1 0.08 

10 14 4020920140 1 9 AE 2 0.08 

11 14 4011110131 1 11 AE 1 0.08 

11 14 4010520113 1 5 AE 1 0.08 

11 14 4010510125 1 5 AE 1 0.08 

11 14 4010910111 1 9 AE 1 0.08 

11 14 4020920140 1 9 AE 2 0.08 

11 6 4011220435 4 12 AE 1 0.4 

12 6 4011110228 2 11 AE 1 0.4 

12 6 4011020521 5 10 AE 1 0.4 

13 6 4011220435 4 12 AE 1 0.4 

13 6 4011220422 4 12 AE 1 0.4 

14 6 4011110228 2 11 AE 1 0.4 

14 6 4011110203 2 11 AE 1 0.4 

15 6 4011020521 5 10 AE 1 0.4 

15 2 4021220639 6 12 AE 2 0.25 

15 2 4021220667 6 12 AE 2 0.25 

16 2 4021220663 6 12 AE 2 0.25 

16 2 4021120652 6 11 AE 2 0.25 

16 2 4021110661 6 11 AE 2 0.25 

16 2 4021220639 6 12 AE 2 0.25 

17 2 4021220667 6 12 AE 2 0.25 

17 2 4021220663 6 12 AE 2 0.25 

17 2 4021120652 6 11 AE 2 0.25 

17 2 4021110661 6 11 AE 2 0.25 

18 18 4021220142 1 12 AE 2 0.8 

19 18 4011010127 1 10 AE 1 0.8 

20 18 4010810125 1 8 AE 1 0.8 

21 18 4010510134 1 5 AE 1 0.8 

22 18 4010510107 1 5 AE 1 0.8 

23 17 4010410111 1 4 AE 1 0.8 

(Tabela 40 continua) 



132 

 

           (Tabela 40 continuação) 

ID Ordem ID Produto Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

24 17 4020410166 1 4 AE 2 0.8 

25 17 4020320157 1 3 AE 2 0.8 

26 17 4020310440 4 3 AE 2 0.8 

27 17 4020210445 4 2 AE 2 0.8 

28 12 4020810655 6 8 AE 2 0.4 

28 12 4020710661 6 7 AE 2 0.4 

29 12 4020710360 3 7 AE 1 0.4 

29 12 4020620341 3 6 AE 2 0.4 

30 12 4020610358 3 6 AE 1 0.4 

30 12 4020810655 6 8 AE 2 0.4 

31 12 4020710661 6 7 AE 2 0.4 

31 12 4020710360 3 7 AE 1 0.4 

32 12 4020620341 3 6 AE 2 0.4 

32 12 4020610358 3 6 AE 1 0.4 

33 8 4020410364 3 4 AE 2 0.4 

33 8 4020320344 3 3 AE 2 0.4 

34 8 4020310360 3 3 AE 2 0.4 

34 8 4020210443 4 2 AE 2 0.4 

35 8 4020210439 4 2 AE 2 0.4 

35 8 4020410364 3 4 AE 2 0.4 

36 8 4020320344 3 3 AE 2 0.4 

36 8 4020310360 3 3 AE 2 0.4 

37 8 4020210443 4 2 AE 2 0.4 

37 8 4020210439 4 2 AE 2 0.4 

38 7 4011010529 5 10 AE 1 0.8 

39 7 4011010506 5 10 AE 1 0.8 

40 7 4010910534 5 9 AE 1 0.8 

41 7 4010910226 2 9 AE 1 0.8 

42 7 4010910204 2 9 AE 1 0.8 

43 11 4021220562 5 12 AE 2 1 

44 11 4021010644 6 10 AE 2 1 
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           (Tabela 40 continuação) 

ID Ordem ID Produto Célula Destino Nível Corredor Zona Bloco Volume (m3) 

45 11 4020920643 6 9 AE 2 1 

46 11 4020910663 6 9 AE 2 1 

47 11 4020820640 6 8 AE 2 1 

48 4 4020810266 2 8 AE 2 1 

49 4 4020810252 2 8 AE 2 1 

50 4 4020710655 6 7 AE 2 1 

51 4 4020710639 6 7 AE 2 1 

52 4 4020620246 2 6 AE 2 1 

53 1 4021010668 6 10 AE 2 1 

54 1 4021010659 6 10 AE 2 1 

55 1 4020910642 6 9 AE 2 1 

56 1 4020910354 3 9 AE 2 1 

57 1 4020810343 3 8 AE 2 1 

 

 

Tabela 41 – Dados resultantes da aplicação do algoritmo nearest neighbour ao modelo de construção de ordens proposto – C2. 

Ordem 
ID 

Movim. 
Célula de 
Origem 

Célula de 
Destino 

Comprimento de 
Movimento 

Distância 
cumulativa 

Sequência 

1 1 4000000100 4011220608 27.6 27.6 4000000100 -> 4011220608 

1 2 4011220608 4011220209 1.2 28.8 4000000100 -> 4011220608 -> 4011220209 

1 3 4011220209 4011220523 16.8 45.6 4000000100 -> 4011220608 -> 4011220209 -> 4011220523 

1 4 4011220523 4010210606 109.2 154.8 4000000100 -> 4011220608 -> 4011220209 -> 4011220523 -> 4010210606 

1 5 4010210606 4010210105 1.2 156 4000000100 -> 4011220608 -> 4011220209 -> 4011220523 -> 4010210606 -> 4010210105 

1 6 4010210105 4020910658 152.4 308.4 4000000100 -> 4011220608 -> 4011220209 -> 4011220523 -> 4010210606 -> 4010210105 -> 4020910658 

1 7 4020910658 4000000100 132.4 440.8 
4000000100 -> 4011220608 -> 4011220209 -> 4011220523 -> 4010210606 -> 4010210105 -> 4020910658 

-> 4000000100 

2 1 4000000100 4020520640 118.8 118.8 4000000100 -> 4020520640 

2 2 4020520640 4020210640 12 130.8 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 

2 3 4020210640 4020310654 20.8 151.6 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 

2 4 4020310654 4020410663 14.8 166.4 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 -> 4020410663 
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(Tabela 41 continuação) 

Ordem 
ID 

Movim. 

Célula de 

Origem 

Célula de 

Destino 

Comprimento de 

Movimento 

Distância 

cumulativa 
Sequência 

2 5 4020410663 4020610259 12.8 179.2 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 -> 4020410663 -> 4020610259 

2 6 4020610259 4020910658 17.2 196.4 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 -> 4020410663 -> 4020610259 -> 4020910658 

2 7 4020910658 4000000100 132.4 328.8 
4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 -> 4020410663 -> 4020610259 -> 4020910658 

-> 4000000100 

3 1 4000000100 4020520640 118.8 118.8 4000000100 -> 4020520640 

3 2 4020520640 4020210640 12 130.8 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 

3 3 4020210640 4020310654 20.8 151.6 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 

3 4 4020310654 4020410663 14.8 166.4 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 -> 4020410663 

3 5 4020410663 4020510464 5.2 171.6 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 -> 4020410663 -> 4020510464 

3 6 4020510464 4020610259 10 181.6 4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 -> 4020410663 -> 4020510464 -> 4020610259 

3 7 4020610259 4000000100 137.6 319.2 
4000000100 -> 4020520640 -> 4020210640 -> 4020310654 -> 4020410663 -> 4020510464 -> 4020610259 

-> 4000000100 

4 1 4000000100 4010410106 25.2 25.2 4000000100 -> 4010410106 

4 2 4010410106 4010510425 66.8 92 4000000100 -> 4010410106 -> 4010510425 

4 3 4010510425 4010210104 77.2 169.2 4000000100 -> 4010410106 -> 4010510425 -> 4010210104 

4 4 4010210104 4020310142 106.4 275.6 4000000100 -> 4010410106 -> 4010510425 -> 4010210104 -> 4020310142 

4 5 4020310142 4020310165 27.6 303.2 4000000100 -> 4010410106 -> 4010510425 -> 4010210104 -> 4020310142 -> 4020310165 

4 6 4020310165 4020510464 9.2 312.4 4000000100 -> 4010410106 -> 4010510425 -> 4010210104 -> 4020310142 -> 4020310165 -> 4020510464 

4 7 4020510464 4000000100 147.6 460 
4000000100 -> 4010410106 -> 4010510425 -> 4010210104 -> 4020310142 -> 4020310165 -> 4020510464 

-> 4000000100 

5 1 4000000100 4011220410 30 30 4000000100 -> 4011220410 

5 2 4011220410 4010210410 44 74 4000000100 -> 4011220410 -> 4010210410 

5 3 4010210410 4010210434 28.8 102.8 4000000100 -> 4011220410 -> 4010210410 -> 4010210434 

5 4 4010210434 4020310142 70.4 173.2 4000000100 -> 4011220410 -> 4010210410 -> 4010210434 -> 4020310142 

5 5 4020310142 4020510356 24.8 198 4000000100 -> 4011220410 -> 4010210410 -> 4010210434 -> 4020310142 -> 4020510356 

5 6 4020510356 4020710464 17.6 215.6 4000000100 -> 4011220410 -> 4010210410 -> 4010210434 -> 4020310142 -> 4020510356 -> 4020710464 

5 7 4020710464 4000000100 139.6 355.2 
4000000100 -> 4011220410 -> 4010210410 -> 4010210434 -> 4020310142 -> 4020510356 -> 4020710464 

-> 4000000100 

6 1 4000000100 4020510338 116.4 116.4 4000000100 -> 4020510338 

6 2 4020510338 4020510344 7.2 123.6 4000000100 -> 4020510338 -> 4020510344 

6 3 4020510344 4020420352 13.6 137.2 4000000100 -> 4020510338 -> 4020510344 -> 4020420352 

(Tabela 41 continua) 
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(Tabela 41 continuação) 

Ordem 
ID 

Movim. 
Célula de 
Origem 

Célula de 
Destino 

Comprimento de 
Movimento 

Distância 
cumulativa 

Sequência 

6 4 4020420352 4020510356 8.8 146 4000000100 -> 4020510338 -> 4020510344 -> 4020420352 -> 4020510356 

6 5 4020510356 4020420367 17.2 163.2 4000000100 -> 4020510338 -> 4020510344 -> 4020420352 -> 4020510356 -> 4020420367 

6 6 4020420367 4000000100 155.2 318.4 4000000100 -> 4020510338 -> 4020510344 -> 4020420352 -> 4020510356 -> 4020420367 -> 4000000100 

7 1 4000000100 4010720412 20.4 20.4 4000000100 -> 4010720412 

7 2 4010720412 4010720435 27.6 48 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 

7 3 4010720435 4020810438 66.4 114.4 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020810438 

7 4 4020810438 4020610457 32.8 147.2 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020810438 -> 4020610457 

7 5 4020610457 4020420352 14 161.2 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020810438 -> 4020610457 -> 4020420352 

7 6 4020420352 4021220467 54 215.2 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020810438 -> 4020610457 -> 4020420352 -> 4021220467 

7 7 4021220467 4000000100 155.2 370.4 
4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020810438 -> 4020610457 -> 4020420352 -> 4021220467 

-> 4000000100 

8 1 4000000100 4010720412 20.4 20.4 4000000100 -> 4010720412 

8 2 4010720412 4010720435 27.6 48 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 

8 3 4010720435 4020810438 66.4 114.4 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020810438 

8 4 4020810438 4020610457 32.8 147.2 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020810438 -> 4020610457 

8 5 4020610457 4021220467 40 187.2 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020810438 -> 4020610457 -> 4021220467 

8 6 4021220467 4000000100 155.2 342.4 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4020810438 -> 4020610457 -> 4021220467 -> 4000000100 

9 1 4000000100 4010720412 20.4 20.4 4000000100 -> 4010720412 

9 2 4010720412 4010720435 27.6 48 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 

9 3 4010720435 4010510125 36 84 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4010510125 

9 4 4010510125 4010520113 14.4 98.4 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4010510125 -> 4010520113 

9 5 4010520113 4011110131 75.2 173.6 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4010510125 -> 4010520113 -> 4011110131 

9 6 4011110131 4020610457 112 285.6 4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4010510125 -> 4010520113 -> 4011110131 -> 4020610457 

9 7 4020610457 4000000100 135.2 420.8 
4000000100 -> 4010720412 -> 4010720435 -> 4010510125 -> 4010520113 -> 4011110131 -> 4020610457 

-> 4000000100 

10 1 4000000100 4010910111 19.2 19.2 4000000100 -> 4010910111 

10 2 4010910111 4011110131 57.6 76.8 4000000100 -> 4010910111 -> 4011110131 

10 3 4011110131 4010510125 60.8 137.6 4000000100 -> 4010910111 -> 4011110131 -> 4010510125 

10 4 4010510125 4010520113 14.4 152 4000000100 -> 4010910111 -> 4011110131 -> 4010510125 -> 4010520113 

(Tabela 41 continua) 

 

 



136 
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Ordem 
ID 

Movim. 
Célula de 
Origem 

Célula de 
Destino 

Comprimento de 
Movimento 

Distância 
cumulativa 

Sequência 

10 5 4010520113 4020920140 109.2 261.2 4000000100 -> 4010910111 -> 4011110131 -> 4010510125 -> 4010520113 -> 4020920140 

10 6 4020920140 4000000100 110.8 372 4000000100 -> 4010910111 -> 4011110131 -> 4010510125 -> 4010520113 -> 4020920140 -> 4000000100 

11 1 4000000100 4010910111 19.2 19.2 4000000100 -> 4010910111 

11 2 4010910111 4011220435 56.8 76 4000000100 -> 4010910111 -> 4011220435 

11 3 4011220435 4011110131 24.8 100.8 4000000100 -> 4010910111 -> 4011220435 -> 4011110131 

11 4 4011110131 4010510125 60.8 161.6 4000000100 -> 4010910111 -> 4011220435 -> 4011110131 -> 4010510125 

11 5 4010510125 4010520113 14.4 176 4000000100 -> 4010910111 -> 4011220435 -> 4011110131 -> 4010510125 -> 4010520113 

11 6 4010520113 4020920140 109.2 285.2 4000000100 -> 4010910111 -> 4011220435 -> 4011110131 -> 4010510125 -> 4010520113 -> 4020920140 

11 7 4020920140 4000000100 110.8 396 
4000000100 -> 4010910111 -> 4011220435 -> 4011110131 -> 4010510125 -> 4010520113 -> 4020920140 

-> 4000000100 

12 1 4000000100 4011020521 35.2 35.2 4000000100 -> 4011020521 

12 2 4011020521 4011110228 45.2 80.4 4000000100 -> 4011020521 -> 4011110228 

12 3 4011110228 4000000100 47.6 128 4000000100 -> 4011020521 -> 4011110228 -> 4000000100 

13 1 4000000100 4011220422 44.4 44.4 4000000100 -> 4011220422 

13 2 4011220422 4011220435 15.6 60 4000000100 -> 4011220422 -> 4011220435 

13 3 4011220435 4000000100 60 120 4000000100 -> 4011220422 -> 4011220435 -> 4000000100 

14 1 4000000100 4011110203 17.6 17.6 4000000100 -> 4011110203 

14 2 4011110203 4011110228 30 47.6 4000000100 -> 4011110203 -> 4011110228 

14 3 4011110228 4000000100 47.6 95.2 4000000100 -> 4011110203 -> 4011110228 -> 4000000100 

15 1 4000000100 4011020521 35.2 35.2 4000000100 -> 4011020521 

15 2 4011020521 4021220639 86.4 121.6 4000000100 -> 4011020521 -> 4021220639 

15 3 4021220639 4021220667 33.6 155.2 4000000100 -> 4011020521 -> 4021220639 -> 4021220667 

15 4 4021220667 4000000100 155.2 310.4 4000000100 -> 4011020521 -> 4021220639 -> 4021220667 -> 4000000100 

16 1 4000000100 4021220639 121.6 121.6 4000000100 -> 4021220639 

16 2 4021220639 4021120652 19.6 141.2 4000000100 -> 4021220639 -> 4021120652 

16 3 4021120652 4021110661 10.8 152 4000000100 -> 4021220639 -> 4021120652 -> 4021110661 

16 4 4021110661 4021220663 6.4 158.4 4000000100 -> 4021220639 -> 4021120652 -> 4021110661 -> 4021220663 

16 5 4021220663 4000000100 150.4 308.8 4000000100 -> 4021220639 -> 4021120652 -> 4021110661 -> 4021220663 -> 4000000100 

17 1 4000000100 4021120652 133.2 133.2 4000000100 -> 4021120652 

17 2 4021120652 4021110661 10.8 144 4000000100 -> 4021120652 -> 4021110661 

17 3 4021110661 4021220663 6.4 150.4 4000000100 -> 4021120652 -> 4021110661 -> 4021220663 

(Tabela 41 continua) 
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(Tabela 41 continuação) 

Ordem 
ID 

Movim. 

Célula de 

Origem 

Célula de 
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Comprimento de 
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Distância 

cumulativa 
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17 4 4021220663 4021220667 4.8 155.2 4000000100 -> 4021120652 -> 4021110661 -> 4021220663 -> 4021220667 

17 5 4021220667 4000000100 155.2 310.4 4000000100 -> 4021120652 -> 4021110661 -> 4021220663 -> 4021220667 -> 4000000100 

18 1 4000000100 4021220142 125.2 125.2 4000000100 -> 4021220142 

18 2 4021220142 4000000100 125.2 250.4 4000000100 -> 4021220142 -> 4000000100 

19 1 4000000100 4011010127 42.4 42.4 4000000100 -> 4011010127 

19 2 4011010127 4000000100 42.4 84.8 4000000100 -> 4011010127 -> 4000000100 

20 1 4000000100 4010810125 30 30 4000000100 -> 4010810125 

20 2 4010810125 4000000100 30 60 4000000100 -> 4010810125 -> 4000000100 

21 1 4000000100 4010510134 54.8 54.8 4000000100 -> 4010510134 

21 2 4010510134 4000000100 54.8 109.6 4000000100 -> 4010510134 -> 4000000100 

22 1 4000000100 4010510107 22.4 22.4 4000000100 -> 4010510107 

22 2 4010510107 4000000100 22.4 44.8 4000000100 -> 4010510107 -> 4000000100 

23 1 4000000100 4010410111 31.2 31.2 4000000100 -> 4010410111 

23 2 4010410111 4000000100 31.2 62.4 4000000100 -> 4010410111 -> 4000000100 

24 1 4000000100 4020410166 154 154 4000000100 -> 4020410166 

24 2 4020410166 4000000100 154 308 4000000100 -> 4020410166 -> 4000000100 

25 1 4000000100 4020320157 147.2 147.2 4000000100 -> 4020320157 

25 2 4020320157 4000000100 147.2 294.4 4000000100 -> 4020320157 -> 4000000100 

26 1 4000000100 4020310440 126.8 126.8 4000000100 -> 4020310440 

26 2 4020310440 4000000100 126.8 253.6 4000000100 -> 4020310440 -> 4000000100 

27 1 4000000100 4020210445 136.8 136.8 4000000100 -> 4020210445 

27 2 4020210445 4000000100 136.8 273.6 4000000100 -> 4020210445 -> 4000000100 

28 1 4000000100 4020810655 122.8 122.8 4000000100 -> 4020810655 

28 2 4020810655 4020710661 13.2 136 4000000100 -> 4020810655 -> 4020710661 

28 3 4020710661 4000000100 136 272 4000000100 -> 4020810655 -> 4020710661 -> 4000000100 

29 1 4000000100 4020620341 116 116 4000000100 -> 4020620341 

29 2 4020620341 4020710360 26.8 142.8 4000000100 -> 4020620341 -> 4020710360 

29 3 4020710360 4000000100 134.8 277.6 4000000100 -> 4020620341 -> 4020710360 -> 4000000100 

30 1 4000000100 4020810655 122.8 122.8 4000000100 -> 4020810655 

30 2 4020810655 4020610358 13.6 136.4 4000000100 -> 4020810655 -> 4020610358 

30 3 4020610358 4000000100 136.4 272.8 4000000100 -> 4020810655 -> 4020610358 -> 4000000100 

31 1 4000000100 4020710360 134.8 134.8 4000000100 -> 4020710360 

(Tabela 41 continua) 
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31 2 4020710360 4020710661 1.2 136 4000000100 -> 4020710360 -> 4020710661 

31 3 4020710661 4000000100 136 272 4000000100 -> 4020710360 -> 4020710661 -> 4000000100 

32 1 4000000100 4020620341 116 116 4000000100 -> 4020620341 

32 2 4020620341 4020610358 20.4 136.4 4000000100 -> 4020620341 -> 4020610358 

32 3 4020610358 4000000100 136.4 272.8 4000000100 -> 4020620341 -> 4020610358 -> 4000000100 

33 1 4000000100 4020320344 131.6 131.6 4000000100 -> 4020320344 

33 2 4020320344 4020410364 28 159.6 4000000100 -> 4020320344 -> 4020410364 

33 3 4020410364 4000000100 151.6 311.2 4000000100 -> 4020320344 -> 4020410364 -> 4000000100 

34 1 4000000100 4020210443 134.4 134.4 4000000100 -> 4020210443 

34 2 4020210443 4020310360 24.4 158.8 4000000100 -> 4020210443 -> 4020310360 

34 3 4020310360 4000000100 150.8 309.6 4000000100 -> 4020210443 -> 4020310360 -> 4000000100 

35 1 4000000100 4020210439 129.6 129.6 4000000100 -> 4020210439 

35 2 4020210439 4020410364 38 167.6 4000000100 -> 4020210439 -> 4020410364 

35 3 4020410364 4000000100 151.6 319.2 4000000100 -> 4020210439 -> 4020410364 -> 4000000100 

36 1 4000000100 4020320344 131.6 131.6 4000000100 -> 4020320344 

36 2 4020320344 4020310360 19.2 150.8 4000000100 -> 4020320344 -> 4020310360 

36 3 4020310360 4000000100 150.8 301.6 4000000100 -> 4020320344 -> 4020310360 -> 4000000100 

37 1 4000000100 4020210439 129.6 129.6 4000000100 -> 4020210439 

37 2 4020210439 4020210443 4.8 134.4 4000000100 -> 4020210439 -> 4020210443 

37 3 4020210443 4000000100 134.4 268.8 4000000100 -> 4020210439 -> 4020210443 -> 4000000100 

38 1 4000000100 4011010529 44.8 44.8 4000000100 -> 4011010529 

38 2 4011010529 4000000100 44.8 89.6 4000000100 -> 4011010529 -> 4000000100 

39 1 4000000100 4011010506 17.2 17.2 4000000100 -> 4011010506 

39 2 4011010506 4000000100 17.2 34.4 4000000100 -> 4011010506 -> 4000000100 

40 1 4000000100 4010910534 46.8 46.8 4000000100 -> 4010910534 

40 2 4010910534 4000000100 46.8 93.6 4000000100 -> 4010910534 -> 4000000100 

41 1 4000000100 4010910226 37.2 37.2 4000000100 -> 4010910226 

41 2 4010910226 4000000100 37.2 74.4 4000000100 -> 4010910226 -> 4000000100 

42 1 4000000100 4010910204 10.8 10.8 4000000100 -> 4010910204 

42 2 4010910204 4000000100 10.8 21.6 4000000100 -> 4010910204 -> 4000000100 

43 1 4000000100 4021220562 149.2 149.2 4000000100 -> 4021220562 

43 2 4021220562 4000000100 149.2 298.4 4000000100 -> 4021220562 -> 4000000100 

(Tabela 41 continua) 



139 

 

(Tabela 41 continuação) 

Ordem 
ID 

Movim. 

Célula de 

Origem 

Célula de 

Destino 

Comprimento de 

Movimento 

Distância 

cumulativa 
Sequência 

44 1 4000000100 4021010644 119.6 119.6 4000000100 -> 4021010644 

44 2 4021010644 4000000100 119.6 239.2 4000000100 -> 4021010644 -> 4000000100 

45 1 4000000100 4020920643 114.4 114.4 4000000100 -> 4020920643 

45 2 4020920643 4000000100 114.4 228.8 4000000100 -> 4020920643 -> 4000000100 

46 1 4000000100 4020910663 138.4 138.4 4000000100 -> 4020910663 

46 2 4020910663 4000000100 138.4 276.8 4000000100 -> 4020910663 -> 4000000100 

47 1 4000000100 4020820640 104.8 104.8 4000000100 -> 4020820640 

47 2 4020820640 4000000100 104.8 209.6 4000000100 -> 4020820640 -> 4000000100 

48 1 4000000100 4020810266 136 136 4000000100 -> 4020810266 

48 2 4020810266 4000000100 136 272 4000000100 -> 4020810266 -> 4000000100 

49 1 4000000100 4020810252 119.2 119.2 4000000100 -> 4020810252 

49 2 4020810252 4000000100 119.2 238.4 4000000100 -> 4020810252 -> 4000000100 

50 1 4000000100 4020710655 128.8 128.8 4000000100 -> 4020710655 

50 2 4020710655 4000000100 128.8 257.6 4000000100 -> 4020710655 -> 4000000100 

51 1 4000000100 4020710639 109.6 109.6 4000000100 -> 4020710639 

51 2 4020710639 4000000100 109.6 219.2 4000000100 -> 4020710639 -> 4000000100 

52 1 4000000100 4020620246 122 122 4000000100 -> 4020620246 

52 2 4020620246 4000000100 122 244 4000000100 -> 4020620246 -> 4000000100 

53 1 4000000100 4021010668 148.4 148.4 4000000100 -> 4021010668 

53 2 4021010668 4000000100 148.4 296.8 4000000100 -> 4021010668 -> 4000000100 

54 1 4000000100 4021010659 137.6 137.6 4000000100 -> 4021010659 

54 2 4021010659 4000000100 137.6 275.2 4000000100 -> 4021010659 -> 4000000100 

55 1 4000000100 4020910642 113.2 113.2 4000000100 -> 4020910642 

55 2 4020910642 4000000100 113.2 226.4 4000000100 -> 4020910642 -> 4000000100 

56 1 4000000100 4020910354 127.6 127.6 4000000100 -> 4020910354 

56 2 4020910354 4000000100 127.6 255.2 4000000100 -> 4020910354 -> 4000000100 

57 1 4000000100 4020810343 108.4 108.4 4000000100 -> 4020810343 

57 2 4020810343 4000000100 108.4 216.8 4000000100 -> 4020810343 -> 4000000100 
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Tabela 42 – Dados resultantes da aplicação do algoritmo de cálculo de solução ótima ao modelo de construção de ordens proposto – C2. 

Ordem 
ID 

Movim. 

Célula de 

Origem 

Célula de 

Destino 

Comprimento de 

Movimento 

Distância 

cumulativa 
Sequência 

1 1 4000000100 4010210105 32 32 4000000100->4010210105 

1 2 4010210105 4010210606 1.2 33.2 4000000100->4010210105->4010210606 

1 3 4010210606 4020910658 151.2 184.4 4000000100->4010210105->4010210606->4020910658 

1 4 4020910658 4011220523 110.8 295.2 4000000100->4010210105->4010210606->4020910658->4011220523 

1 5 4011220523 4011220209 16.8 312 4000000100->4010210105->4010210606->4020910658->4011220523->4011220209 

1 6 4011220209 4011220608 1.2 313.2 4000000100->4010210105->4010210606->4020910658->4011220523->4011220209->4011220608 

1 7 4011220608 4000000100 27.6 340.8 
4000000100->4010210105->4010210606->4020910658->4011220523->4011220209->4011220608-

>4000000100 

10 1 4000000100 4010520113 29.6 29.6 4000000100->4010520113 

10 2 4010520113 4010510125 14.4 44 4000000100->4010520113->4010510125 

10 3 4010510125 4020920140 94.8 138.8 4000000100->4010520113->4010510125->4020920140 

10 4 4020920140 4011110131 75.6 214.4 4000000100->4010520113->4010510125->4020920140->4011110131 

10 5 4011110131 4010910111 57.6 272 4000000100->4010520113->4010510125->4020920140->4011110131->4010910111 

10 6 4010910111 4000000100 19.2 291.2 4000000100->4010520113->4010510125->4020920140->4011110131->4010910111->4000000100 

11 1 4000000100 4010520113 29.6 29.6 4000000100->4010520113 

11 2 4010520113 4010510125 14.4 44 4000000100->4010520113->4010510125 

11 3 4010510125 4011110131 60.8 104.8 4000000100->4010520113->4010510125->4011110131 

11 4 4011110131 4011220435 24.8 129.6 4000000100->4010520113->4010510125->4011110131->4011220435 

11 5 4011220435 4020920140 74.8 204.4 4000000100->4010520113->4010510125->4011110131->4011220435->4020920140 

11 6 4020920140 4010910111 91.6 296 4000000100->4010520113->4010510125->4011110131->4011220435->4020920140->4010910111 

11 7 4010910111 4000000100 19.2 315.2 
4000000100->4010520113->4010510125->4011110131->4011220435->4020920140->4010910111-

>4000000100 

12 1 4000000100 4011110228 47.6 47.6 4000000100->4011110228 

12 2 4011110228 4011020521 45.2 92.8 4000000100->4011110228->4011020521 

12 3 4011020521 4000000100 35.2 128 4000000100->4011110228->4011020521->4000000100 

13 1 4000000100 4011220435 60 60 4000000100->4011220435 

13 2 4011220435 4011220422 15.6 75.6 4000000100->4011220435->4011220422 

13 3 4011220422 4000000100 44.4 120 4000000100->4011220435->4011220422->4000000100 

14 1 4000000100 4011110228 47.6 47.6 4000000100->4011110228 

(Tabela 41 continua) 
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Célula de 
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Movimento 

Distância 
cumulativa 

Sequência 

14 2 4011110228 4011110203 30 77.6 4000000100->4011110228->4011110203 

14 3 4011110203 4000000100 17.6 95.2 4000000100->4011110228->4011110203->4000000100 

15 1 4000000100 4021220639 121.6 121.6 4000000100->4021220639 

15 2 4021220639 4021220667 33.6 155.2 4000000100->4021220639->4021220667 

15 3 4021220667 4011020521 120 275.2 4000000100->4021220639->4021220667->4011020521 

15 4 4011020521 4000000100 35.2 310.4 4000000100->4021220639->4021220667->4011020521->4000000100 

16 1 4000000100 4021120652 133.2 133.2 4000000100->4021120652 

16 2 4021120652 4021110661 10.8 144 4000000100->4021120652->4021110661 

16 3 4021110661 4021220663 6.4 150.4 4000000100->4021120652->4021110661->4021220663 

16 4 4021220663 4021220639 28.8 179.2 4000000100->4021120652->4021110661->4021220663->4021220639 

16 5 4021220639 4000000100 121.6 300.8 4000000100->4021120652->4021110661->4021220663->4021220639->4000000100 

17 1 4000000100 4021220663 150.4 150.4 4000000100->4021220663 

17 2 4021220663 4021220667 4.8 155.2 4000000100->4021220663->4021220667 

17 3 4021220667 4021110661 11.2 166.4 4000000100->4021220663->4021220667->4021110661 

17 4 4021110661 4021120652 10.8 177.2 4000000100->4021220663->4021220667->4021110661->4021120652 

17 5 4021120652 4000000100 133.2 310.4 4000000100->4021220663->4021220667->4021110661->4021120652->4000000100 

18 1 4000000100 4021220142 125.2 125.2 4000000100->4021220142 

18 2 4021220142 4000000100 125.2 250.4 4000000100->4021220142->4000000100 

19 1 4000000100 4011010127 42.4 42.4 4000000100->4011010127 

19 2 4011010127 4000000100 42.4 84.8 4000000100->4011010127->4000000100 

2 1 4000000100 4020910658 132.4 132.4 4000000100->4020910658 

2 2 4020910658 4020610259 17.2 149.6 4000000100->4020910658->4020610259 

2 3 4020610259 4020410663 12.8 162.4 4000000100->4020910658->4020610259->4020410663 

2 4 4020410663 4020310654 14.8 177.2 4000000100->4020910658->4020610259->4020410663->4020310654 

2 5 4020310654 4020210640 20.8 198 4000000100->4020910658->4020610259->4020410663->4020310654->4020210640 

2 6 4020210640 4020520640 12 210 4000000100->4020910658->4020610259->4020410663->4020310654->4020210640->4020520640 

2 7 4020520640 4000000100 118.8 328.8 
4000000100->4020910658->4020610259->4020410663->4020310654->4020210640->4020520640-

>4000000100 

20 1 4000000100 4010810125 30 30 4000000100->4010810125 

20 2 4010810125 4000000100 30 60 4000000100->4010810125->4000000100 

21 1 4000000100 4010510134 54.8 54.8 4000000100->4010510134 

21 2 4010510134 4000000100 54.8 109.6 4000000100->4010510134->4000000100 
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Ordem 
ID 

Movim. 

Célula de 

Origem 

Célula de 

Destino 

Comprimento de 

Movimento 

Distância 

cumulativa 
Sequência 

22 1 4000000100 4010510107 22.4 22.4 4000000100->4010510107 

22 2 4010510107 4000000100 22.4 44.8 4000000100->4010510107->4000000100 

23 1 4000000100 4010410111 31.2 31.2 4000000100->4010410111 

23 2 4010410111 4000000100 31.2 62.4 4000000100->4010410111->4000000100 

24 1 4000000100 4020410166 154 154 4000000100->4020410166 

24 2 4020410166 4000000100 154 308 4000000100->4020410166->4000000100 

25 1 4000000100 4020320157 147.2 147.2 4000000100->4020320157 

25 2 4020320157 4000000100 147.2 294.4 4000000100->4020320157->4000000100 

26 1 4000000100 4020310440 126.8 126.8 4000000100->4020310440 

26 2 4020310440 4000000100 126.8 253.6 4000000100->4020310440->4000000100 

27 1 4000000100 4020210445 136.8 136.8 4000000100->4020210445 

27 2 4020210445 4000000100 136.8 273.6 4000000100->4020210445->4000000100 

28 1 4000000100 4020710661 136 136 4000000100->4020710661 

28 2 4020710661 4020810655 13.2 149.2 4000000100->4020710661->4020810655 

28 3 4020810655 4000000100 122.8 272 4000000100->4020710661->4020810655->4000000100 

29 1 4000000100 4020710360 134.8 134.8 4000000100->4020710360 

29 2 4020710360 4020620341 26.8 161.6 4000000100->4020710360->4020620341 

29 3 4020620341 4000000100 116 277.6 4000000100->4020710360->4020620341->4000000100 

3 1 4000000100 4020610259 137.6 137.6 4000000100->4020610259 

3 2 4020610259 4020510464 10 147.6 4000000100->4020610259->4020510464 

3 3 4020510464 4020410663 5.2 152.8 4000000100->4020610259->4020510464->4020410663 

3 4 4020410663 4020310654 14.8 167.6 4000000100->4020610259->4020510464->4020410663->4020310654 

3 5 4020310654 4020210640 20.8 188.4 4000000100->4020610259->4020510464->4020410663->4020310654->4020210640 

3 6 4020210640 4020520640 12 200.4 4000000100->4020610259->4020510464->4020410663->4020310654->4020210640->4020520640 

3 7 4020520640 4000000100 118.8 319.2 
4000000100->4020610259->4020510464->4020410663->4020310654->4020210640->4020520640-

>4000000100 

30 1 4000000100 4020610358 136.4 136.4 4000000100->4020610358 

30 2 4020610358 4020810655 13.6 150 4000000100->4020610358->4020810655 

30 3 4020810655 4000000100 122.8 272.8 4000000100->4020610358->4020810655->4000000100 

31 1 4000000100 4020710661 136 136 4000000100->4020710661 

31 2 4020710661 4020710360 1.2 137.2 4000000100->4020710661->4020710360 

31 3 4020710360 4000000100 134.8 272 4000000100->4020710661->4020710360->4000000100 
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Ordem 
ID 

Movim. 

Célula de 

Origem 

Célula de 

Destino 

Comprimento de 

Movimento 

Distância 

cumulativa 
Sequência 

32 1 4000000100 4020610358 136.4 136.4 4000000100->4020610358 

32 2 4020610358 4020620341 20.4 156.8 4000000100->4020610358->4020620341 

32 3 4020620341 4000000100 116 272.8 4000000100->4020610358->4020620341->4000000100 

33 1 4000000100 4020410364 151.6 151.6 4000000100->4020410364 

33 2 4020410364 4020320344 28 179.6 4000000100->4020410364->4020320344 

33 3 4020320344 4000000100 131.6 311.2 4000000100->4020410364->4020320344->4000000100 

34 1 4000000100 4020310360 150.8 150.8 4000000100->4020310360 

34 2 4020310360 4020210443 24.4 175.2 4000000100->4020310360->4020210443 

34 3 4020210443 4000000100 134.4 309.6 4000000100->4020310360->4020210443->4000000100 

35 1 4000000100 4020410364 151.6 151.6 4000000100->4020410364 

35 2 4020410364 4020210439 38 189.6 4000000100->4020410364->4020210439 

35 3 4020210439 4000000100 129.6 319.2 4000000100->4020410364->4020210439->4000000100 

36 1 4000000100 4020310360 150.8 150.8 4000000100->4020310360 

36 2 4020310360 4020320344 19.2 170 4000000100->4020310360->4020320344 

36 3 4020320344 4000000100 131.6 301.6 4000000100->4020310360->4020320344->4000000100 

37 1 4000000100 4020210443 134.4 134.4 4000000100->4020210443 

37 2 4020210443 4020210439 4.8 139.2 4000000100->4020210443->4020210439 

37 3 4020210439 4000000100 129.6 268.8 4000000100->4020210443->4020210439->4000000100 

38 1 4000000100 4011010529 44.8 44.8 4000000100->4011010529 

38 2 4011010529 4000000100 44.8 89.6 4000000100->4011010529->4000000100 

39 1 4000000100 4011010506 17.2 17.2 4000000100->4011010506 

39 2 4011010506 4000000100 17.2 34.4 4000000100->4011010506->4000000100 

4 1 4000000100 4010210104 30.8 30.8 4000000100->4010210104 

4 2 4010210104 4020310142 106.4 137.2 4000000100->4010210104->4020310142 

4 3 4020310142 4020310165 27.6 164.8 4000000100->4010210104->4020310142->4020310165 

4 4 4020310165 4020510464 9.2 174 4000000100->4010210104->4020310142->4020310165->4020510464 

4 5 4020510464 4010510425 103.6 277.6 4000000100->4010210104->4020310142->4020310165->4020510464->4010510425 

4 6 4010510425 4010410106 66.8 344.4 4000000100->4010210104->4020310142->4020310165->4020510464->4010510425->4010410106 

4 7 4010410106 4000000100 25.2 369.6 
4000000100->4010210104->4020310142->4020310165->4020510464->4010510425->4010410106-

>4000000100 

40 1 4000000100 4010910534 46.8 46.8 4000000100->4010910534 

40 2 4010910534 4000000100 46.8 93.6 4000000100->4010910534->4000000100 
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ID 
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Célula de 
Origem 
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Distância 
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Sequência 

41 1 4000000100 4010910226 37.2 37.2 4000000100->4010910226 

41 2 4010910226 4000000100 37.2 74.4 4000000100->4010910226->4000000100 

42 1 4000000100 4010910204 10.8 10.8 4000000100->4010910204 

42 2 4010910204 4000000100 10.8 21.6 4000000100->4010910204->4000000100 

43 1 4000000100 4021220562 149.2 149.2 4000000100->4021220562 

43 2 4021220562 4000000100 149.2 298.4 4000000100->4021220562->4000000100 

44 1 4000000100 4021010644 119.6 119.6 4000000100->4021010644 

44 2 4021010644 4000000100 119.6 239.2 4000000100->4021010644->4000000100 

45 1 4000000100 4020920643 114.4 114.4 4000000100->4020920643 

45 2 4020920643 4000000100 114.4 228.8 4000000100->4020920643->4000000100 

46 1 4000000100 4020910663 138.4 138.4 4000000100->4020910663 

46 2 4020910663 4000000100 138.4 276.8 4000000100->4020910663->4000000100 

47 1 4000000100 4020820640 104.8 104.8 4000000100->4020820640 

47 2 4020820640 4000000100 104.8 209.6 4000000100->4020820640->4000000100 

48 1 4000000100 4020810266 136 136 4000000100->4020810266 

48 2 4020810266 4000000100 136 272 4000000100->4020810266->4000000100 

49 1 4000000100 4020810252 119.2 119.2 4000000100->4020810252 

49 2 4020810252 4000000100 119.2 238.4 4000000100->4020810252->4000000100 

5 1 4000000100 4020710464 139.6 139.6 4000000100->4020710464 

5 2 4020710464 4020510356 17.6 157.2 4000000100->4020710464->4020510356 

5 3 4020510356 4020310142 24.8 182 4000000100->4020710464->4020510356->4020310142 

5 4 4020310142 4010210434 70.4 252.4 4000000100->4020710464->4020510356->4020310142->4010210434 

5 5 4010210434 4010210410 28.8 281.2 4000000100->4020710464->4020510356->4020310142->4010210434->4010210410 

5 6 4010210410 4011220410 44 325.2 4000000100->4020710464->4020510356->4020310142->4010210434->4010210410->4011220410 

5 7 4011220410 4000000100 30 355.2 
4000000100->4020710464->4020510356->4020310142->4010210434->4010210410->4011220410-

>4000000100 

50 1 4000000100 4020710655 128.8 128.8 4000000100->4020710655 

50 2 4020710655 4000000100 128.8 257.6 4000000100->4020710655->4000000100 

51 1 4000000100 4020710639 109.6 109.6 4000000100->4020710639 

51 2 4020710639 4000000100 109.6 219.2 4000000100->4020710639->4000000100 

52 1 4000000100 4020620246 122 122 4000000100->4020620246 

52 2 4020620246 4000000100 122 244 4000000100->4020620246->4000000100 
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53 1 4000000100 4021010668 148.4 148.4 4000000100->4021010668 

53 2 4021010668 4000000100 148.4 296.8 4000000100->4021010668->4000000100 

54 1 4000000100 4021010659 137.6 137.6 4000000100->4021010659 

54 2 4021010659 4000000100 137.6 275.2 4000000100->4021010659->4000000100 

55 1 4000000100 4020910642 113.2 113.2 4000000100->4020910642 

55 2 4020910642 4000000100 113.2 226.4 4000000100->4020910642->4000000100 

56 1 4000000100 4020910354 127.6 127.6 4000000100->4020910354 

56 2 4020910354 4000000100 127.6 255.2 4000000100->4020910354->4000000100 

57 1 4000000100 4020810343 108.4 108.4 4000000100->4020810343 

57 2 4020810343 4000000100 108.4 216.8 4000000100->4020810343->4000000100 

6 1 4000000100 4020420352 137.2 137.2 4000000100->4020420352 

6 2 4020420352 4020420367 18 155.2 4000000100->4020420352->4020420367 

6 3 4020420367 4020510356 17.2 172.4 4000000100->4020420352->4020420367->4020510356 

6 4 4020510356 4020510344 14.4 186.8 4000000100->4020420352->4020420367->4020510356->4020510344 

6 5 4020510344 4020510338 7.2 194 4000000100->4020420352->4020420367->4020510356->4020510344->4020510338 

6 6 4020510338 4000000100 116.4 310.4 4000000100->4020420352->4020420367->4020510356->4020510344->4020510338->4000000100 

7 1 4000000100 4020810438 102.4 102.4 4000000100->4020810438 

7 2 4020810438 4021220467 52.8 155.2 4000000100->4020810438->4021220467 

7 3 4021220467 4020610457 40 195.2 4000000100->4020810438->4021220467->4020610457 

7 4 4020610457 4020420352 14 209.2 4000000100->4020810438->4021220467->4020610457->4020420352 

7 5 4020420352 4010720435 89.2 298.4 4000000100->4020810438->4021220467->4020610457->4020420352->4010720435 

7 6 4010720435 4010720412 27.6 326 4000000100->4020810438->4021220467->4020610457->4020420352->4010720435->4010720412 

7 7 4010720412 4000000100 20.4 346.4 
4000000100->4020810438->4021220467->4020610457->4020420352->4010720435->4010720412-

>4000000100 

8 1 4000000100 4020810438 102.4 102.4 4000000100->4020810438 

8 2 4020810438 4021220467 52.8 155.2 4000000100->4020810438->4021220467 

8 3 4021220467 4020610457 40 195.2 4000000100->4020810438->4021220467->4020610457 

8 4 4020610457 4010720435 87.2 282.4 4000000100->4020810438->4021220467->4020610457->4010720435 

8 5 4010720435 4010720412 27.6 310 4000000100->4020810438->4021220467->4020610457->4010720435->4010720412 

8 6 4010720412 4000000100 20.4 330.4 4000000100->4020810438->4021220467->4020610457->4010720435->4010720412->4000000100 
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9 1 4000000100 4010520113 29.6 29.6 4000000100->4010520113 

9 2 4010520113 4010510125 14.4 44 4000000100->4010520113->4010510125 

9 3 4010510125 4020610457 99.2 143.2 4000000100->4010520113->4010510125->4020610457 

9 4 4020610457 4011110131 112 255.2 4000000100->4010520113->4010510125->4020610457->4011110131 

9 5 4011110131 4010720435 40.8 296 4000000100->4010520113->4010510125->4020610457->4011110131->4010720435 

9 6 4010720435 4010720412 27.6 323.6 4000000100->4010520113->4010510125->4020610457->4011110131->4010720435->4010720412 

9 7 4010720412 4000000100 20.4 344 
4000000100->4010520113->4010510125->4020610457->4011110131->4010720435->4010720412-

>4000000100 
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