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RESUMO
Este trabalho trata de problemas de dimensionamento de lotes e programação da
produção focalizados ao setor de fundições. São estudados diferentes casos práticos os quais têm
diferentes características que são representativas para o setor. Para cada modelo proposto é
desenvolvido um método de solução e o desempenho computacional do método é analisado.
Vale ressaltar que, não foi possível encontrar nenhum modelo da literatura com perfeito ajuste
aos casos práticos estudados.
O primeiro caso prático estudado consiste numa fundição pequena, onde existe apenas
um forno em operação por período, tornando o problema de programação das cargas do forno
crucial para o bom funcionamento da empresa. Existe apenas uma máquina de moldagem
manual que atende tanto a altas demandas para peças leves quanto a baixas demandas para peças
pesadas, o que não permite que as variáveis de produção sejam relaxadas, como ocorre nos
modelos clássicos. Para este caso prático, o método de solução proposto consiste, basicamente,
em fazer a programação das cargas do forno que então “puxa” a programação da moldagem,
onde são definidos os itens a serem feitos. Uma extensão para este caso prático é proposta, a
qual, considera custo e tempo de preparação dependente da seqüência e novos resultados
computacionais são obtidos.
Foi estudada também uma fundição de médio porte, onde, um modelo matemático bem
como um método de solução encontrado na literatura foi estendido para o caso onde se considera
custo de preparação e atraso no atendimento a demanda. Como no caso anterior, a programação
do forno é muito importante, porém, a grande capacidade do forno e a alta demanda dos itens, os
quais são peças leves, permitem que as variáveis de produção sejam relaxadas. O método de
solução consiste em resolver um modelo relaxado (de fácil resolução), onde se considera que
todos os itens podem ser produzidos por qualquer liga. A solução do modelo relaxado determina
os itens a serem produzidos em cada período. Posteriormente, uma heurística é utilizada para
encontrar as melhores ligas a serem produzidas a cada período.
Por fim, foi feito um último estudo de caso em uma fundição de grande porte para a qual
foi proposto um modelo matemático que foi resolvido com um pacote de otimização inteira.
Nesta fundição, existem vários fornos em operação que produzem apenas dois tipos principais de
liga, tornando a programação dos fornos menos crítica que nos casos anteriores de modo que, a
programação das linhas de moldagem é que “puxa” a programação dos fornos. Os resultados
computacionais foram comparados com aqueles obtidos pela empresa, mostrando expressivos
ganhos de produtividade e redução de atrasos na entrega dos pedidos.
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ABSTRACT
This work deals with certain lot-sizing and scheduling problems, focusing on the foundry
sector. Several case studies were analyzed, each with different characteristics that are
representative of the sector. For each considered model a solution method is developed and the
computational performance of the method is analyzed. It should be highlighted that it was not
possible to find any model in the literature, representative of the case studies.
The first case study consists of a small foundry, where there is only one furnace in
operation per period of time, making furnace loadings scheduling crucial in terms of the smooth
running of a company. There is only one manual-molding machine that meets both high demands
for light items and low demands for heavy items, which does not make it possible to relax the
production variables. Regarding this case study, the solution method basically consists of
scheduling the furnace loadings, which then ‘triggers’ the schedule of the molding, where the
items to be produced are defined. An extension of this case study is proposed, which takes into
account sequence-dependent setup times and setup costs. Computational results are presented.
A medium-sized foundry was also studied, where a mathematical model, as well as a
solution method found in the literature, was extended to the case where the setup costs and
backlog of orders are considered. As in the previous case, the schedule concerning the furnace is
very important. However the great capacity of the furnace and the high demand of items, which
are light, allow the production variables to be relaxed, as in the classic models. The solution
method consists of solving a relaxed model (that is easy to solve), which allows all the items to
be produced with any alloy. The solution of the relaxed model determines the items to be
produced in each period of time. Afterwards, a heuristic to find the best alloys to be produced in
each period is used.
Finally, a last case study was analyzed considering a large foundry for which the
mathematical model proposed was solved with an integer optimization package. In this foundry,
there are several furnaces in operation that produce only two main types of alloys. This makes
the schedule of the furnace less critical compared to the previous case studies. In this case, the
schedule of the molding ‘triggers’ the schedule of the furnace. The computational results were
compared with the ones obtained by the company, showing a significant increase in the
productivity and reduction concerning delays of the delivery deadline.
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Introdução
A indústria de manufatura tem sido muito estimulada a tornar seus processos de produção
mais

eficientes

devido,

principalmente,

à

competitividade

crescente

imposta

pelas

transformações que têm afetado a ordem econômica mundial. Tais empresas vêm sofrendo
profundas mudanças no seu setor produtivo no que tange à modernização de seus processos de
produção, melhoria da qualidade de seus produtos e racionalização administrativa. Assim, o
processo produtivo, que consiste no processo de converter a matéria-prima em produto final,
deve ser bem gerenciado para poder entregar o produto final com alta qualidade, dentro do prazo
e com o menor custo possível.
O gerenciamento da produção dentro de uma empresa é responsável pela coordenação de
todas as atividades do processo produtivo, desde a aquisição das matérias-primas até a entrega
dos produtos. Este gerenciamento é denominado Planejamento e Controle da Produção
(PCP). A estrutura hierárquica de um sistema PCP pode ser dividida em três níveis de
planejamento distintos: estratégico, tático e operacional (Anthony, 1965).
O planejamento estratégico está relacionado ao mais alto nível de tomada de decisões,
onde são definidas as metas globais da empresa e as políticas adequadas para atingi-las,
determinando os objetivos da empresa a longo prazo (por exemplo: instalação de fábricas e
compra de equipamentos).
O planejamento tático é responsável pela utilização eficiente dos recursos disponíveis a
fim de cumprir os objetivos determinados no planejamento estratégico. Seu objetivo principal é a
efetiva alocação de recursos para satisfazer a demanda, levando em conta os custos envolvidos.
Nesta etapa devem ser tomadas as decisões de médio prazo que afetam a área de produção (por
exemplo: plano de produção ao longo de um horizonte de tempo e manutenção de máquinas).
O planejamento operacional trata das decisões do dia-a-dia tendo como função executar
os planos definidos anteriormente, ou seja, faz a programação detalhada da produção, que
consiste em sequenciar os pedidos nos centros de trabalho, administrar os estoques, fazer o
controle de qualidade, comprar componentes e matérias-primas e programar a distribuição.
Este trabalho enfoca os problemas de tomada de decisão relacionados com o
planejamento tático-operacional, especificamente voltados para o setor de fundições. O
planejamento da produção nestes níveis consiste no processo de determinar o quanto produzir
e/ou comprar num horizonte de planejamento finito. Também determina os níveis de estoque e
os recursos necessários (Thomas & McClain, 1993).
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Além do estudo teórico de problemas conhecidos na literatura, este trabalho tem o
enfoque na resolução de problemas práticos onde são realizadas as várias etapas descritas no
fluxograma apresentado na Figura 1, ou seja, a partir de visitas a indústrias são detectados alguns
problemas de planejamento e programação da produção. Outras visitas são feitas com o intuito
de conhecer melhor os problemas e levantar os dados necessários para fazer o planejamento e
programação da produção. Um modelo matemático inicial é proposto, o qual é melhorado com o
apoio do pessoal da indústria que lida com o problema no dia-a-dia.
Problema

Levantamento

Real

de Dados

Modelagem
Matemática

Definição do
Método de
Solução
Implantação do

Se necessário

Método na
Indústria

Implementação
Computacional

Análise dos
Resultados

Figura 1: Fluxograma das etapas do estudo de problemas práticos.

A partir do modelo matemático proposto, um método de solução é implementado. Os
resultados computacionais são analisados, ocasionando possíveis mudanças no método (em
geral, se busca nessas mudanças melhor eficiência no tempo de execução e na qualidade das
soluções). Posteriormente, os resultados são apresentados ao pessoal da indústria que então faz
algumas simulações variando os dados. Em geral, após as simulações realizadas, algumas
mudanças no método de solução e/ou modelo matemático são necessárias (desta vez, se busca
maior aproximação com a realidade em que o problema está inserido). Depois de algumas
modificações na modelagem e no método de solução, o trabalho é finalizado com a construção
de uma interface gráfica amigável para facilitar a utilização do método pelo usuário.
Os problemas práticos tratados neste trabalho surgiram a partir de visitas a várias
fundições, com características diferentes e bastante representativas para este setor que consiste
num segmento da economia que produz bens intermediários, ou seja, em sua grande maioria, as
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peças fundidas são fornecidas para indústrias diversas e apenas uma pequena parcela é destinada
diretamente para o consumidor final (Kanicki, 1988).
Segundo Campos e Davies (1978), até o início da década de 70 havia um preconceito
generalizado nos meios industriais de que os produtos conformados por solidificação (fundição e
lingotamento) apresentavam qualidades metalúrgicas inferiores à dos produtos conformados por
deformação mecânica (laminação, extrusão e forjamento). Esta conceituação (errônea) era
devido à ausência de estudos científicos a respeito da solidificação dos metais. Porém, nas
últimas décadas, a tecnologia nessa área se desenvolveu muito com a criação de novas técnicas
de moldagem e fusão e, ainda, com o desenvolvimento de novos materiais e ligas especiais com
propriedades características.
Atualmente, no Brasil as fundições estão presentes em todas as regiões produzindo desde
peças simples de uso doméstico, até as mais sofisticadas, como autopeças de veículos e peças
e/ou partes de máquinas e equipamentos de uso industrial. Segundo o relatório da ABIFAAssociação Brasileira de Fundição (2002) o setor produziu em novembro de 2002 uma média de
8.735 toneladas/dia e gera cerca de 41.500 empregos diretos.
O objetivo deste trabalho consiste em modelar e propor métodos de solução para
problemas de planejamento e programação da produção. O trabalho enfatiza o setor de
fundições, principalmente, fundições de pequeno e médio porte. Esses problemas contêm
complexos aspectos que interferem no processo produtivo, os quais são difíceis de serem
analisados de forma intuitiva, mesmo por planejadores experientes. Cabe ressaltar que, pequenas
e médias fundições necessitam de uma melhoria na estrutura organizacional, mas dispõem de
recursos escassos para investir em pesquisas, além de não terem esta cultura.
O trabalho está organizado em sete capítulos. No Capítulo 1 é feita uma revisão
bibliográfica de trabalhos envolvendo problemas de dimensionamento de lotes e problemas de
dimensionamento e sequenciamento de lotes. O Capítulo 2 é voltado, especificamente, ao setor
de fundições, o qual é o tema de aplicação prática deste trabalho. Neste capítulo é apresentado
um resumo dos principais processos de fundição, bem como uma revisão bibliográfica de
trabalhos de planejamento e programação da produção voltados para o setor. Além disso, é
apresentada uma caracterização do setor em termos de modelagem matemática. O Capítulo 3
trata de um problema real de planejamento e programação da produção numa fundição de
pequeno porte. Um modelo matemático é proposto e, a partir do mesmo, um método de solução é
desenvolvido. Os resultados computacionais são obtidos utilizando dados reais fornecidos pela
fundição. No Capítulo 4, o modelo apresentado no Capítulo 3 é estendido para um caso
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hipotético onde são considerados tempo e custo de preparação dependentes da seqüência. O
método de solução apresentado no Capítulo 3 também é estendido considerando heurísticas mais
elaboradas e dados aleatórios são utilizados para obter os resultados computacionais. No
Capítulo 5 é apresentado um modelo matemático e um método de solução para um problema
prático com características diferentes daquelas descritas no Capítulo 3. Este problema surgiu
numa fundição de médio porte e foi estudado primeiramente por Santos-Meza et al. (2002).
Neste trabalho, o modelo matemático e o método de solução propostos por Santos-Meza et al.
(2002) são estendidos considerando atraso no atendimento da demanda e custos de preparação.
No Capítulo 6 é estudado um terceiro problema prático que surge numa fundição de grande
porte. Um novo modelo matemático é apresentado, o qual é resolvido utilizando um pacote de
otimização inteira. Finalmente, no Capítulo 7, são apresentadas as conclusões e algumas
propostas para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 1
Revisão Bibliográfica

1.1 Introdução
O problema de dimensionamento de lotes (lot-sizing) pode ser definido de forma
bastante simples como um problema de planejamento da produção que consiste em determinar
a quantidade de itens a ser produzida em uma ou mais máquinas, em cada período ao longo de
um horizonte de planejamento finito, de modo a atender uma certa demanda e a otimizar uma
função objetivo (por exemplo, minimizar custos). Desta forma, são tomadas decisões de médio
prazo, ou seja, decisões de nível tático. Um exemplo deste tipo de problema consiste em fazer
um dimensionamento semanal definindo quais itens serão produzidos a cada dia, de forma que os
custos de produção sejam os menores possíveis. Revisões bibliográficas desses problemas são
encontradas em Billington et al. (1983), Bahl et al. (1987), Maes e van Wassenhove (1988),
Goyal e Gunasekaran (1990) e Kuik et al. (1994).
O problema de sequenciamento da produção (scheduling) é definido como um
problema de programação da produção que consiste em: dado um planejamento
preestabelecido, sequenciar determinadas tarefas em uma ou várias máquinas, de forma a
otimizar uma função objetivo (por exemplo, minimizar o tempo de processamento). As decisões
tomadas aqui são de curto prazo ou, ainda, de nível operacional. Algumas revisões bibliográficas
destes problemas são: Blazewicz et al. (1996) e Allahverdi et al. (1999) e um bom livro sobre o
assunto é Pinedo (1995).
Os problemas de planejamento e programação da produção são definidos como dois
problemas diferentes e o desenvolvimento histórico das pesquisas sobre os mesmos foi feito de
forma paralela. No entanto, na prática estes dois problemas estão fortemente relacionados, mas,
em geral, são resolvidos de forma separada, ou seja, primeiro é feito o dimensionamento dos
lotes e então o sequenciamento da produção. Existe uma tendência atual nas pesquisas de
trabalhar com modelos de dimensionamento de lotes que consideram também a seqüência em
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que esses lotes devem ser feitos, ou seja, modelos de Dimensionamento e Sequenciamento de
Lotes (Potts & van Wassenhove, 1992; Drexl & Kimmis, 1997; e Potts & Kovalyov, 2000).
A seguir é apresentada uma revisão bibliográfica de problemas de dimensionamento de
lotes, bem como, problemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes.

1.2 Problemas de Dimensionamento de Lotes
Os primeiros estudos de problemas de dimensionamento de lotes ocorreram com o
Economic Order Quantity (EOQ) em 1913 (Harris, 1990), que consiste num modelo sem
restrição de capacidade e com um único item. A demanda é estacionária, ou seja, ocorre
continuamente com uma taxa constante. Os períodos de tempo são contínuos e o horizonte de
planejamento é infinito. Este problema pode ser resolvido otimamente por uma expressão
analítica.
Posteriormente, surgiram modelos que tentavam se ajustar cada vez mais à realidade. Em
1950 surgiu o Economic Lot Scheduling Problem (ELSP) que é um modelo monoestágio (a
produção de um item não depende da produção de outros itens), no entanto, com restrição de
capacidade e vários itens. A demanda também é estacionária e os períodos de tempo são
contínuos com um horizonte de planejamento infinito. O ELSP é um problema da classe NPdifícil.
O próximo avanço se deu no sentido de considerar a demanda dinâmica. Surge então o
modelo de Wagner e Whitin (1958). Monoestágio, sem restrição de capacidade, com custo de
preparação e um único item, este modelo tem como características diferenciais o fato de
considerar um horizonte de planejamento finito dividido em vários períodos discretos, sendo
que, a demanda em cada período é conhecida e pode variar, ou seja, a demanda é dinâmica.
Wagner e Whitin (1958) propõem um método para resolver este problema otimamente em tempo
polinomial. Evans (1985a) propõe um algoritmo com a mesma complexidade do algoritmo de
Wagner e Whitin (1958), porém, testes computacionais mostraram que o algoritmo de Evans
(1985a) é muito eficiente. Em trabalhos mais recentes, Federgruen e Tzur (1991), Wagelmans et
al. (1992) e Aggarwal e Park (1993) apresentam novos algoritmos de menor complexidade para
resolver este problema.
Várias extensões do problema com um único item foram propostas, por exemplo,
Zangwill (1969) considera estoques negativos, ou seja, permite atraso no atendimento da
demanda e resolve o problema como um problema de fluxo em redes. Dentre os trabalhos que
consideram restrições de capacidade no problema com um único item estão, Florian e Klein
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(1974) que propõem um algoritmo de programação dinâmica para o problema em que a
produção dos itens é limitada. Love (1973) considera também limitação de estoque e utiliza
idéias de fluxo em redes para resolver o problema. Kirca (1990) resolve o problema com um
algoritmo de dois estágios onde, primeiro são gerados os possíveis planos de produção que
podem fazer parte da solução ótima e, num segundo estágio, um algoritmo de programação
dinâmica encontra o melhor plano. Chung et al. (1994) apresentam um algoritmo que combina
programação dinâmica e o método branch-and-bound para resolver o problema onde, o custo
unitário de produção de um período é sempre menor ou igual à soma do custo unitário de
produção e do custo de estocagem do período anterior. Recentemente, Armentano e Toledo
(1997) estenderam o método proposto por Wagner e Whitin (1958) para problemas com várias
máquinas paralelas. Santos (2000) estendeu para problemas com estrutura de produtos
multiestágios (extensão heurística) e várias máquinas. Estes métodos para problemas com um
único item são bastante utilizados para auxiliar outros métodos de resolução propostos para
problemas mais gerais.
O passo seguinte nas pesquisas, e que até hoje predomina na maioria dos estudos de
problemas de dimensionamento de lotes consiste, em linhas gerais, em modelos que consideram
vários itens, demanda dinâmica e restrições de capacidade, simultaneamente. Esses modelos
podem ser divididos em dois grupos básicos: modelos monoestágios, onde a produção de um
item não depende da produção de outros itens e modelos multiestágios, onde se tem uma
produção dependente, ou seja, para se produzir um item é necessário que se tenha produzido
outros itens (componentes) que serão utilizados na produção deste último.
Quando não existem restrições sobre as capacidades, o problema monoestágio com vários
itens passa a ser decomponível por itens, ou seja, pode ser decomposto em N subproblemas, um
para cada item a ser produzido. Assim, é possível resolver cada um destes subproblemas por
algum algoritmo de programação dinâmica. Por exemplo, o algoritmo ótimo desenvolvido por
Wagner e Whitin (1958). Esta decomposição não pode ser feita de forma simples no problema
multiestágio.
1.2.1 Problema de Dimensionamento de Lotes Monoestágio
Em geral, o problema de dimensionamento de lotes monoestágio é formulado como um
problema de programação inteira mista. No entanto, quando o tempo e o custo de preparação são
irrelevantes, o problema pode ser modelado como um programa linear e pode ser resolvido por
alguma técnica de programação linear.
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Quando custos de preparação são considerados e os recursos de produção são limitados,
Florian et al. (1980) mostram que encontrar a solução ótima para o problema com um único item
é um problema NP-difícil. Bitran e Yanasse (1982) mostram que vários casos de problemas com
um único item podem ser resolvidos em tempo polinomial, tornando-se NP-difícil quando um
segundo item é introduzido. Portanto, o problema monoestágio, ou mesmo multiestágio também
é NP-difícil.
Quando se considera tempo de preparação, o problema de encontrar uma solução factível
é NP-Completo (Maes et al.,1991). Para tempos de preparação nulos, as restrições são lineares e,
portanto, o problema de factibilidade é da classe P. Esta é uma das razões pela qual existem
poucas pesquisas propondo soluções exatas que incluem tempos de preparação.
No entanto, a consideração ou não de tempos de preparação na modelagem do problema
tem gerado algumas controvérsias. Alguns autores sugerem que tempos de preparação já estão
incluídos implicitamente nos custos de preparação (Maes & van Wassenhove, 1991), não sendo
necessário incorporá-los ao modelo. Outros autores, afirmam que a substituição dos tempos de
preparação por seus custos pode levar a uma representação falsa do consumo de recursos
(Billington et al., 1983 e Kuik et al., 1994). Billington et al. (1994) destacam que o tempo de
preparação pode ser ignorado em algumas indústrias de processo (por exemplo, calçados e
vestuário), mas em vários sistemas com restrição de capacidade, um dos fatores mais críticos do
problema de dimensionamento de lotes é o tempo de preparação e não seu custo. Trigeiro et al.
(1989) fazem um exemplo mostrando que certos problemas não devem ser formulados sem a
inclusão de tempos de preparação.
Pela nossa experiência, é possível afirmar que em alguns casos práticos, somente os
custos de preparação não são suficientes para modelar o problema de tempo de preparação.
Custos de preparação levam à decisão de fazer lotes maiores, pagando pouco com preparações,
mesmo que aumentando os custos de estocagem. Isto sugere que a questão do tempo de
preparação tenha sido resolvida. No entanto, em casos onde se têm restrições de capacidade, ao
se fazer uma preparação se tem uma redução na capacidade, que pode inviabilizar um plano de
produção, algo não captado pelos custos de preparação.
No modelo apresentado a seguir (Trigeiro et al., 1989), a demanda é conhecida sobre os T
períodos do horizonte de planejamento, a capacidade disponível é limitada e são considerados
tempo e custo de preparação. O objetivo do modelo é determinar um plano de produção que
minimize os custos, sujeito a um conjunto de restrições que inclui o atendimento de uma
demanda preestabelecida.
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Neste e nos outros modelos apresentados, a menos que se diga o contrário, o lead time é
considerado igual a zero. Lead time é o tempo mínimo necessário a partir da ordem de produção
até que o pedido esteja pronto.
Os seguintes dados são utilizados no problema:
cit

custo unitário de produção do item i no período t;

sit

custo de preparação para a produção do item i no período t;

Hit

custo unitário de estocagem do item i no período t;

bi

tempo necessário para produzir uma unidade do item i;

sti

tempo de preparação para a produção do item i;

Capt

limite de capacidade (em unidades de tempo) no período t;

dit

demanda do item i no período t;

G

Número arbitrariamente grande.

As variáveis de decisão são:
Xit

unidades do item i produzidas no período t;

Iit

unidades do item i estocadas no período t;

Yit

variável binária que indica se a máquina foi preparada para produzir o item i no período t
(Yit=1) ou não (Yit=0).

Índices:
t = 1,...., T

períodos de tempo;

i = 1,...., N

itens.

Formulação do Problema:
Minimizar ∑ ∑ H it I it + ∑ ∑ c it X it + ∑ ∑ s it Yit
t

i

t

i

t

(1.1)

i

Sujeito a:
I i ,t −1 + X it − I it = d it

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.2)

∑ bi X it + ∑ st i Yit ≤ Cap t

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.3)

X it − GYit ≤ 0

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.4)

Yit ∈ { 0 ,1 }

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.5)

X it e I it ≥ 0

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.6)

i

i
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Na formulação anterior, a função objetivo (1.1) minimiza a soma dos custos de produção,
estoque e preparação. As restrições (1.2) são de balanceamento de estoque, ou seja, a quantidade
produzida num período mais a quantidade disponível em estoque no início do período, menos o
que sobrar em estoque no fim do período, deve ser igual à demanda do período. As restrições
(1.3) são devido à limitação de capacidade onde se leva em consideração o tempo despendido
para a produção dos itens e preparação das máquinas. As restrições (1.4) e (1.5) asseguram que o
tempo e o custo de preparação são considerados apenas quando existe produção e, por fim, (1.6)
são restrições de não negatividade. É interessante observar que a escolha do número grande G
pode interferir nos resultados, uma vez que soluções heurísticas serão obtidas. Stadtler (1995)
sugere uma fórmula para calcular este número baseada nos dados do problema.
Existem na literatura métodos ótimos e heurísticos para resolver o problema
monoestágio, sendo que, a maioria desses trabalhos não considera tempo de preparação. Dentre
os trabalhos que desenvolveram métodos ótimos sem considerar tempo de preparação estão:
Barany et al. (1984), Evans (1985b), Eppen e Martin (1987), Hindi (1995). Existem vários
trabalhos que desenvolveram procedimentos heurísticos para resolver o problema monoestágio
sem tempo de preparação, dentre os mais recentes estão: Cattrysse et al. (1990), Singh e
Rajamani (1991) e Kirca e Kökten (1994). Vale observar que, devido à complexidade do
problema, os procedimentos ótimos resolvem apenas problemas pequenos, enquanto os
procedimentos heurísticos fornecem soluções para problemas de maior porte.
Por aumentar bastante a complexidade do problema, a quantidade de trabalhos que
consideram tempo de preparação é bem menor, principalmente, em se tratando do
desenvolvimento de métodos ótimos. Diaby et al. (1992a) desenvolvem um método branch-andbound, no qual os limitantes são gerados por relaxação Lagrangiana e os custos duais atualizados
pelo método do subgradiente. Os autores utilizam duas alternativas de relaxação Lagrangiana,
sendo que, a relaxação das restrições de capacidade se mostrou superior à relaxação das
restrições de demanda. Souza e Armentano (1994) resolvem o problema com limitação nas
variáveis de produção utilizando o algoritmo ótimo de van Roy (1983). Armentano et al. (1999)
representam o problema como uma rede generalizada e utilizam um algoritmo branch-andbound.
Dentre as várias heurísticas que consideram tempo de preparação não nulo destacam-se:
Trigeiro et al. (1989) que desenvolvem um método heurístico que consiste em relaxar as
restrições de capacidade (1.3) aplicando a técnica de relaxação Lagrangiana, obtendo deste modo
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N subproblemas sem limitações de capacidades, os quais foram resolvidos utilizando um
algoritmo de programação dinâmica. Em seguida, se a solução for infactível, um método de
factibilização é aplicado, o qual, transfere produção entre períodos na tentativa de factibilizar a
solução (heurística Lagrangiana) e, finalmente, os multiplicadores duais são atualizados
utilizando o método do subgradiente (Held et al., 1974 e Camerini et al., 1975). Lozano et al.
(1991), propõem um algoritmo similar ao de Trigeiro et al. (1989). Araujo e Arenales (2000),
fazem uma modificação no método desenvolvido por Trigeiro et al. (1989). Esta modificação é
feita no procedimento de factibilização, mais exatamente, na forma de escolha dos períodos e
itens a serem transferidos, onde são levadas em consideração as condições de folgas
complementares (Geoffrion, 1974). Foram realizados alguns testes computacionais e os
resultados foram melhores do que os obtidos por Trigeiro et al. (1989). Diaby et al. (1992b)
utilizam relaxação Lagrangiana sobre as restrições de capacidade para decidir em quais períodos
produzir. Fixados os períodos onde existe produção, as quantidades a serem produzidas são
determinadas através da resolução de um problema de transporte.
1.2.2 Problema de Dimensionamento de Lotes Multiestágio
O problema de dimensionamento de lotes multiestágio ocorre quando a produção de um
item final depende de outros itens, chamados itens predecessores ou componentes, que também
devem ser programados para produção ou compra. Os itens finais possuem suas próprias
demandas, chamadas demandas independentes, enquanto que, os itens predecessores possuem
demanda dependente (consumo interno) e também podem possuir demanda independente.
Para um melhor entendimento, considere o seguinte grafo orientado acíclico (Figura 1.1).
A enumeração dos itens será tal que, se um item i é predecessor de j, implica i > j. O item 1 é
sempre considerado como item final (poderia ter diferentes itens finais). A estrutura representada
aqui é uma estrutura geral, ou seja, não há restrição quanto ao número de predecessores e
sucessores de um item, exceto os itens finais que não possuem sucessores. Existe ainda, a
estrutura serial, onde cada item, com exceção do primeiro e do último, tem exatamente um
sucessor e um predecessor, a estrutura de montagem, onde cada item pode ter vários
predecessores, mas no máximo um sucessor e a estrutura plana onde o item final tem vários itens
predecessores e estes têm somente o item final como sucessor e não têm nenhum item
predecessor.
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1
r31 =3

r21 =2
2
r32 =1

3
r43 =1

r42 =2
4

Figura 1.1: Exemplo de estrutura geral de produtos.

Pelo exemplo de estrutura geral dado na Figura 1.1 temos:
Considerando os conjuntos:
Suc(i) – conjunto dos itens sucessores imediatos do item i;
Pred(i) – conjunto dos itens predecessores imediatos do item i.
Suc(1) = ∅
Pred(1) = {2, 3}

Suc(2) = {1}

Suc(3) = {1, 2}

Pred (2) = {3, 4}

Pred (3) = {4}

Suc(4) = {2,3}
Pred (4) = ∅

Considere que: r2,1 = 2; r3,1 = 3; r3,2 = 1; r4,2 = 2; r4,3 = 1. Suponha que, num determinado
período, foi decidido produzir 10 unidades do item 1, que não haja estoque de qualquer item e
que os itens 2, 3 e 4 não tenham demanda independente. Então a produção do item 2 deve ser de,
pelo menos, 20 unidades (r21X1=2 x 10), a do item 3 de 50 unidades (r31X1 + r32X2 =3 x 10 + 1 x
20) e a do item 4 de, pelo menos, 90 unidades (r42X2+r43X3 =2 x 20 + 1 x 50).
Portanto, a equação de balanço entre as variáveis de estoque e produção deve determinar
que Xit e Ii,t-1 devem suprir dit mais

∑ rij X jt .

j∈Suc ( i )

Billington et al. (1983) modelam o problema de dimensionamento de lotes multiestágio
com restrições de capacidade e estrutura geral de produto, como um problema de programação
inteira mista.
O seguinte dado adicional é utilizado no problema:
rij

unidades do item i necessárias para compor 1 unidade do item j.
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Formulação do Problema:
Minimizar ∑ ∑ H it I it + ∑ ∑ cit X it + ∑ ∑ sit Yit
t

i

t

i

t

(1.7)

i

Sujeito a:
I i ,t −1 + X it − I it = d it +

∑ rij X jt

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.8)

∑ bi X it + ∑ st i Yit ≤ Cap t

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.9)

X it − GYit ≤ 0

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.10)

Yit ∈ { 0 ,1 }

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.11)

X it e I it ≥ 0

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.12)

i

j∈Suc( i )

i

Observe que a formulação acima é semelhante à formulação (1.1)-(1.6) com exceção das
restrições de balanceamento de estoque (1.2), que agora são dadas pelas restrições (1.8), o que
faz com que a produção e o estoque de um item seja suficiente para suprir a demanda
independente, mais, eventualmente, uma quantidade para compor o lote dos itens sucessores.
Devido às restrições (1.8), o modelo multiestágio torna-se não decomponível por item
quando relaxadas as restrições de capacidade, impedindo assim a utilização direta de técnicas de
resolução empregadas a problemas monoestágios. Uma maneira elegante de se obter esta
decomposição no caso multiestágio consiste em reformular o problema em termos de estoque de
escalão (Berretta, 1997). Esta decomposição (usando estoque de escalão) é obtida de forma
equivalente a partir da decomposição feita por Tempelmeier e Derstroff (1996), conforme
demonstrado em Santos (2000).
Existem várias pesquisas sobre técnicas de resolução do problema de dimensionamento
de lotes multiestágio considerando variações na estrutura do produto e/ou na limitação de
capacidade. A seguir são comentadas apenas algumas delas, pois modelos multiestágios não são
o tema central deste trabalho.
Afentakis et al. (1984) reformulam o problema com estrutura de montagem sem limitação
de capacidade em termos de estoque de escalão, o que simplifica a decomposição do problema.
Desenvolvem um algoritmo branch-and-bound onde os limitantes são gerados pela resolução do
problema Lagrangiano. Em Afentakis e Gavish (1986), a formulação do problema com estrutura
geral de produto é convertida para uma estrutura de montagem com restrições adicionais, mas
esta transformação aumentou significativamente o número de variáveis. O problema
transformado é resolvido pelo mesmo método anterior.
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Billington et al. (1986) propõem um método heurístico para resolução do problema com
limitação de capacidade, considerando apenas um estágio com um único centro gargalo (um
gargalo é um centro de trabalho que limita a produção da fábrica). O método proposto é baseado
numa heurística Lagrangiana e utiliza a metodologia branch-and-bound. As restrições de
capacidade e balanceamento de estoque são dualizadas e incluídas na função objetivo. O
problema Lagrangiano resultante é então resolvido heuristicamente (item a item). Caso a solução
seja infactível para o modelo original, uma heurística baseada em transferências de produção
tenta factibilizar a solução. Na fase dual, os multiplicadores Lagrangianos são atualizados de
forma a desencorajar a produção no estágio onde a capacidade é limitada.
Chiu e Lin (1988) estudam o problema multiestágio para as estruturas serial e montagem.
Reformulam o problema em termos de estoque de escalão e apresentam um algoritmo de
programação dinâmica, podendo ser usado no problema com restrições de capacidade.
McClain et al. (1989) resolvem o problema com restrição de capacidade, múltiplos
centros de trabalho, considerando horas extras e desconsiderando tempo de preparação.
Maes et al. (1991) apresentam uma heurística para resolver o problema com restrições de
capacidade em mais de um estágio. Ignoram as variáveis inteiras e resolvem o problema linear.
Em seguida testam três heurísticas para arredondar as variáveis inteiras.
Clark e Armentano (1993) propõem um modelo matemático baseado no modelo proposto
por Billington et al. (1983) e utilizam o conceito de estoque de escalão para estrutura geral de
produto. Posteriormente, Clark e Armentano (1995b) apresentam um algoritmo branch-andbound para resolver o problema considerando tempo de preparação e lead time e Clark e
Armentano (1995a) desenvolvem uma heurística para resolver o mesmo problema onde,
inicialmente, é feita uma aplicação seqüencial do algoritmo de Wagner e Whitin (1958) ao
problema sem restrição de capacidade e, a partir da solução obtida, uma heurística de
transferência de produção entre períodos é aplicada para tentar encontrar uma solução factível.
Kuik et al. (1993) estudam o problema sem considerar estrutura geral e consideram a
capacidade limitada em apenas um estágio da estrutura de produto, como em Billington et al.
(1986). Estudam três técnicas heurísticas, baseadas em programação linear, desenvolvidas por
Maes et al. (1991), e outras duas baseadas em procedimentos de busca (simulated annealing e
busca tabu).
Billington et al. (1994) examinam, no problema multiestágio com limitação de
capacidade e estrutura serial, a eficácia de um conjunto de heurísticas desenvolvidas para o
problema monoestágio.
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Tempelmeier e Derstroff (1996) apresentam um procedimento baseado na relaxação
Lagrangiana das restrições de capacidade e de balanço de estoques, o que torna o problema
decomponível por item e permite a resolução por programação dinâmica. Posteriormente, a partir
de uma solução factível para as restrições de balanço de estoques, são feitas transferências de
produção entre os períodos para encontrar uma solução factível, ou seja, que satisfaça as
restrições de capacidade. O problema considerado nesse trabalho difere de Billington et al.
(1986), pois, considera restrições de capacidade em todas as operações.
Berretta (1997) resolve o problema, cuja formulação é equivalente à proposta em
Tempelmeier e Derstroff (1996), heuristicamente, reformulando o problema em termos de
estoque de escalão. Técnicas de busca tabu são incorporadas à heurística.
Santos (2000) propõe procedimentos heurísticos para resolução do problema
multiestágio, onde, cada estágio é composto de máquinas paralelas distintas com capacidade
limitada. Os itens podem ser processados em qualquer máquina e a decisão de se utilizar
determinada máquina acarreta um tempo de preparação desta máquina. Os métodos heurísticos
propostos são extensões dos trabalhos de Berretta (1997) e Toledo (1998).

1.3 Problemas de Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes
Atualmente, vários estudos têm tratado de forma conjunta os problemas de
dimensionamento e sequenciamento de lotes. Nesta seção, é feita uma revisão bibliográfica das
pesquisas que consideram estes dois problemas integrados.
Segundo Drexl e Kimms (1997) o método que tem sido mais utilizado na prática para
resolver o problema conjunto de dimensionamento e sequenciamento de lotes é o MRP-II
(Manufacturing Resource Planning) que consiste num avanço do método MRP (Material
Requeriments Planning), e pode ser dividido em três fases.
Fase 1: No problema multiestágio, o tamanho dos lotes é calculado nível a nível começando
pelos itens finais, ignorando as restrições de capacidade;
Fase 2: Geralmente a solução encontrada na fase 1 não satisfaz as restrições de capacidade, já
que estas foram ignoradas. Assim, são feitas transferências dos itens entre períodos para
encontrar uma solução que não viole as restrições de capacidade, ignorando a relação de
precedência entre os itens;
Fase 3: São tomadas as decisões de sequenciamento e é feita a liberação do serviço.
A seguir, é apresentado um exemplo onde o método MRP-II é utilizado.
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Exemplo 1.1: MRP-II (Drexl & Kimms, 1997): Considere um sistema de produção onde dois
itens deverão ser produzidos pela mesma máquina e que para cada unidade do item i=1 é
necessária uma unidade do item i=2. O horizonte de planejamento é de 4 semanas, sendo que, a
capacidade é de 80 horas por semana. Os custos de estocagem (Hi), preparação (si) e o tempo
unitário de produção (bi) são os mesmos para as quatro semanas e são dados na Tabela 1.1, assim
como a demanda para cada semana (dit).
Tabela 1.1: Dados do exemplo 1.1.

dit

Hi

si

bi

t=1

t=2

t=3

t=4

i=1

30

25

25

20

25

900

1

i=2

-

-

-

-

10

850

1

Uma solução que poderia ser obtida ao utilizar o sistema MRP-II está contida na Tabela
1.2, onde se tem a solução obtida em cada uma das fases.
Tabela 1.2: Possível resultado do exemplo 1.1 obtido através do sistema MRP-II.

Períodos
Fase

t=1

1

55

45

Produção do item 1

55

45

Produção do item 2

35

Transfere o item 1 (capacidade)

55

45

Transfere o item 2 (capacidade)

25(2o) *

35(2o)

55(1o)

45(1o)

2
3

25

t=2

40

t=3

t=4

40

Comentários

Sequenciamento do item 1
Sequenciamento do item 2

* o número subscrito representa a ordem em que os itens são produzidos no período (10 ou 20).

Na fase 1, inicialmente, o tamanho dos lotes é calculado de modo a satisfazer a demanda
do item 1 com o menor custo possível. Obtém-se então, uma produção de 55 unidades no
período 1 e 45 unidades no período 3. O menor custo para o item 2 também é obtido com a
produção de 55 unidades no período 1 e 45 unidades no período 3. Para obtenção da melhor
solução, para cada um dos itens sem considerar a dependência entre eles, é possível utilizar, por
exemplo, o algoritmo de Wagner e Whitin (1958).
O resultado deste planejamento não é factível, pois excede o limite de capacidade de 80
horas nos períodos 1 e 3. Diante disso, o objetivo da fase 2 consiste em obter uma solução
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factível em relação às restrições de capacidade. Para tanto, são transferidas 30 unidades do item
1 do período 1 para o período 2, e 10 unidades do item 1 do período 3 para o período 2.
Este resultado também é infactível devido às relações de precedência entre os itens.
Observe que, a demanda de 30 unidades do item 1 no período 1 não está sendo satisfeita. Além
disso, o lote de 40 unidades do item 1 no período 2 não pode ser produzido, pois não foi
produzida uma quantidade suficiente do item 2. A fase 3 resolve este último problema
produzindo as 40 unidades no período 4. Entretanto, a demanda do item 1 nos períodos 1, 2 e 3
vai ser satisfeita com atraso. Assim, o método MRP-II conseguiu encontrar apenas uma solução
com atraso no atendimento da demanda. Uma solução factível e sem atrasos para este exemplo é
dada na Tabela 1.3.
Tabela 1.3: Solução factível para o exemplo 1.1.

Períodos
t=1

t=2

t=3

30(2o)

25(2o)

45

50(1o)

50(1o)

t=4

O fato ocorrido neste exemplo, ou seja, atraso no atendimento da demanda, é bastante
comum quando se utiliza o método MRP-II, além disso, outros inconvenientes têm acontecido,
de forma que a comunidade científica está ansiosa para encontrar métodos mais sofisticados para
resolução deste problema (Drexl & Kimms, 1997).
A seguir, são apresentados alguns dos modelos e métodos de solução, onde os problemas
de dimensionamento e sequenciamento de lotes são tratados de maneira conjunta. A idéia central
desses modelos consiste em dividir os macro-períodos (dias ou semanas) utilizados no problema
de dimensionamento de lotes, em vários micro-períodos (minutos ou horas). Inicialmente, alguns
modelos para problemas monoestágios são apresentados, onde as fases 1, 2 e 3 do exemplo 1.1
são consideradas. Entretanto, estes modelos não têm a garantia de encontrar uma solução factível
para problemas multiestágios, pois não consideram a dependência entre os itens. Posteriormente,
é apresentado um modelo que considera a dependência entre os itens, podendo ser utilizado em
problemas multiestágios com garantia de factibilidade da solução.
Cabe observar que, na maioria dos modelos apresentados a seguir não são considerados
custos unitários de produção e tempo de preparação (tornando os problemas mais fáceis de
resolver). Os custos unitários de produção não foram considerados nos próximos modelos com o
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intuito de seguir os modelos apresentados nos artigos originais, onde tais custos também não são
considerados. No entanto, os custos unitários de produção devem ser considerados, por exemplo,
em problemas onde os mesmos mudem a cada período, ou seja, caso seja mais barato produzir
em determinados períodos do que em outros, ou então, caso se tenha várias máquinas em
paralelo e o custo para se produzir determinado item em cada máquina seja diferente.
•

Problema de Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes Discreto (Discrete Lot

Sizing and Scheduling Problem – DLSP):
Considere os seguintes dados adicionais utilizados no modelo:
si

custo de preparação do item i;

Hi

custo unitário de estocagem do item i;

Variáveis de decisão adicional:
Zit

variável que indica se foi considerado o custo de preparação para produzir o item i no
período t (a otimalidade faz com que ela assuma somente os valores 0 ou 1);

O problema pode ser formulado da seguinte maneira:
Modelo DLSP
N T

Minimizar ∑ ∑ (siZit + HiIit)

(1.13)

i =1 t =1

Sujeito a:
I i ,t −1 + X it − I it = d it

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.14)

biXit = CaptYit

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.15)

t=1,..., T

(1.16)

Zit ≥ Yit - Yi,t-1

i=1,..., N t=1,..., T

(1.17)

Yit ∈ {0,1}

i=1,..., N t=1,..., T

(1.18)

Iit , Xit e Zit ≥ 0

i=1,..., N t=1,..., T

(1.19)

N

∑

Yit ≤ 1

i =1

Como já foi observado, as decisões de sequenciamento já estão embutidas neste modelo,
pois são considerados micro-períodos (horas) e não mais macro-períodos (semanas) como nos
modelos (1.1)-(1.6) e (1.7)-(1.12), de modo que somente um item pode ser produzido por
período (Small Bucket Problem).
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No modelo DLSP, o item produzido utiliza toda a capacidade do período (produção “tudo
ou nada”- origem da palavra discreto no nome do modelo), ou seja, quando se prepara a máquina
para produção de determinado item, este deve ocupar toda a capacidade do período (se Yit=1 ⇒
biXit=Capt ∀ i, t).
A função objetivo assim como a maioria das restrições são iguais às do modelo (1.1)(1.6) apresentado anteriormente. Observe que as restrições (1.15) são de igualdade refletindo a
característica de produção “tudo ou nada”. As restrições (1.16) determinam que seja feita no
máximo uma preparação por período. A combinação das restrições (1.15) e (1.16) limitam a
capacidade de cada período. O modelo não considera tempo de preparação.
Devido ao fato de se considerar micro-períodos, não faz mais sentido o custo de
preparação ser considerado em todo período no qual se tem produção. Portanto, o custo de
preparação é considerado somente quando começa um novo lote e não mais em todo período
como no modelo (1.1)-(1.6). Para tanto, foi necessária a definição de uma nova variável Zit e a
inclusão das restrições (1.17) que indicam o início (ou não) de um novo lote. Quando um lote do
item i está sendo produzido num período t-1 e, no período t, um lote deste mesmo item é
produzido tem-se que Yi,t-1=Yit=1, pois, Yit é uma variável binária (restrições (1.18)). Assim, a
combinação das restrições (1.17), (1.18), (1.19) e da função objetivo (1.13) faz com que, na
otimalidade, Zit seja igual a zero, indicando que não está sendo iniciado um novo lote. Observe
que a variável presente na função objetivo (1.13) é Zit, sendo assim, não será cobrado o custo de
preparação no período t (Yi,t-1=Yit=1⇒Zit≥ 1-1⇒Zit=0 (na otimalidade)).
O DLSP consiste num problema de complexidade NP-difícil, sendo que, uma solução
factível pode ser encontrada em tempo polinomial. Entretanto, se for considerado tempo de
preparação ou máquinas paralelas, o problema de encontrar uma solução factível passa a ser NPcompleto. A complexidade do DLSP foi estudada em Salomon et al. (1991).
Atualmente já existem muitas pesquisas em torno do DLSP. Dentre elas, van Hoesel e
Kolen (1994) apresentam um modelo de programação inteira para o problema com um único
item. Neste mesmo trabalho são apresentadas ainda, reformulações do problema para um único
item e também para vários itens, como um problema de caminho mínimo. Por fim, um método
de solução baseado em programação dinâmica é apresentado.
Fleischmann (1994) resolve o problema considerando custo de preparação dependente da
seqüência. Para resolução do problema, é feita uma reformulação como um problema do caixeiro
viajante com janelas de tempo. A partir desta reformulação é proposta uma heurística e um novo
procedimento para determinação dos limitantes inferiores por meio de relaxação Lagrangiana.
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Por fim, alguns resultados computacionais para problemas com mais de 10 itens e 150 períodos
são apresentados.
Salomon et al. (1997) consideram uma versão mais complexa do DLSP com custo e
tempo de preparação dependente da seqüência. Para resolução deste problema, também é
utilizada uma transformação para o problema do caixeiro viajante com janelas de tempo. Um
método ótimo baseado em programação dinâmica é proposto, e os resultados computacionais
mostram que o método é capaz de resolver otimamente, num tempo computacional razoável,
problemas de tamanho moderado (10 itens e 20 períodos, por exemplo).
Brüggerman e Jahnke (2000) apresentam alguns estudos sobre a complexidade do DLSP
e fazem algumas críticas sobre o fato do DLSP considerar que um item esteja disponível
instantaneamente após ser produzido. Segundo Brüggerman e Jahnke (2000), quando se
consideram micro-períodos, em muitos casos práticos, um item estará disponível somente depois
que o ultimo item do lote é produzido. Um modelo modificado é apresentado, o qual é resolvido
em duas fases utilizando simulated annealing.
•

Problema de Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes Contínuo (Continuous

Setup Lot Sizing Problem – CSLP):
Considerando os mesmos dados do DLSP, o CSLP pode ser modelado da seguinte forma:
Modelo CSLP
N T

Minimizar ∑ ∑ (siZit + HiIit)

(1.20)

i =1 t =1

Sujeito a:
I i ,t −1 + X it − I it = d it

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.21)

biXit ≤ Capt Yit

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.22)

t=1,..., T

(1.23)

Zit ≥ Yit - Yi,t-1

i=1,..., N t=1,..., T

(1.24)

Yit ∈ {0,1}

i=1,..., N t=1,..., T

(1.25)

Iit , Xit e Zit ≥ 0

i=1,..., N t=1,..., T

(1.26)

N

∑ Yit ≤ 1

i =1
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Uma das principais limitações do modelo DLSP ((1.13)-(1.19)) consiste no fato de que,
uma vez que houve preparação de máquina para a produção de determinado item, toda a
capacidade do período deve ser utilizada, ou seja, produção “tudo ou nada”.
O modelo CSLP ((1.20)-(1.26)) é bastante parecido com o DLSP. Entretanto, as
restrições (1.22), não são mais de igualdade e permitem que haja folga de capacidade no período
(por isso, é chamado de modelo contínuo). Com isso, é possível iniciar um novo lote sem custo
de preparação adicional (Yit=0).
Para exemplificar esta propriedade do CSLP, suponha que o lote de um item i termine no
período t. Um novo lote do mesmo item é planejado para o período τ (τ>t+1), e a máquina fica
parada de t+1 até τ-1. No DLSP o custo de preparação é cobrado duas vezes, ou seja:
Yit=1 com biXit=Capt;
Yi,t+1 = .... = Yi ,τ −1 =0 com Xi,t+1 = .... = X i ,τ −1 =0;
Yiτ =1 com bi X iτ =Capτ ⇒ Z iτ ≥ 1 - 0 =1.
No CSLP o custo de preparação é cobrado apenas uma vez, ou seja, permite que se tenha:
Yit=1 com biXit< Capt;
Yi,t+1 = .... = Yi ,τ −1 =1 com Xi,t+1 = .... = X i ,τ −1 =0;
Yiτ =1 com bi X iτ ≤ Capτ ⇒ Z iτ ≥ 1 - 1 =0.
Apesar desta vantagem, a quantidade de pesquisas considerando o CSLP é bem menor,
quando comparado ao DLSP. Dentre as pesquisas existentes, Karmarkar e Schrage (1985),
formulam um problema semelhante ao CSLP, sendo que, o método de resolução é um algoritmo
branch-and-bound utilizando relaxação Lagrangiana para obter os limitantes inferiores.
Karmarkar et al. (1987) propõem um método parecido para resolver o mesmo problema para um
único item. Além disso, propõem ainda um algoritmo baseado em programação dinâmica para
resolver o problema com um único item, sem restrições de capacidade.
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•

Problema de Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes Contínuo Compartilhado

(Proportional Lot Sizing and Scheduling Problem – PLSP):
Modelo PLSP
N T

Minimizar ∑ ∑ (siZit + HiIit)

(1.27)

i =1 t =1

Sujeito a:
I i ,t −1 + X it − I it = d it

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.28)

biXit ≤ Capt (Yi,t-1 + Yit)

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.29)

t=1,..., T

(1.30)

t=1,..., T

(1.31)

N

∑ biXit ≤ Capt

i =1
N

∑ Yit ≤ 1

i =1

Zit ≥ Yit – Yi,t-1

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.32)

Yit ∈ {0,1}

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.33)

Iit , Xit e Zit ≥ 0

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.34)

A principal limitação do modelo CSLP ((1.20)-(1.26)) consiste no fato de que, se a
capacidade num período não é totalmente utilizada, o restante da capacidade é perdida. Para
evitar isso, o modelo PLSP ((1.27)-(1.34)) tenta utilizar esta capacidade produzindo um segundo
item com a capacidade restante. Para tanto, é feita uma modificação em relação às restrições
(1.15) do DLSP e (1.22) do CSLP. Esta modificação é feita nas restrições (1.29).
No modelo DLSP as restrições (1.15) fazem com que apenas um item seja produzido por
período. O mesmo é feito no modelo CSLP pelas restrições (1.22). No modelo PLSP as
restrições (1.29) permitem que sejam produzidos no máximo dois itens num período, desde que
um deles já esteja sendo produzido no período anterior, ou seja, já havia uma preparação para
produzir o item. Observe que isto não deixa de satisfazer as restrições (1.31), as quais são iguais
às restrições (1.16) e (1.23), e fazem com que haja apenas uma preparação por período.
Caso a máquina tenha sido preparada num determinado período para produzir o item i, no
período seguinte é possível continuar produzindo este item. Quando terminar o lote do item i, se
ainda houver capacidade disponível, a máquina pode ser preparada para iniciar a produção de um
novo lote de um item j, neste mesmo período. Com isso é possível produzir no máximo dois itens
num determinado período.
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Com exceção das restrições (1.29), explicadas anteriormente, e (1.30), que limitam a
capacidade de produção por período, as outras restrições são iguais às restrições dos problemas
DLSP e CSLP.
Como será visto adiante, uma extensão do modelo PLSP ((1.27)-(1.34)) é utilizada para
estudar problemas multiestágios. Cabe observar que, o modelo anterior é monoestágio, e não
consegue obter uma solução factível quando se tem um problema com vários estágios.
O fato de ter uma extensão do PLSP para problemas multiestágios fez com que a maioria
dos estudos fosse direcionada a estes modelos, e apenas uma pequena parcela das pesquisas fosse
direcionada aos modelos PLSP monoestágios.
Em Drexl e Haase (1995) é introduzido o modelo PLSP. Um método de solução é
apresentado onde, a cada período, um peso é associado a cada item. Este peso é baseado no custo
de produzir ou não o item no período. Após associar pesos a todos os itens, a escolha de cada um
é feita de forma aleatória e os itens com maior peso têm maior probabilidade de serem
escolhidos. Posteriormente, Drexl e Haase (1996) apresentam um algoritmo guloso baseado no
mesmo método utilizado por Drexl e Haase (1995).
•

Problema de Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes Generalizado (General Lot

Sizing and Scheduling Problem – GLSP):
Uma crítica aos modelos onde se considera que apenas um (ou poucos) item pode ser
produzido por período (small bucket) é que, em problemas práticos, o número de períodos pode
ser muito grande. Entretanto, quando se trabalha com heurísticas, é possível resolver problemas
com centenas de períodos num tempo computacional relativamente baixo.
Os três modelos apresentados anteriormente são do tipo small bucket. No entanto,
atualmente, têm surgido algumas pesquisas que enfocam modelos do tipo large bucket, a
exemplo dos modelos apresentados na Seção 1.2, mas que tratam do problema de
dimensionamento e sequenciamento de lotes ao invés de tratar apenas do problema de
dimensionamento de lotes. O modelo apresentado a seguir é do tipo large bucket e leva em conta
os dois problemas integrados.
O modelo considera algumas subdivisões dentro de cada período, as quais são chamadas
de sub-períodos e, a idéia principal do GLSP está no fato de que cada lote está associado
unicamente a um sub-período e o usuário define o número máximo de sub-períodos (lotes) em
cada período.
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A maioria dos dados utilizados neste modelo é semelhante aos dados dos modelos
anteriores. Considere os seguintes dados adicionais:

ηt número máximo de sub-períodos no período t. (se ηt =1 ∀t o modelo reduz-se ao CSLP);
t −1

Ft=1+

∑

τ =1

ητ

Lt=Ft + ηt -1

denota o primeiro sub-período do período t;
denota o último sub-período do período t.
T

Portanto, o total de sub-períodos no horizonte de planejamento é η= ∑ ηt. Logo temos um novo
t =1

índice n=1,...,η.
Considere ainda as seguintes variáveis adaptadas a este modelo.
Xin

unidades do item i produzidas no sub-período n;

Iit

unidades do item i estocadas no período t (o estoque é computado entre períodos e não
entre sub-períodos, pois a demanda é por período);
variável que indica se foi considerado o custo de preparação para produzir o item i no

Zin

sub-período n (a otimalidade faz com que assuma somente os valores 0 ou 1);
variável binária que indica se a máquina foi preparada para produzir o item i no sub-

Yin

período n (Yin=1) ou não (Yin=0).
Modelo GLSP
N η

N T

i =1 n =1

i =1 t =1

Minimizar ∑ ∑ siZin + ∑ ∑ HiIit

(1.35)

Sujeito a:
Lt

Ii,t-1 + ∑ Xin - Iit = dit

i=1,..., N

t=1,...,T

(1.36)

biXin ≤ Capt Yin

i=1,..., N

t=1,...,T n=Ft,...,Lt

(1.37)

t=1,...,T

(1.38)

n = Ft

N

Lt

∑ ∑ biXin ≤ Capt

i =1 n = Ft
N

∑ Yin ≤ 1

n=1,..., η

(1.39)

i =1

Zin ≥ Yin - Yi,n-1

i=1,..., N

n=1,..., η

(1.40)

Yin ∈ {0,1}

i=1,..., N

n=1,..., η

(1.41)

Iit ≥ 0

i=1,..., N

Xin e Zin ≥ 0

i=1,..., N

t=1,...,T

(1.42)
n=1,..., η
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A função objetivo consiste em minimizar a soma dos custos de preparação e estocagem.
As restrições (1.36) são de balanceamento de estoque. Observe que um item particular pode ser
produzido em vários sub-períodos dentro de um período. As restrições (1.37) garantem que, se
um item está programado para ser produzido num sub-período n, a máquina está corretamente
preparada. A limitação de capacidade está incorporada nas restrições (1.38). Entretanto, este
modelo não considera a reposição de capacidade (capacidade renovável) entre um sub-período e
outro, ou seja, pode-se utilizar toda a capacidade de um período no primeiro sub-período e os
outros sub-períodos ficam com capacidade igual a zero. No Capítulo 6 desta tese é apresentado
um modelo onde a reposição de capacidade entre sub-períodos é considerada (os fornos são
esvaziados e recarregados várias vezes dentro de um turno de várias horas). As restrições (1.39)
impedem que haja mais de uma preparação num determinado sub-período. O sub-período no
qual se tem início um novo lote é indicado pelas restrições (1.40), quando Zin é obrigado a
assumir o valor 1. A palavra Generalizado é usada na definição deste modelo devido ao fato de
que este generaliza os anteriores, ou seja, a partir do modelo GLSP é possível chegar aos
modelos anteriores com apenas algumas pequenas adaptações.
Existem na literatura alguns trabalhos que tratam do problema GLSP. Em Haase (1996) é
apresentado um modelo do tipo large bucket¸ onde se considera o problema conjugado de
dimensionamento e sequenciamento de lotes. Além disso, o custo de preparação é considerado
dependente da seqüência na qual as tarefas são programadas nas máquinas. O método de solução
proposto consiste numa heurística baseada em regras de prioridades, e utiliza também uma busca
local para obter soluções melhores. Os resultados computacionais foram bons para exemplos
pequenos, onde a solução ótima foi utilizada para comparação.
Em Haase e Kimms (2000) uma extensão do modelo anterior é apresentada, onde, além
do custo, o tempo de preparação também é considerado dependente da seqüência. Uma técnica
para tornar mais simples a reprogramação das máquinas é apresentada. O método de solução
desenvolvido consiste num branch-and-bound.
Os modelos apresentados por Haase (1996) e por Haase e Kimms (2000) apesar de serem
large bucket e considerarem o problema conjugado, não são iguais ao modelo GLSP apresentado
anteriormente. Outros trabalhos que consideram o problema de dimensionamento e
sequenciamento de lotes de forma integrada em ambientes large bucket (vários itens diferentes
podem ser produzidos por período), porém com formulações diferentes do GLSP são: Laguna
(1999), Kang et al. (2000), Clark e Clark (2000), Clark (2000a) e Clark (2003).
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Fleischmann e Meyr (1997) consideram o modelo GLSP com custo de preparação
dependente da seqüência. São apresentados três diferentes algoritmos de busca local, com
resultados computacionais satisfatórios encorajando a continuidade nas pesquisas.
Em Meyr (2000) uma extensão do modelo GLSP é feita considerando custo e tempo de
preparação dependentes da seqüência. Um novo método de solução é apresentado combinando
um método de re-otimização dual com técnicas de busca local para fixar as variáveis binárias que
representam a seqüência de preparações. A cada seqüência fixada, um algoritmo de fluxo em
redes com re-otimização dual é resolvido e o valor da solução é usado para avaliar a qualidade da
solução atual. Segundo os autores, os resultados computacionais mostram a eficiência do novo
método. Este trabalho é estendido em Meyr (2001) para um modelo que considera máquinas
paralelas.
•

Problema de Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes Contínuo Compartilhado

Multiestágio (Multi-level Proportional Lot Sizing and Scheduling Problem –PLSP/ML):
O modelo apresentado a seguir é uma extensão do modelo PLSP ((1.27)-(1.34))
apresentado anteriormente. Entretanto, existem algumas adaptações para que seja possível
modelar problemas multiestágios e, além disso, o modelo considera a existência de várias
máquinas. Considere os seguintes dados:
rij

quantidade do item i necessária para compor uma unidade do item j (rij=0 se o item j não
é sucessor imediato do item i);

Capmt capacidade da máquina m no período t;
dit

demanda externa do item i no período t;

mi

máquina na qual o item i é feito;

ℑm

conjunto dos itens que são produzidos na máquina m;

Suc(i) conjunto dos sucessores imediatos do item i;
vi

lead time (inteiro e não-negativo) do item i, ou seja, é o tempo mínimo necessário,
contado em períodos, a partir da ordem de produção até que o item esteja pronto.
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Modelo PLSP/ML
N T

Minimizar ∑ ∑ (siZit + HiIit)

(1.44)

i =1 t =1

Sujeito a:
Ii,t-1 + Xit - Iit = dit +

∑ rijXjt

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.45)

i=1,..., N

t=0,..., T-1

(1.46)

biXit ≤ Cap m i t (Yi,t-1 + Yit)

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.47)

∑ biXit ≤ Capmt

m=1,..., M

t=1,..., T

(1.48)

∑ Yit ≤ 1

m=1,..., M

t=1,..., T

(1.49)

Zit ≥ Yit - Yi,t-1

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.50)

Yit ∈ {0,1}

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.51)

Iit , Xit e Zit ≥ 0

i=1,..., N

t=1,..., T

(1.52)

Iit ≥

∑

min{ t + vi ,T }

j∈Suc( i )

∑

τ =t +1

j∈Suc( i )

rijXjτ

i∈ℑm

i∈ℑm

A função objetivo (1.44) consiste em minimizar a soma dos custos de preparação e
estocagem. As restrições (1.45) são de balanceamento de estoque considerando demanda externa
e interna. As restrições (1.46) garantem que o estoque do item i no final do período t deve ser
suficiente para satisfazer a demanda dos itens sucessores de i por vi períodos (lead time). Em
(1.47) tem-se restrições semelhantes às apresentadas no modelo PLSP, entretanto, verifica
também a máquina na qual o item i está sendo produzido, e em (1.48) tem-se restrições de
capacidade de cada máquina em cada período. As restrições (1.49) garantem que somente um
item pode ser produzido numa dada máquina num dado período. As restrições (1.50) indicam o
início de um novo lote sempre que Yi,t-1=0 e Yit=1, obrigando a Zit=1. Observe que, neste
modelo, a máquina em que o item i será feito já deve ser conhecida. No Capítulo 6 desta tese é
apresentado um modelo onde existem máquinas alternativas para a produção de cada item e, a
decisão de qual máquina produzirá determinado item é incorporada às variáveis de produção.
O fato do PLSP/ML considerar o problema de dimensionamento e sequenciamento de
lotes multiestágio, com restrição de capacidade, várias máquinas e estrutura geral de produto,
tem despertado bastante o interesse de pesquisas. Segundo Drexl e Kimms (1997) o PLSP/ML
deverá ser um modelo bastante utilizado no futuro, sendo um forte candidato a substituir o
tradicional sistema MRP-II.
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Na Subseção 1.2.2 deste trabalho foram citadas várias pesquisas em modelos
multiestágios, entretanto, nenhuma delas considera o modelo conjugado de dimensionamento e
sequenciamento de lotes.
Atualmente, vários trabalhos têm sido direcionados a modelos que consideram o
problema conjugado num ambiente multiestágio, entre eles, tem-se Dauzère-Pérès e Lasserre
(1994) que propõem um método de resolução para o modelo conjugado baseado em dois
estágios. O primeiro estágio consiste em determinar o tamanho dos lotes, e o segundo consiste
em determinar uma seqüência de acordo com os tamanhos dos lotes. Além disso, com a intenção
de reduzir o tempo computacional, os autores propõem ainda uma modificação no método de
resolução baseada na decomposição do problema original em vários subproblemas, um para cada
item.
Em Kimms e Drexl (1998b) são apresentados alguns estudos sobre o modelo PLSP para
problemas multiestágios (PLSP/ML) com várias máquinas. Em Kimms (1996) é desenvolvido o
modelo PLSP multiestágio, onde o método apresentado por Drexl e Haase (1995) para o PLSP
monoestágio é generalizado para o PLSP multiestágio. São feitas algumas experiências
computacionais com o estoque inicial, mostrando que a dificuldade computacional aumenta
quando se considera o estoque inicial não nulo em problemas multiestágios. Em problemas
monoestágios este fato não ocorre. No entanto, Kimms (1996) não considera a presença de várias
máquinas. Essa consideração é feita em Kimms e Drexl (1998a) que consideram o problema
multiestágio com máquinas paralelas, múltiplos recursos (cada item necessita de mais de um
recurso para ser produzido) e capacidade parcialmente renovável (considera a reposição de
capacidade entre conjuntos de períodos). Em Kimms e Drexl (1998a) o método proposto por
Drexl e Haase (1995) é estendido para o modelo apresentado.
Em Kimms (1999) é desenvolvido um método de solução baseado em algoritmos
genéticos. Os resultados computacionais obtidos foram de boa qualidade num bom tempo
computacional. Foram feitas algumas comparações com um procedimento de busca tabu
encontrado na literatura e o método baseado em algoritmos genéticos mostrou alguma
superioridade. Por fim, em Kimms (1997b) são discutidas algumas variantes do PLSP
multiestágio.

28

CAPÍTULO 2
O Setor de Fundições

2.1 Introdução
Os processos de fundição consistem, basicamente, em fabricar moldes, preparar e fundir
metais, vazar o metal dentro dos moldes e, após a solidificação, retirar as peças dos moldes para
dar os acabamentos finais. A principal vantagem do processo de fundição é a obtenção, de modo
econômico e flexível, de peças com tamanhos e formas variadas e com geometria complexa, com
a precisão ideal para a função e com uma boa aparência.
Os equipamentos básicos de uma fundição são os fornos de fusão e as máquinas de
moldagem (que podem ser automáticas ou manuais). A Figura 2.1 fornece uma representação
esquemática e simplificada das principais atividades de uma fundição.

Projetos

Matérias-

Forno de

primas

fusão
vazamento
Solidificação

Modelos

Moldes

desmontagem e

machos

outros

Figura 2.1: Principais atividades numa fundição.

A grande maioria da produção brasileira de fundidos é fabricada por fundições cativas,
que são departamentos de grandes empresas (por exemplo, algumas montadoras de automóveis)
cuja produção é destinada, basicamente, para consumo próprio. Estas fundições cativas estão
orientadas para a produção em série, automatizada e fabricam grandes quantidades de cada item.
Com isso, a demanda de empresas menores que precisam do produto fundido em quantidades
pequenas, como as empresas que fabricam implementos agrícolas e peças para manutenção de
máquinas, é atendida por fundições de pequeno e médio porte chamadas fundições de mercado.
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Estas fundições de mercado se dedicam, exclusivamente, às vendas para terceiros e têm
uma carteira de pedidos bastante diversificada com peças que podem variar consideravelmente
tanto em peso como também em composição. Por exemplo, uma das fundições de mercado
estudadas neste trabalho, tem pedidos de peças que pesam algumas gramas até peças de 300 kg,
o que representa quase toda a capacidade do forno. Além disso, existem pedidos para a
fabricação de apenas uma peça e pedidos de até centenas de peças.
Nos últimos anos, as fundições de mercado vêm registrando um grande crescimento e a
prática gerencial baseada apenas no bom senso e na experiência do administrador de processos
não tem sido suficiente. Com o aumento do volume de produção, a necessidade de matériaprima, mão-de-obra e equipamento é incrementada da mesma proporção, levando ao aumento do
quadro de funcionários, do volume de compra e do número de equipamentos, ocorrendo assim
problemas como falta de material, atraso na entrega dos pedidos, sobrecarga de alguns
equipamentos e ociosidade de outros.
Fernandes e Leite (2002) fizeram uma pesquisa em 30 fundições de mercado pertencentes
aos cinco principais pólos do interior do estado de São Paulo e concluíram que 80% das
fundições têm interesse em investir em sistemas automatizados para gestão da produção. Várias
delas já possuem alguns sistemas informatizados, por exemplo, para emissão de ordens de
compra e produção e para codificação de materiais, porém, apenas uma possui sistema
informatizado para a programação da produção. Fernandes e Leite (2002) apresentaram 32
projetos de melhoria a estas fundições, examinando em quais elas gostariam de investir e, os
projetos de melhoria relacionados com a programação da produção aparecem entre os mais
importantes.
A classificação dada anteriormente não é suficiente para definir com precisão os
problemas de planejamento e programação da produção presentes nas fundições. Neste capítulo e
no Apêndice 1 é feita uma classificação mais acurada do setor, com intenção de propor um
conjunto de ferramentas matemático-computacionais para o planejamento e programação da
produção em nível tático-operacional.
Na Seção 2.2 é feita uma revisão bibliográfica (de problemas de planejamento e
programação da produção) do setor, na Seção 2.3 algumas restrições que aprecem nos diferentes
processos produtivos são modeladas matematicamente e, no Apêndice 1, é apresentado um
resumo sobre várias características diferentes que podem aparecer em fundições, tais como, tipos
de metais fabricados, tipos de fornos e tipos de moldes utilizados. A leitura desse apêndice é
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importante para se ter um maior conhecimento do setor, no entanto, não é imprescindível para o
entendimento e a continuidade do texto.

2.2 Revisão Bibliográfica de Trabalhos Específicos do Setor de
Fundições
Após uma ampla revisão bibliográfica foi possível constatar a escassez de trabalhos
envolvendo problemas de planejamento e programação da produção orientados para o setor de
fundições, principalmente, fundições de pequeno e médio porte.
Santos-Meza et al. (2002) estudam um problema prático que ocorre numa fundição de
médio porte, a qual tem apenas um forno em operação por período, consistindo no gargalo do
processo produtivo, e várias máquinas de moldagem que produzem diferentes tipos de itens com
demandas conhecidas que devem ser feitos com diferentes ligas. Em cada período, a
programação da produção envolve dois níveis importantes de decisão que estão interrelacionados: 1) qual liga deve ser produzida no forno; 2) a quantidade de cada item a ser
produzida em cada máquina de moldagem. Santos-Meza et al. (2002) propõem um modelo de
dimensionamento de lotes monoestágio, com restrições de capacidade, máquinas paralelas e
múltiplos itens. O modelo de programação inteira mista é resolvido por um método heurístico
baseado numa relaxação particular do problema. A cada período de planejamento, o modelo é
relaxado para o caso em que uma única liga pode produzir todas as peças, o qual, é um modelo
de programação linear. O modelo relaxado é resolvido otimamente e então um procedimento
heurístico é utilizado para fixar as ligas (programação do forno) em cada período. Segundo os
autores, em termos de tempo computacional, o método heurístico desenvolvido se mostrou
perfeitamente aplicável a problemas práticos de larga escala. Em termos de qualidade da solução,
o método é bastante eficiente, quando comparado com soluções ótimas para problemas pequenos
obtidas pelo pacote Cplex.
Em Araujo e Arenales (2003) (Capítulo 5 do presente trabalho) foram realizadas
extensões do modelo e do método de solução proposto por Santos-Meza et al. (2002),
considerando custos de preparação e admitindo atrasos na data de entrega. Esta nova abordagem
fornece uma ferramenta para possíveis rearranjos na demanda, caso não seja possível o
atendimento sem atraso.
Um outro trabalho, orientado para fundições de pequeno porte, foi desenvolvido por Silva
(2001). A idéia básica deste trabalho consiste em modificar o sistema de programação das cargas
do forno utilizando um modelo de otimização baseado na estrutura dos Problemas de Corte e
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Empacotamento (PCE), discutidos em Dyckhoff e Finke (1992), cujo objetivo é encontrar os
“melhores” carregamentos para cada forno, em termos de lucro, com o mínimo de perda
possível. A partir da programação antecipada das cargas, a intenção é “puxar” a produção dos
moldes, utilizando critérios de decisão consistentes. A capacidade do forno é considerada como
uma barra de comprimento L, que será dividida em vários pedaços de comprimento li (peso de
cada peça). Silva (2001) desenvolveu um método de solução baseado numa heurística “gulosa”
de aspiração, que utiliza o Problema da Mochila (Martello & Toth, 1990) para determinar quais
as combinações de peças, dentro de cada liga, resultam num dia de produção mais lucrativo. O
método de solução proposto por Silva (2001) é dinâmico, pois permite atualizar a carteira de
pedidos diariamente e re-programar a solução, caso isto seja necessário. Silva (2001) simulou
duas semanas de produção a partir dos dados reais da fábrica e obteve resultados melhores, em
relação à produtividade, do que os resultados obtidos pela empresa. O método produziu toda a
carteira de pedidos com um dia de produção a menos (redução de 20%) em cada semana.
Em Araujo et al. (2003) (Capítulo 3 do presente trabalho) foi realizado um estudo do
problema de planejamento e programação da produção para um caso prático encontrado em uma
fundição de pequeno porte do interior paulista. Araujo et al. (2003) modelam o problema como
um problema de programação inteira mista, com restrição de capacidade, custo de preparação e
considerando a possibilidade de atraso no atendimento da demanda. O objetivo principal consiste
em minimizar os atrasos. O método de solução desenvolvido consiste num método de horizonte
rolante, ou seja, o problema é resolvido para um horizonte de planejamento de T períodos onde
apenas o primeiro período é efetivamente implementado e os são dados atualizados. Em seguida,
o horizonte é rolado à frente e o método é aplicado novamente para mais T períodos. Além disso,
os autores utilizaram busca local para fixar algumas variáveis a cada etapa do método. São
apresentados alguns resultados computacionais comparando os resultados do método de solução
com os obtidos por um pacote de otimização inteira.
Nesta tese foram desenvolvidos ainda dois outros trabalhos aplicados ao setor de
fundições. O primeiro, apresentado no Capítulo 4, consiste numa extensão de Araujo et al.
(2003) considerando custo e tempo de preparação dependentes da seqüência e, o segundo,
(Capítulo 6) foi baseado numa fundição de grande porte onde um modelo de programação inteira
mista foi proposto.
Foram encontrados na literatura alguns trabalhos realizados para grandes fundições que
tratam, especificamente, do problema de sequenciamento das tarefas nas máquinas.
Sounderpandian e Balashanmugam (1991) estudam uma grande fundição (850 empregados),
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composta de uma fábrica maior e duas menores, que tem como principal cliente a indústria
automobilística. A fábrica produz 200 tipos de peças em 41 máquinas. Para cada máquina são
atribuídos valores de 0 a 100 de acordo com a conveniência de se utilizar a máquina para fazer
determinada peça. Estes valores dependem de fatores técnicos (peso, controle de qualidade),
logísticos (transporte entre fábricas e das fábricas para os clientes) e de custos. O método de
solução considera apenas as 100 peças principais que representam 90% da demanda e é baseado
no clássico Problema de Transportes, onde cada máquina oferece uma quantidade de horas por
semana e cada peça demanda um certo número de horas para ser fabricada. A função objetivo
consiste na minimização do custo total da programação (que é baseado na matriz de
conveniência). Segundo os autores, a fábrica apresentava diversos problemas tais como:
excessiva quantidade de hora extra, revisão constante das datas de entrega, muitos trabalhos
tinham de ser interrompidos para alocação de outros mais urgentes e excessivo transporte de
matérias-primas, ferramentas e produtos semi-acabados e acabados entre as três fábricas. O
método foi implementado facilmente na empresa conseguindo reduzir os problemas encontrados.
Gravel et al. (2000) utilizam algoritmos genéticos para resolver um problema de
sequenciamento das ligas numa fundição de alumínio. A indústria possui três fornos que devem
produzir diferentes tipos de ligas em diferentes quantidades obedecendo as datas de entrega.
Entre duas cargas do forno é possível deixar um resíduo da liga antiga para que o tempo de
aquecimento da nova liga seja menor. Entretanto, dependendo da seqüência em que as ligas são
feitas isto não é possível, pois a liga anterior pode ter componentes que não podem estar
presentes na liga que será feita posteriormente. Neste caso, o forno tem de ser esvaziado e o
tempo de preparação é maior. Desta forma, o tempo de preparação depende da seqüência em que
as ligas são produzidas. Por outro lado, de qualquer forma, o forno deve ser esvaziado para
limpeza a cada de três dias. Para resolver o problema de sequenciar as ligas nos três fornos, os
autores apresentaram um algoritmo genético em duas fases. Na primeira fase, as ligas são
associadas aos fornos e, na segunda fase é feito o sequenciamento das ligas nos fornos. Segundo
os autores, o método apresenta bons resultados e está sendo utilizado pela empresa.
A grande maioria dos trabalhos encontrados na literatura trata do problema de
programação da produção em grandes siderúrgicas, onde se tem a presença da chamada
fundição contínua. Este tipo de fábrica é caracterizado pela inexistência do setor de moldagem,
pois os itens demandados são lingotes, chapas e bobinas de aço de diferentes tamanhos e
composições, fabricadas por máquinas de laminação, onde o metal passa por cilindros rolantes
distanciados de acordo com as especificações da chapa a ser fabricada.
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Tang et al. (2001) fazem uma revisão bibliográfica de trabalhos de planejamento e
programação da produção aplicados à indústria de fabricação de aço. Nesse trabalho, o
desenvolvimento histórico do processo produtivo é descrito, dando ênfase maior ao processo de
produção atual, onde se integram as várias fases de produção. Além de modelagens matemáticas,
fazem ainda uma revisão dos métodos de solução, em sua maioria desenvolvidos
especificamente para grandes siderúrgicas e, por fim, apontam algumas direções para futuros
trabalhos com novas modelagens e métodos de solução que podem ser desenvolvidos.
Lopes et al. (1998) enfatizam seus estudos na programação da produção do setor de
laminação de uma siderúrgica, onde se têm vários objetivos conflitantes. Por exemplo, é preciso
obter uma seqüência de produtos com características similares para reduzir o tempo de
preparação, a utilização dos recursos deve ser eficiente evitando desperdício de energia e os
prazos de entrega devem ser cumpridos. Os autores modelam o problema como um problema do
caixeiro viajante com restrições do tipo mochila e propõem um método heurístico, baseado em
busca tabu. Dados práticos foram utilizados para obter os resultados computacionais que
mostraram uma melhoria do método proposto em relação ao plano que vinha sendo
implementado na indústria.
Tang et al. (2000b) também resolvem o problema de programação da produção no setor
de laminação com uma modelagem de múltiplos caixeiros viajante, onde, no método de solução
é feita uma relaxação para o problema de um único caixeiro viajante, o qual é resolvido
utilizando algoritmos genéticos. O método foi aplicado numa grande fábrica durante um ano
obtendo uma melhoria na produção de 20%.
Tang et al. (2000a) apresentam um modelo de programação não linear que trata do
conflito entre máquinas, cujo objetivo consiste na pontualidade na entrega dos pedidos e
continuidade do fluxo produtivo, ou seja, minimizar o tempo de espera entre as operações da
fábrica. O método de solução consiste numa reformulação do problema como um modelo de
programação linear.
Lee et al. (1996) dão uma visão geral do desenvolvimento do processo de fundição e
descrevem com detalhes o processo de fabricação no qual o ferro fundido é transformado em
placas de aço, destacando os vários objetivos que podem ser considerados nesse tipo de
fundição. São relatadas várias experiências da IBM em desenvolvimento de métodos de solução
para o problema de sequenciamento de tarefas entre as várias máquinas.
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Outros trabalhos que tratam do problema de sequenciamento em grandes siderúrgicas
são: Petersen et al. (1992), onde foi desenvolvida uma heurística gulosa e Hamada et al. (1995)
que apresentaram um método de solução híbrido utilizando algoritmos genéticos.
Finalmente, foram encontrados dois outros trabalhos que tratam do problema de
planejamento e programação da produção em fundições com algumas características específicas.
Bowers et al. (1995) estudam o problema de planejamento e programação da produção numa
indústria de fabricação de lingotes de alumínio. O processo produtivo desta indústria difere um
pouco do processo das grandes siderúrgicas, pois nas grandes siderúrgicas o processo é contínuo
e permite a fabricação de chapas de qualquer largura, enquanto na fabricação de lingotes de
alumínio o processo deve ser feito em grupo (não é contínuo), onde todos os lingotes produzidos
por um dado grupo devem ser de mesma liga e mesmo comprimento e, as mudanças na largura
dos lingotes ocorrem raramente devido ao alto custo e são limitadas pela quantidade de moldes
disponíveis. Não é permitido atraso no atendimento da demanda e, quando não existem lingotes
para o atendimento da demanda é necessário importar lingotes ou aparar lingotes mais largos
para atender o pedido. O objetivo do artigo consiste em desenvolver um método para programar
o processo produtivo, minimizando a quantidade de lingotes importados ou aparados. Os autores
apresentam um método de solução em duas fases aplicado de forma rolante no tempo, onde, na
primeira fase uma heurística determina a programação das máquinas de moldagem para todo o
horizonte de planejamento e, na segunda fase, um problema linear é resolvido para determinar a
programação ótima dos fornos de acordo com a programação estabelecida na primeira fase. Os
resultados computacionais apresentados mostram, segundo os autores, uma redução de 20,4%
para 0,4% de lingotes importados ou aparados.
Hendry et al. (1996) estudam um problema de corte de estoque acoplado ao problema de
programação da produção numa indústria de cobre. O processo produtivo pode ser dividido em
três partes e consiste, basicamente, em fundir o metal no forno, produzir barras grandes e cortálas em pedaços menores. O forno pode ser carregado apenas uma vez por dia com uma
quantidade mínima de 50 e máxima de 60 toneladas. Sábados e domingos podem ser utilizados
como hora extra. O problema consiste em fazer a programação diária, tomando cuidado com
limites de estocagem, indicando a quantidade de metal que deve ser fundida, o número de barras
grandes que devem ser feitas para cada um dos possíveis tamanhos e os padrões de corte a serem
utilizados para cortar as barras grandes em pedaços pequenos nas quantidades demandadas. Deve
ser considerado um tempo de preparação em cada troca de tamanho das barras grandes. O
objetivo principal da indústria consiste na redução de custos, o que implica diretamente na
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redução do número de vezes que o forno é utilizado e na redução das perdas no corte das barras.
Um método de solução, em dois estágios, baseado no princípio de horizonte rolante foi proposto.
O horizonte considerado é de duas semanas e uma programação detalhada é feita apenas para a
primeira semana. No primeiro estágio, um modelo matemático de programação inteira é
resolvido heuristicamente determinando uma solução agregada indicando os padrões de cortes a
serem utilizados minimizando a perda. Esse problema consiste no clássico problema de corte
unidimensional com restrições adicionais de capacidade do forno e atendimento a demanda. No
segundo estágio, outro modelo de programação inteira é resolvido por um método exato
determinando um programa de produção diária para a solução agregada dada pelo primeiro
estágio. Os resultados são comparados com os resultados práticos da empresa, mostrando uma
redução nos custos com ganhos no rendimento dos fornos e diminuição das perdas no processo
de corte.

2.3 Restrições Típicas do Setor de Fundições
Após visitas a várias fundições com diferentes características e de diferentes tamanhos foi
possível tirar algumas conclusões a respeito de como cada fator que ocorre na prática influencia
na modelagem matemática. Deve ficar claro que as implicações sobre a modelagem matemática
consideradas aqui são bastante simplificadas em relação às implicações que podem ocorrer na
prática, tendo como objetivo esta seção apenas facilitar o entendimento de como cada fator
prático leva a uma correspondente formulação matemática.
O principal equipamento de uma fundição consiste no forno (ou conjunto de fornos), o
qual, na maioria dos casos é o gargalo do processo produtivo (algumas vezes por má
programação). Portanto, em geral, um modelo matemático deve considerar restrições do tipo:

∑ ρ i X it ≤ CFt

t=1,...,T

(2.1)

i

onde: - ρi representa o peso unitário bruto do item i;
- Xit representa a quantidade produzida do item i no período t;
- CFt representa a capacidade do forno no período t.
Desta forma, o peso de todos os itens produzidos num dado período, não pode ser maior
que a capacidade do período. Em muitos casos, existe a presença de vários fornos, os quais,
algumas vezes, podem ser tratados como um único forno e, em outras, devem ser tratados como
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fornos diferentes, por exemplo, quando cada forno (ou conjunto de fornos) pode produzir apenas
determinados tipos de liga. Neste caso, basta considerar várias equações do tipo (2.1), uma para
cada forno. Existem ainda, casos em que as capacidades dos fornos dependem da potencia
elétrica contratada e, portanto, fornos ligados simultaneamente dividem esta potência total. Neste
caso, a capacidade de cada forno passa a ser uma variável a ser decidida (ver modelo (6.1)-(6.13)
no Capítulo 6 desta tese).
Em fundições maiores e automatizadas há um balanceamento entre a capacidade dos
fornos e das máquinas de moldagem. Nestes casos, o forno não é necessariamente o gargalo do
processo produtivo devendo ser considerada uma restrição adicional para a capacidade da
máquina de moldagem:

∑ X it
i

1
≤ CM t
ai

t=1,...,T

(2.2)

onde: - ai representa a quantidade do item i que a máquina consegue moldar por hora;

- CMt representa a quantidade de horas disponíveis da máquina no período t.
Podem existir (e na maioria dos casos existem, como no caso dos fornos) várias máquinas
de moldagem, o que implica em várias restrições do tipo (2.2), uma para cada máquina. É
comum também, encontrar casos em que certos itens somente podem ser produzidos por
máquinas específicas. No modelo (6.1)-(6.13) esta restrição é resolvida com penalidades.
Em muitos problemas práticos, a título de modelagem, é preciso considerar uma variável
binária Yt k que representa uma preparação para fazer determinada liga k no período t (veja
modelo (3.1)-(3.9) no Capítulo 3). A definição da liga que será produzida em determinado
período influencia nas peças que poderão ser produzidas nas máquinas de moldagem neste
mesmo período (Xit), determinando a estreita ligação entre os dois setores: fornos e máquinas de
moldagem.
Outras empresas de diferentes setores industriais também apresentam processos
produtivos similares àqueles encontrados em fundições, por exemplo: indústria de molhos de
tomate, bebidas, dentre outros. Tal processo deve aparecer em todas as indústrias que têm o
processo produtivo dividido em duas etapas dependentes. Na primeira etapa a “matéria-prima”
do produto é fabricada, por exemplo, a fabricação da liga pelos fornos em fundições e a
fabricação do xarope nos tanques das indústrias de bebidas. Então, na segunda etapa essa
“matéria-prima” é usada para fabricar produtos finais, por exemplo, a liga despejada dentro dos
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moldes para fazer os itens finais e o xarope que é utilizado no setor de engarrafamento para a
fabricação de bebidas em diferentes tipos de embalagens.
Existem casos de fundições onde determinado item moldado pelas máquinas pode ser
produzido por apenas um tipo de liga. Nestes casos, para limitar a produção apenas a períodos
em que houve preparação da liga, é suficiente uma restrição do tipo:

∑ X it ≤ GYt k t=1,...,T

(2.3)

i∈S k

onde: - Sk representa o conjunto de itens que são produzidos pela liga k

- G representa um número grande.
Entretanto, existem situações onde um item pode ser produzido por diferentes tipos de
ligas, tornando inválida a restrição (2.3). Para modelar estes casos são necessárias restrições do
tipo:

∑ Xit ≤ (1- Yt k ) G + 1

t=1,...,T

(2.4)

∑ Xit ≤ (1- Yt k ) G

t=1,...,T

(2.5)

i∈S k

i∉S k

(no Capítulo 5, estas restrições são bem explicadas)
Uma característica que aparece em algumas fundições é a presença de tempo e/ou custo
de preparação e a dependência ou não destes em relação à seqüência de fabricação (no Capítulo
4 é apresentado um modelo que considera esse caso). A presença destes fatores pode ocorrer
tanto na troca de ligas no forno, como na troca de itens pela máquina de moldagem.
Em algumas fundições, principalmente, fundições pequenas com determinados tipos de
moldagem (por exemplo: moldagem em areia) existe uma limitação de moldes, onde, cada molde
deve secar antes de poder ser utilizado novamente. Supondo que, uma vez que um molde tenha
sido utilizado num período só possa ser utilizado novamente no período seguinte, a quantidade
máxima de um item produzida num período está restrita à quantidade de moldes disponível para
este item, multiplicado pela quantidade de cavidades em cada molde (supondo que cada molde
produz apenas um tipo de item e todos os moldes de determinado tipo de item tem a mesma
quantidade de cavidades). Portanto, é necessário a inclusão de uma restrição do tipo:

Xit ≤ Qi δi

i=1,...,N t=1,...,T

(2.6)

onde: - Qi representa a quantidade de moldes para fabricação do item i;

- δi representa a quantidade de cavidades do item i em cada molde.
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Uma característica importante encontrada no setor de fundições é que, em muitos casos,
resolver problemas de planejamento e programação da produção em fundições maiores pode ser
mais simples do que em fundições pequenas, onde os dados são mais imprecisos (por exemplo,
devido a novos pedidos preferenciais). Além disso, o fato de produzir em quantidades menores
torna o problema “mais discreto” dificultando sua resolução. Por exemplo, em um dos casos
estudados numa fundição pequena foi necessário considerar a variável de produção Xit como
variável inteira (geralmente nos modelos clássicos estas variáveis são relaxadas e consideradas
contínuas), pois existiam casos onde a quantidade demandada era de apenas um ou dois itens, ou
casos em que a capacidade do forno era suficiente para a produção de apenas um item.
Existem vários outros fatores práticos que podem ocorrer levando a implicações de novas
formulações matemáticas que vão fazer parte do modelo a ser otimizado. Por exemplo, cada
fundição tem diferentes objetivos: minimizar custos, minimizar os atrasos no atendimento da
demanda, maximizar a utilização dos fornos, dentre outros. Estes diferentes objetivos levam a
diferentes formulações matemáticas de funções que deverão ser otimizadas. No entanto, a
intenção desta seção é apenas dar uma noção de como estes fatores práticos levam às respectivas
formulações matemáticas. Formulações mais complexas e realistas aparecem nos modelos
propostos nos próximos capítulos.
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3.1 Introdução
Este capítulo apresenta um estudo de caso de uma fundição de pequeno porte situada na
cidade de São Carlos e representa uma classe significativa de fundições no país. O processo
utilizado é o de moldagem manual em areia, com forno de indução magnética e vazamento por
gravidade. O conjunto de produtos fabricados consiste de peças fundidas de diferentes formas,
tamanhos, quantidades e em diferentes ligas (a maior parte em aço-inox).
Na Seção 3.2, o processo de produção é descrito em detalhes. Um modelo matemático de
programação inteira mista para o problema de planejamento e programação da produção é
proposto na Seção 3.3. Na Seção 3.4, é proposto um método de solução baseado em busca local e
na técnica de horizonte rolante e, na Seção 3.5, são apresentados os resultados computacionais.
A solução do problema de planejamento e programação da produção determina quais
ligas deverão ser produzidas em cada carga do forno. Nesse ponto, surge o clássico problema de
otimização linear que consiste na programação da formação das ligas, ou seja, qual a melhor
maneira (menor custo) de se combinar diferentes matérias-primas para atingir a composição
química desejada para cada liga. Este problema, conhecido como Problema da Mistura (Bazaraa

et al., 1990), é facilmente resolvido pelo método Simplex. Uma interface gráfica foi
implementada e está sendo utilizada pela empresa determinando as melhores composições para
as ligas e controlando os estoques de matérias-primas.

3.2 Descrição do Problema
A partir de observações feitas durante visitas e de informações fornecidas pelos
funcionários da fundição, um fluxograma do processo produtivo foi criado e é apresentado na
Figura 3.1.
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Matérias-Primas:
Sucatas e
Minérios
(8)
Início:
Carteira de
Pedidos

(1)

(2)

(4)

Preparação
dos
Modelos

Setor de
Moldagem

(3)

(7)

Programação
da Produção

Formação
das Ligas
(9)
(12)
Forno
(10)

(6)
Matéria-Prima:
Areia

Moldes

(5)

(11)
Rebarbação
(13)
Fim:
Produto Final
Figura 3.1: Processo produtivo da fundição.

A lista de itens demandados é organizada numa carteira de pedidos com todas as
especificações, incluindo prazo de entrega. A quantidade de itens demandados pelos clientes é
bastante variável (1 a 400 unidades). Os tipos de itens também são diferenciados tanto na forma
como no tamanho (0.1 a 300 kg). As informações dos pedidos dos clientes são passadas para o
setor onde é feita a programação da produção (1). A programação é feita diariamente de
acordo com a capacidade da empresa. O gerente de processos toma as decisões baseadas no seu
bom senso, dando preferência a itens que estejam com o prazo de entrega bastante atrasado e
itens pedidos por clientes “especiais” (grandes clientes ou clientes que estão pressionando).
Além disso, alguns itens são fabricados de forma a tentar aproveitar a capacidade total do forno,
ou seja, é feito um encaixe de itens que utilizam a mesma liga. A carteira de pedidos é passada
também para o setor de preparação dos modelos (2). Em geral, os modelos são fornecidos pelo
cliente e são utilizados para fazer os moldes dos itens.
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As decisões tomadas pela programação da produção são passadas para o setor de
moldagem (4), que utiliza a areia como matéria prima (5) para a fabricação dos moldes (6).
O setor de programação da produção também tem a função de definir quais as ligas e
em que quantidades serão produzidas. As decisões são tomadas de acordo com os itens que
deverão ser produzidos. Estas decisões são passadas para a formação das ligas (7), onde é feita
a mistura de matérias-primas (sucatas e minérios de ferro) (8) que deverá formar determinada
liga. Esta mistura é então colocada no forno para a fusão (9). Existem mais de 100 tipos de ligas,
entretanto, 80% da demanda utilizam apenas dois tipos, chamadas ligas comuns, e os outros 20%
utilizam ligas especiais.
Atualmente, a indústria utiliza apenas dois fornos, com capacidade de 120 kg e 360 kg e
tempo de fusão de 45 min e 1h e 55 min, respectivamente. Devido à limitação da energia
contratada, não é possível a utilização dos dois simultaneamente. Além disso, não é aconselhável
que seja feita a troca de forno durante um mesmo dia de trabalho devido ao alto tempo de
preparação. Segundo informações da indústria, aumentar a potência a ponto de poder utilizar os
dois fornos juntos, provocaria um custo muito alto e não justificaria o investimento. Obviamente,
esta afirmação é empírica e modelos matemáticos podem ser úteis para analisar o custo/benefício
de tal situação.
Assim, quando um forno é ligado às 21:00hs (deve ser ligado 1:30hs antes da primeira
carga), o ideal seria que somente ele funcionasse durante todo o dia de trabalho, que vai até as
18:00hs do dia seguinte. No entanto, isto não vem ocorrendo na prática.
Um forno pode ser ligado com uma carga abaixo de sua capacidade total (deve-se ter pelo
menos 1/3 da capacidade total). Apesar da subutilização do forno não ser ideal do ponto de vista
de programação, é preferível subutilizar o forno de 360 kg (se já estiver ligado) com apenas 120
kg, do que desligar o forno de 360 kg e ligar o de 120 kg.
Em muitos casos a subutilização do forno ocorre devido a falhas na programação, sendo
necessário fazer um lote de itens que não utilize toda a capacidade do forno. Outro fato que
ocorre, devido ao mau planejamento, é a sobra de liga no forno, sendo necessário despejar o
líquido no chão para formar lingotes que retornarão para o estoque de matéria-prima. Com o
atual nível de produção é comum ocorrer filas de moldes esperando pela liga que deve ser
fundida pelo forno.
Após a fusão, a liga é vazada nos moldes (10) previamente preparados. O tempo de
solidificação para a maioria das ligas é de apenas 10 minutos. Após o vazamento é feito um
choque térmico colocando a peça na água e, o próximo passo é a rebarbação (11), quando são
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retirados os canais de vazamento e massalotes, os quais voltam a ser matéria-prima (sucata)
(12). Finalmente, após a rebarbação, a peça é levada para um pequeno estoque de produtos
finais (13).

3.3 Modelagem Matemática
Como ocorre na maioria dos modelos matemáticos que representam problemas práticos,
algumas simplificações foram consideradas no modelo apresentado nesta seção. Tais
simplificações viabilizam a resolução do modelo e não comprometem muito à representação
prática do problema.
Na modelagem matemática é considerado apenas o forno maior (360 kg). Cabe lembrar
que não é possível a utilização dos dois fornos ao mesmo tempo. No entanto, em alguns casos
particulares, pode acontecer que a soma dos pesos das demandas de todos os itens que devem ser
produzidos numa determinada liga, seja menor que 120 kg, ou seja, abaixo de 1/3 da capacidade
do forno de 360 kg, e, portanto, não é possível utilizá-lo. Neste caso, tais demandas devem ser
retiradas da carteira de pedidos e acumuladas numa carteira separada até completar uma
quantidade de cargas suficientes para que sejam feitas num mesmo dia de trabalho, utilizando
neste dia, somente o forno menor (120 kg). No caso do vencimento do prazo de entrega dos itens
que estão na carteira separada ocorrer antes que se tenha uma quantidade suficiente para um dia
de trabalho, existe a possibilidade de trabalhar num sábado pela manhã, em hora extra, com o
forno menor. A decisão de considerar esta simplificação foi tomada com o proprietário da
indústria.
Antes de apresentar o modelo matemático, serão feitas algumas observações com respeito
às características do problema prático em questão. A carteira de pedidos usada nos testes
computacionais tem 26 diferentes ligas, as quais são utilizadas para produzir 403 diferentes itens
demandados. Cada item deve ser feito por uma única liga, os itens são demandados em diferentes
quantidades (1 a 400 unidades) e têm diferentes pesos (0.1 Kg a 300 Kg). A capacidade do forno
é 360 Kg por carga e cada carga demora em torno de 2 horas, sendo possível fazer no máximo 10
cargas do forno por dia. Um horizonte de planejamento de 5 dias é suficiente segundo o
proprietário da empresa, totalizando 50 períodos se cada carga do forno for planejada
separadamente. Por fim, a minimização do atraso no atendimento à demanda aparece como o
principal objetivo da empresa.
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O modelo de programação inteira mista proposto a seguir tem como objetivo a
minimização das penalidades por atraso, por antecipação e por preparação nas trocas de ligas. O
forno é considerado o gargalo do processo produtivo. Os seguintes dados são utilizados:
Índices:

k=1, ..., K

tipos de ligas;

i=1, ..., N

tipos de itens;

t=1, ..., T

períodos de tempo (cargas do forno).

Dados do problema:

Cap

capacidade do forno por período;

L

número máximo de cargas do forno por dia;

ρi

peso bruto do item i;

dit

demanda da peça i no período t;

S(k)

conjunto de itens i que usam a liga k (cada item utiliza um, e somente um, tipo de liga, ou
seja: {1, ..., N} ⊂ S(1)∪ ...∪ S(k), S(h)∩ S(j)=Ø,∀ h≠j);

H it−

penalidade pelo atraso na entrega de uma unidade do item i no período t;

H it+

penalidade por antecipação de uma unidade do item i no período t;

sk

penalidade por preparação da liga k.

Variáveis do problema:

Xit

quantidade do item i produzida no período t;

I it+

quantidade estocada do item i no período t;

I it−

quantidade atrasada do item i no período t;

Yt k

variável binária ( Ytk =1 indica que o forno é preparado para produzir a liga k no período t,
caso contrário, Ytk =0);

Z tk

variável que indica se incide o custo de preparação para a liga k no período t: Z tk =0
se Ytk−1 ≥ Ytk e Z tk =1 se Yt−k 1 < Ytk . Embora esta variável seja binária em essência, pode
ser modelada como contínua.
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Modelo:
N T

K T

i =1 t =1

k =1t =1

Minimizar ∑ ∑ ( H it− I it− + H it+ I it+ ) + ∑ ∑ ( s k Z tk )

(3.1)

Sujeito a:
I i+,t −1 - I i−,t −1 +Xit - I it+ + I it− =dit

i=1, ..., N

t=1, ..., T

(3.2)

k=1, ..., K

t=1, ..., T

(3.3)

k=1, ..., K

t=1, ..., T

(3.4)

t=1, ..., T

(3.5)

k=1, ..., K

t=1, ..., T

(3.6)

Z tk ≥ 0

k=1, ..., K

t=1, ..., T

(3.7)

Xit≥ 0 inteira

i=1, ..., N

t=1, ..., T

(3.8)

I it+ e I it− ≥ 0

i=1, ..., N

t=1, ..., T

(3.9)

∑ ρi Xit ≤ Cap Yt k

i∈S ( k )

Z tk ≥ Yt k − Yt k−1
K

∑ Yt k ≤ 1

k =1

Yt k ∈ {0,1}

( Y0k =0)

Antes de explicar a formulação (3.1)-(3.9) as seguintes observações devem ser feitas:
i- a demanda (dit) assim como as penalidades por atraso e antecipação ( H it− e H it+ ) são
positivas somente no último período de cada dia (t=L, 2L, 3L,...). Com isso, esses valores
são diários na prática, o que faz mais sentido do que considerar que estes valores sejam
positivos a cada carga do forno, que representa algumas horas.
ii- se um mesmo item i é demandado em diferentes períodos, serão considerados como
diferentes itens, um para cada período. Esta consideração teve que ser feita para retratar o
principal objetivo da fundição, que consiste na minimização do número máximo de dias
de atraso para determinado pedido (veja seção 3.5).
iii- o fato de considerar itens diferentes quando tem apenas um, com prazos de entrega
distintos, não causa falsas preparações, pois as preparações são das ligas, as quais
produzem determinados conjuntos de peças e, os itens diferentes (que na verdade
representam apenas um) seguramente são fabricados com a mesma liga. Os modelos
clássicos que associam preparações aos itens criariam falsas preparações ao distinguir
itens com prazos distintos.
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Na formulação (3.1)-(3.9), a função objetivo (3.1) procura retratar a maior preocupação
da empresa que consiste em minimizar os atrasos na entrega dos pedidos. Para tanto, uma
penalidade é associada às variáveis I it− que representam estoques negativos, ou seja, atraso no
atendimento da demanda. Além disso, a função objetivo minimiza também as penalidades por
antecipação associadas às variáveis de estoque I it+ . No entanto, as penalidades por atrasos são
muito maiores que as penalidades por antecipação.
Obviamente, o desejo de não ter atrasos poderia ser modelado com restrições, o que, no
entanto, poderia introduzir infactibilidades desnecessárias, uma vez que é admissível o atraso no
atendimento da demanda, ou seja, estoques negativos.
A Figura 3.2 ilustra a função de penalidade, a qual é linear por partes. Embora seja
conveniente tratar uma função linear por partes sem o artifício de linearização (Cavichia &
Arenales, 1999), neste trabalho as variáveis de estoque serão escritas como diferenças de outras
variáveis de modo que o problema é transformado em linear. Sendo Iit o nível de estoque do
item i no período t, Iit= I it+ - I it− , onde I it− representa o nível de estoque negativo (neste caso
I it+ =0) e I it+ representa o nível de estoque positivo ( I it− =0 ). Cabe observar, que essa mesma

idéia está contida na teoria de otimização multi-objetivos. De fato, a função objetivo (3.1) busca
conciliar um balanço entre diferentes objetivos: estoques, atrasos e preparações. Diferentes
parâmetros nos valores da função objetivo (3.1) levam a diferentes cenários de produção a
auxiliar o tomador de decisões.
Custo/Penalidade
Sobre o Estoque

H it−

H it+

Iit
I it−

I it+

Figura 3.2: Penalidades em relação aos níveis de estoque.

A variável I it− funciona como uma variável artificial usada para obter uma solução
factível. Se I iT− >0 para algum i, significa que não foi possível atender a demanda no horizonte de
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planejamento estabelecido com a capacidade disponível nesse horizonte, pois existe atraso no
último período para algum item. No entanto, se I it− >0, para algum i com t≠T e I iT− =0 ∀ i, então
existe capacidade suficiente para produzir a demanda dentro do horizonte de planejamento
estabelecido. Vale observar que, os estoques negativos correspondem a atrasos e o gerente de
programação, pode, calibrando os parâmetros da função objetivo (3.1), proibir ou não atrasos de
certos itens. Além disso, os estoques negativos fornecem uma ferramenta para a avaliação dos
prazos de entrega. Por exemplo, se di1 =30 e I i−1 =10, I i−2 =5, I i−3 =0, significa que a demanda para
o item i será totalmente atendida com 3 dias de atraso. Desta forma, é possível alertar o cliente e,
se necessário, re-calibrar os parâmetros relativos a esta peça.
Ainda na função objetivo (3.1), existe uma terceira parcela que, assim como as
penalidades por antecipações ( H it+ ), tem um peso pequeno em relação às penalidades por atraso
( H it− ). Esta parcela consiste nas penalidades por preparação que é um valor cobrado de forma a
evitar as trocas de ligas entre períodos. Estes custos de preparação foram acrescentados ao
modelo para representar o desejo da empresa em tentar minimizar tais trocas de ligas. Além
disso, em visitas a outras fundições foi possível observar que tais custos podem ser bastante
expressivos. Portanto, o modelo com penalidades por preparação é mais geral e facilita a
extensão para outros casos práticos. No entanto, para o estudo em questão, as decisões com
respeito a que itens produzir em cada período são tomadas, principalmente, de acordo com as
penalidades por atrasos.
As restrições (3.2) são de balanceamento de estoque e consideram tanto estoques
positivos como negativos. As restrições (3.3) são devido à limitação de capacidade do forno,
onde o peso total da liga produzida no período é limitado pela capacidade do forno. As restrições
(3.3) asseguram também que itens que utilizam determinada liga só poderão ser produzidos em
determinado período se a liga for fundida neste período ( Yt k =1 significa que a liga k é produzida
no período t). Mudanças de ligas são representadas pelas restrições (3.4). As restrições (3.5)
garantem que apenas uma liga pode ser produzida em cada carga do forno. Para representar um
período ocioso (onde nenhuma peça deve ser produzida) a mesma liga que estava sendo feita no
período anterior é mantida, com isso, não é cobrado nenhum custo de preparação.
Devido às características da indústria, onde existem alguns pedidos para a fabricação de
apenas 1 ou 2 itens pesados, as variáveis de produção Xit não podem ser relaxadas como na
maioria dos modelos de dimensionamento de lotes. Seria possível relaxar tais variáveis para
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alguns itens leves que têm quantidades demandadas relativamente grandes. No entanto, como os
itens têm de ser fabricados a partir de fornadas individuais (não é possível deixar um molde com
apenas 60% de liga e na próxima fornada completar o molde), tais itens são bastante
representativos em cada fornada. Dessa forma, as variáveis de produção foram mantidas inteiras
representando uma classe de problemas de dimensionamento de lotes onde tais não podem ser
relaxadas. As variáveis Yt k são binárias, sendo que, Y0k =0 k=1,…,K. Embora as variáveis
Z tk sejam contínuas, a função objetivo em conjunto com as restrições (3.4) fazem com que

assumam, na otimalidade, apenas valores 0 ou 1.
O modelo (3.1)-(3.9) tem algumas semelhanças com os modelos de dimensionamento e
sequenciamento de lotes apresentados na Seção 1.3 deste trabalho. Observe que, as decisões de
sequenciamento já estão embutidas quando se determina a seqüência de cargas do forno pelas
variáveis Yt k . Entretanto, de forma diferente dos modelos da Seção 1.3, onde a preparação para o
item i num determinado período permite a produção deste único item no período, aqui a
preparação da liga k permite a produção de um conjunto de itens que utilizam a liga k. Assim, a
idéia de small bucket está presente no modelo (3.1)-(3.9) de outra maneira, ou seja, permite a
produção de um único conjunto de itens por período, e não de apenas um único item. Portanto, o
modelo (3.1)-(3.9) pode ser considerado um modelo de dimensionamento (variáveis Xit) e
sequenciamento (variáveis Yt k ) de lotes.

3.4 Método de Solução
Pela experiência vivenciada pelo grupo (Gonçalvez-Vianna & Arenales, 1995, Silva,
2001 e Santos-Meza et al., 2002), já era possível prever que os modelos matemáticos a serem
propostos durante as visitas às fundições seriam modelos de programação inteira mista, onde se
têm problemas de otimização combinatória de difícil resolução, ou seja, problemas das classes
NP-difícil e NP-completa. De fato, como visto na Seção 3.3, após visitas à uma fundição de
pequeno porte, foi proposto o modelo matemático (3.1)-(3.9), o qual consiste num modelo de
programação inteira mista que, com os dados reais, (N=403, K=26 e um horizonte de
planejamento de 5 dias), tem 1.300 variáveis binárias Yt k , 20.150 variáveis inteiras Xit, 1.300
variáveis contínuas Z tk e 41.106 variáveis contínuas I it+ e I it− . Ao tentar resolver este problema
num Pentium III 500 MHz com 512 MB de memória RAM utilizando a linguagem de
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modelagem AMPL (Fourer et al., 1993) com o solver Cplex 7.1, não foi possível encontrar uma
solução de boa qualidade (ver Tabela 3.1).
Tabela 3.1:Resultado do Cplex aplicado ao modelo (3.1)-(3.9).

Melhor Solução

Melhor Limitante

GAP (%)

B&B Nós

Atual (MS)

Inferior (MLI)

(MS-MLI)/MS

Pesquisados

30 minutos

Não Factível

--------

---------

---------

52 minutos

631.441

546.339

13,50

1.522

5 horas

631.441

546.430

13,46

3.500

10 horas

631.441

546.587

13,44

4.500

20 horas

631.441

546.799

13,40

8.000

Tempo de Busca

Por outro lado, como as penalidades por atraso são subjetivamente estimadas e a carteira
de pedidos é atualizada freqüentemente dentro do horizonte de planejamento, na prática, a
solução ótima deste modelo requer ajustes periódicos. Conseqüentemente, é possível resolver o
problema de forma satisfatória, usando modelos menores que incluem variáveis inteiras somente
para os períodos imediatos (para o problema prático em questão, serão considerados períodos
imediatos apenas os períodos relativos ao primeiro dia de trabalho, ou seja, L=10 cargas do
forno). Posteriormente, o horizonte é rolado progressivamente para uma nova aplicação do
modelo (Clark & Clark, 2000).
Portanto, na próxima seção um modelo de horizonte rolante é proposto, onde somente as
decisões relativas aos períodos imediatos são implementadas, posteriormente o horizonte é
rolado e o modelo é aplicado novamente com as informações atualizadas de demanda, estoque e
capacidade.
3.4.1 Modelo de Horizonte Rolante
Para a apresentação do modelo de horizonte rolante são necessárias as seguintes
modificações no modelo (3.1)-(3.9):
- Novo dado: lt número máximo de cargas do forno no período t, t=1,..., L,..., T;
- Redefinição de Yt k como: Yt k número de cargas do forno com a liga k no período t;
K

- Substituição das restrições (3.5) por: ∑ Yt k ≤ lt
k =1
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Desta forma, um período de tempo t pode ter diferentes tamanhos, dependendo do valor
de lt, ou seja, pode corresponder a uma única carga do forno (lt=1) ou a um conjunto de cargas
(lt>1), por exemplo, um dia tem lt=10.
O modelo de horizonte rolante pode ser aplicado ao problema prático em questão
fazendo-se (lt = 1, t=1,...,10) e programando assim, o primeiro dia de planejamento de forma
detalhada, considerando períodos curtos onde cada carga é programada separadamente. Para os
outros 4 dias de planejamento, basta considerar períodos grandes que agregam várias cargas do
forno (l11 =10, l12 =10, l13 =10 e l14 =10). Assim, é possível fazer um planejamento para 5 dias de
trabalho, utilizando apenas 14 períodos, como é ilustrado na Figura 3.3. O planejamento para
esses 4 dias futuros é feito apenas para a avaliação da capacidade, a qual, devido à agregação das
cargas, pode ser superestimada o que pode influenciar na programação do primeiro dia. Portanto,
dependendo do caso prático estudado é preciso considerar uma diminuição de capacidade desses
períodos onde foram consideradas tais agregações.

lt=1
1 2

t=1...10

Dia 1

10

l11=10

l12=10

Dia 2

Dia 3

l13=10

l14=10

Dia 4

Dia 5

Figura 3.3: Descrição da aplicação do Método de Horizonte Rolante.

As decisões relativas aos dez primeiros períodos de tempo (primeiro dia) são realmente
implementadas, enquanto que as decisões para os outros 4 dias são utilizadas apenas para que se
tenha uma avaliação da capacidade disponível, dando também uma idéia do que deverá ser
produzido e de possíveis atrasos. Posteriormente, o horizonte de planejamento é avançado em

L=10 períodos e o modelo é aplicado novamente com a carteira atualizada.
Cabe observar que, as variáveis Yt k são binárias para t=1,...,10, isto é, para o primeiro dia
de programação, pois cada carga é programada separadamente. Além disso, as variáveis Z tk
fazem sentido apenas para o primeiro dia de programação, sendo substituídas as restrições (3.4)
por (3.4’):
Z tk ≥ Yt k − Yt k−1

k=1, ..., K

t=1, ..., L

(3.4’)

Para reduzir o tamanho do problema e o tempo computacional, as condições de
integralidade das variáveis Xit são relaxadas para os períodos t=L+1,...,T. O mesmo poderia ser
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feito para as variáveis Yt k , mas para se ter uma boa avaliação da capacidade, tais variáveis foram
mantidas inteiras para os períodos t=L+1,...,T. Portanto, as restrições (3.6)-(3.8) devem ser
substituídas por:
Yt k ∈ {0,1}

k=1, ..., K

t=1, ..., L

(3.6’)

Yt k ≥ 0 inteira

k=1, ..., K

t=L+1, ..., T

(3.6’’)

Z tk ≥ 0

k=1, ..., K

t=1, ..., L

(3.7’)

Xit≥ 0 inteira

i=1, ..., N

t=1, ..., L

(3.8’)

Xit≥ 0

i=1, ..., N

t=L+1, ..., T

(3.8’’)

Substituindo as restrições acima no modelo (3.1)-(3.9), surge então um novo modelo o
qual chamaremos de modelo de Horizonte Rolante (HR):
Modelo HR:
N T

K L

i =1 t =1

k =1t =1

Minimizar ∑ ∑ ( H it− I it− + H it+ I it+ ) + ∑ ∑ ( s k Z tk )

(3.1)

Sujeito a:
I i+,t −1 - I i−,t −1 +Xit - I it+ + I it− =dit

∑ ρi Xit ≤ Cap Yt k

i=1, ..., N

t=1, ..., T

(3.2)

k=1, ..., K

t=1, ..., T

(3.3)

k=1, ..., K

t=1, ..., L

(3.4’)

t=1, ..., T

(3.5’)

i∈S ( k )

Z tk ≥ Yt k − Yt k−1
K

∑ Yt k ≤ lt

k =1

Yt k ∈ {0,1}

k=1, ..., K

t=1, ..., L

(3.6’)

Yt k ≥ 0 inteira

k=1, ..., K

t=L+1, ..., T

(3.6’’)

Z tk ≥ 0

k=1, ..., K

t=1, ..., L

(3.7’)

Xit≥ 0 inteira

i=1, ..., N

t=1, ..., L

(3.8’)

Xit≥ 0

i=1, ..., N

t=L+1, ..., T

(3.8’’)

I it+ e I it− ≥ 0

i=1, ..., N

t=1, ..., T

(3.9)

A demanda é distribuída para os períodos de planejamento, de acordo com as datas de
entrega, da seguinte forma: as demandas das peças com vencimento no dia da programação
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foram colocadas para a última carga do primeiro dia de programação que equivale ao período

t=L=10; as demandas com datas de entrega marcadas para os 4 dias posteriores, foram colocadas
nos períodos posteriores de acordo com o horizonte de planejamento, ou seja, demandas para o
dia posterior (segundo dia), recai no período t=L+1=11, para o terceiro dia no período t=L+2=12,
e assim por diante.
O modelo HR mantém semelhanças com os modelos de dimensionamento e
sequenciamento de lotes descritos na Seção 1.3. As idéias presentes no modelo GLSP (1.35)(1.43) aparecem no modelo HR de maneira um pouco diferente. Observe que pode se considerar
5 períodos grandes (5 dias), onde o primeiro período está subdividido em 10 sub-períodos,
enquanto que os outros 4 períodos, não estão subdivididos. Esta idéia será desenvolvida no
modelo apresentado no Capítulo 4.
O modelo HR aplicado a um horizonte de planejamento de 5 dias com os dados reais
(N=403, K=26 e T=14) tem 260 variáveis binárias Yt k (t=1,…,L), 104 variáveis inteiras Yt k
(t=L+1,…,T), 4.030 variáveis inteiras Xit (t=1,…L), 1.612 variáveis contínuas Xit (t=L+1,…,T),
260 variáveis contínuas Z tk (t=1,…,L) e 13.962 variáveis contínuas I it+ e I it− .
Cabe observar que, a solução do modelo HR não produz uma solução para o modelo
(3.1)-(3.9), pois apenas dez cargas do forno (1 dia) são programadas separadamente e os outros
dias são programados de forma aproximada. Entretanto, ao aplicar o modelo HR por cinco vezes,
atualizando os dados a cada aplicação, chega-se a uma solução factível para o modelo (3.1)(3.9), tornando possível a comparação dos resultados.
Apesar do modelo HR ser menor que o modelo (3.1)-(3.9), ainda não é pequeno o
suficiente para ser resolvido, usando o Cplex 7.1, em tempo computacional razoável. A melhor
solução encontrada depois de 10 horas apresenta um gap de 5.19% (veja Tabela 3.2).
Tabela 3.2: Resultados do Cplex aplicado ao modelo HR (apenas uma vez).

Tempo de Busca

Melhor Solução

Melhor Limitante

GAP (%)

B&B Nós

Atual (MS)

Inferior (MLI)

(MS-MLI)/MS

Pesquisados

5 minutos

622.004

512.482

17,61

250

1 horas

622.004

537.269

13,62

6.200

5 horas

622.004

540.933

13,03

25.500

6.5 horas

571.128

541.152

5,25

32.450

10 horas

571.128

541.497

5,19

44.900

52

CAPÍTULO 3
Uma Fundição de Pequeno Porte

Entretanto, é possível melhorar o desempenho da técnica de horizonte rolante resolvendo
o problema em duas fases utilizando um método chamado relaxe-e-fixe (Wolsey, 1998). A
primeira fase consiste em fixar as variáveis Yt k (t=1,..., L), ou seja, fixar as ligas que deverão ser
feitas nas L=10 cargas do primeiro dia de programação, as quais são as decisões mais
importantes no método de horizonte rolante. Para tanto, numa primeira fase, o modelo é
resolvido considerando apenas as 260 variáveis Yt k (t=1,..., L) como binárias e todas as outras
variáveis com as condições de integralidade relaxadas. Portanto, o problema fica apenas com 260
variáveis binárias e 19.968 variáveis contínuas e pode ser resolvido utilizando o pacote Cplex.
Após fixar as variáveis binárias para o primeiro dia, na segunda fase do método a condição de
integralidade sobre as 104 variáveis Yt k (t=L+1 ,..., T) e as 4030 variáveis Xit (t=1,..., L) são
reconsideradas e o Cplex é utilizado novamente por alguns minutos para obter uma solução
inteira factível.
Os resultados computacionais do método de horizonte rolante aplicado em conjunto com
o método relaxe-e-fixe (apresentados na Seção 3.5) foram muito melhores quando comparados
com os resultados do método de horizonte rolante aplicado com todas variáveis inteiras como
descrito anteriormente. Observe pela restrição (3.3) que, para os primeiros L=10 períodos, ao
fixar as variáveis Yt k , todas variáveis Xit que não pertencem à liga fixada podem ser eliminadas
facilitando a resolução do modelo, ou seja, uma vez que a variável binária Yt k é fixada em 1,
segue das restrições (3.3) que Xit=0, para todo i ∉ S(k).
3.4.2 Busca Local
Como é possível observar na Subseção 3.4.1 o método relaxe-e-fixe envolve a resolução
de dois problemas de otimização inteira. O primeiro, e mais importante (pois, decide as variáveis
que serão realmente implementadas na solução do problema prático), consiste em fixar as
variáveis inteiras para o primeiro dia. O segundo problema consiste em determinar valores
inteiros para as 104 variáveis Yt k (t=L+1 ,..., T) e para as 4030 variáveis Xit (t=1,..., L). Para
resolver o segundo problema, uma heurística de arredondamento (Maes et al., 1991) pode ser
utilizada.
Voltando ao primeiro problema, um método de busca local será usado para fixar as
variáveis binárias Yt k (t=1,..., L). Os algoritmos de busca local (ou busca em vizinhança)
(Reeves, 1993; Pirlot, 1996 e Aarts & Lenstra, 1997) caracterizam-se por partirem de uma
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solução factível inicial (que pode ser obtida por uma outra heurística) e alterá-la, iterativamente,
para soluções vizinhas também factíveis, mas com melhor valor da função objetivo, até que um
critério de parada seja satisfeito.
Considere um problema: min F(s) sujeito a s∈ S, onde S é um conjunto de soluções
factíveis. Neste ponto, é necessária a definição de vizinhança. Para cada s∈ S, é possível
associar um conjunto N(s) ⊆ S chamado vizinhança de s, onde N(s) é o conjunto de soluções às
quais é possível chegar a partir de s, com apenas uma operação elementar chamada
movimento, que deve ser definido para cada problema específico. Um método de busca local
começa com uma solução inicial s0 ∈ S e, a cada passo n faz uma transição para uma nova
solução sn+1 pertencente à vizinhança N(sn) da solução atual sn. Se a solução vizinha sn+1 tem o
valor da função objetivo melhor que a solução sn, ou seja, se F(sn+1)<F(sn) então sn+1 é adotada
como a nova solução. Senão, novas soluções vizinhas podem ser testadas na tentativa de
melhorar a solução atual. Se nenhuma solução melhor for encontrada, a busca é interrompida e a
solução atual é a melhor solução encontrada.
O método de busca local mais simples é chamado de Hill Climbing e, a idéia básica
consiste em fazer apenas aqueles movimentos que melhorem o valor da função objetivo da
solução atual. A forma mais popular da busca hill climbing é a estratégia steepest hill climbing
que, em cada iteração n, seleciona uma solução sn+1 que consiste na melhor solução pertencente à
vizinhança N(sn) da solução sn, ou seja, (F(sn+1)≤ F(s) ∀ s ∈ N(sn)). Se a nova solução sn+1 não é
melhor que a solução sn, a busca é interrompida. Uma outra estratégia da busca hill climbing, a
qual usaremos neste trabalho, é chamada random hill climbing onde, numa iteração n é
selecionada, aleatoriamente, uma solução sn+1 ∈ N(sn). Se esta solução melhora o valor da função
objetivo (F(sn+1)<F(sn)), então sn+1 passa a ser a solução atual. Senão, uma nova solução,
aleatoriamente escolhida, é testada na tentativa de melhorar o valor da função objetivo. Se
nenhuma solução que melhora a função objetivo for encontrada após um certo tempo ou um
certo número de iterações preestabelecido, a busca é interrompida e sn é a melhor solução
encontrada.
Explicações mais detalhadas de métodos de busca local e de outros métodos mais
elaborados chamados meta-heurísticas podem ser encontradas em Goldberg (1989), Reeves
(1993), Laguna (1995), Díaz et al. (1996), Gen e Cheng (1997) e Glover e Laguna (1997).
Voltando ao caso prático em estudo, para aplicar a busca local na fixação das 260
variáveis binárias Yt k (t=1,..., L), o procedimento começa com uma solução inicial, que pode ser
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obtida aleatoriamente (o fato de considerar estoques negativos permite a obtenção de uma
solução factível independentemente dos valores de Yt k (t=1,..., L)). Com os valores das variáveis
Yt k (t=1,..., L) fixos, todas as outras variáveis são relaxadas e o problema linear restante é então

resolvido. Na iteração seguinte, as variáveis Yt k (t=1,..., L) são modificadas (representado um
movimento da busca local) e o problema linear é resolvido novamente. A cada iteração a melhor
solução é mantida como solução atual. Quando o critério de parada é satisfeito, as variáveis Yt k
(t=1,..., L) estarão fixadas na melhor solução encontrada.
Devido às características do problema estudado (as quais serão comentadas com mais
detalhes na Seção 3.5), não foi preciso muito esforço para se chegar a uma combinação de
parâmetros que obtivesse boas soluções para este exemplo prático particular. A seguir são dadas
algumas explicações sobre esses parâmetros.
A representação da solução consiste num vetor com L=10 coordenadas, e cada
coordenada representa a liga feita na correspondente carga do forno no primeiro dia de
programação. Por exemplo, a solução representada pelo vetor (2, 2, 20, 1, 4, 4, 8, 2, 10, 3) indica
que a liga 2 é produzida nas duas primeiras cargas do forno, a terceira carga é feita com a liga
20, e assim por diante. A solução inicial é construída aleatoriamente, ou seja, cada carga do
forno é associada a uma liga de forma aleatória. O critério de parada consiste em 1.000
iterações da busca local.
Um movimento bastante simples foi considerado para mudar de uma solução atual para
uma solução vizinha. Neste movimento uma posição do vetor é escolhida aleatoriamente e a liga
que está sendo produzida é modificada para outra liga. Por exemplo, se a sexta posição do vetor
é escolhida aleatoriamente para ser modificada e a liga 24 é escolhida, então a nova solução será
(2, 2, 20, 1, 4, 24, 8, 2, 10, 3). A nova liga pode ser escolhida aleatoriamente ou usando uma
heurística gulosa, com maior probabilidade de escolha para as ligas que têm mais itens
associados (|S(k)|). A seguir é apresentado um algoritmo para facilitar o entendimento do
método:
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Algoritmo 3.1 (Busca Local aplicada ao problema prático)

1-Determine aleatoriamente uma solução inicial { Yt k binárias, t=1,...,L}.
2- Relaxe as condições de integralidade das variáveis Xit (t=1, …, T) e Yt k (t=L+1,...,T).
3- Resolva o modelo linear restante e mantenha a solução como a solução atual
4- Faça IT iterações e, em cada iteração:
- Gere uma solução vizinha: selecione aleatoriamente um período t (1≤ t ≤L) e então escolha
qual a nova liga k que deverá ser produzida neste período. Em outras palavras, fixe o novo
valor das variáveis Y tk .
- Resolva o modelo linear restante e mova para a solução vizinha, se esta for melhor que a
solução atual (neste caso, a solução vizinha passa a ser a solução atual).
5- Pare e imprima a solução atual como a melhor solução (para o problema relaxado)
encontrada pela busca.
6 – Fixe os valores das variáveis Y tk na melhor solução encontrada no passo 4. Restaure a
integralidade das variáveis Xit (t=1, …, L) e Y tk (t=L+1,...,T) (Para tanto, utilize uma heurística
de arredondamento ou um pacote de otimização inteira).

3.5 Resultados Computacionais
Para comparar o desempenho dos métodos implementados, dados reais foram utilizados.
As penalidades por atraso e antecipação foram estabelecidas da seguinte forma.

 ρiα i β i se α i ≥ 0 e t = L, 2 L,3L,...

H = G se α i < 0 e t = L, 2 L,3L,...
0 se t ≠ L, 2 L,3L,...

−
it

 ρi se α i < 0 e t = L, 2 L,3L,...

H = G se α i ≥ 0 e t = L, 2 L,3L,...
0 se t ≠ L, 2 L,3L,...

+
it

onde:
G

é um número grande, de forma a desencorajar que as variáveis de atraso ( I it− ) e estoque
( I it+ ) sejam positivas quando tais condições são satisfeitas.

βi

nível de prioridade do item i (por meio deste fator é possível “forçar” que determinado
item seja produzido);

αi

dias de atraso do item i quando t=0, isto é, no início da programação (veja observações
(i), (ii) e (iii) dadas a seguir);

______________________
Observações:
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i) As penalidades foram estabelecidas de forma a tentar retratar os principais objetivos da empresa, ou
seja, evitar atrasos (daí o fator αi em H it− ), dar prioridades a algumas peças (fator βi em H it− ), e evitar
atraso e estoques das peças mais pesadas (fator ρi em H it− e H it+ )
ii) Para retratar o objetivo de minimizar o número máximo de dias em atraso foram associadas
penalidades a cada item ( H it− ) que crescem de acordo com o número de dias em atraso (αi). Assim, se, no
início da programação, determinado item tem uma demanda em atraso e tem também uma demanda para
algum dia posterior ao dia do planejamento, serão considerados diferentes valores αi e,
conseqüentemente, penalidades diferentes serão associadas a este item, levando-nos à consideração de
dois itens diferentes. Embora este seja um fator que pode aumentar bastante o tamanho do problema, isso
não ocorre no caso prático em questão devido às características da carteira de pedidos onde raramente se
tem um pedido para o mesmo item em dois dias diferentes.
iii) Para pedidos que não estão em atraso, αi recebe valores não positivos, dependendo da quantidade de
dias entre o início da programação e o dia de entrega do pedido e αi=0 significa que o prazo de entrega do
item vence no dia em que está sendo feita a programação;

Foram implementados três diferentes métodos de solução. O primeiro método, denotado
por CPLEX, consiste num método geral embutido no pacote Cplex e baseado na técnica branch-

and-bound, ou seja, consiste na aplicação pura e simples do pacote Cplex ao modelo original
(3.1)-(3.9) considerando um horizonte de planejamento de 5 dias. Todas as cargas do forno
foram planejadas separadamente e numa única rodada, como mostra a Figura 3.4, onde as linhas
pontilhadas denotam que as cargas do dia são programadas separadamente e são realmente
implementadas. O segundo método, chamado CPLEX-HR, consiste em aplicar o pacote Cplex
no modelo de horizonte rolante (modelo HR) usando o método relaxe-e-fixe descrito na
Subseção 3.4.1. Finalmente, o terceiro método, chamado BL-HR, aplica o método de busca local
ao modelo HR (Subseção 3.4.2).
Somente 5 dias de planejamento foram considerados para comparar os resultados dos
métodos aplicados no modelo HR com o método CPLEX aplicado ao modelo (3.1)-(3.9), ou
seja, o horizonte de planejamento dos métodos aplicados ao modelo HR, não foi rolado além de
5 dias, pois caso contrário, não seria possível a comparação com o método aplicado ao modelo
(3.1)-(3.9), onde somente 5 dias são considerados. Desta forma, nos métodos CPLEX-HR e BLHR aplicados ao modelo HR, na rodada 1 são considerados 5 dias de planejamento mas somente
as variáveis relativas ao primeiro dia são realmente implementadas. Os dados são então
atualizados (isto é, os itens que foram produzidos no primeiro dia da rodada 1 são subtraídos na
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carteira de pedidos) e o método é rodado novamente (rodada 2) programando o dia 2 até o dia 5.
No entanto, somente as variáveis relativas ao segundo dia de planejamento são realmente
implementadas. Após cinco rodadas, os 5 dias são detalhadamente programados (veja lado
direito da Figura 3.4).
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 1

Dia 5

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

rodada 1
rodada 2
rodada 3
rodada 4
rodada 5
Resultado
Final

Método CPLEX aplicado ao
modelo (3.1)-(3.9)

Métodos CPLEX-HR e BL-HR aplicados
ao modelo de horizonte rolante (HR)

Figura 3.4: Desenho ilustrativo: como cada método foi aplicado para obter os resultados computacionais.
(as linhas pontilhadas correspondem às programações detalhadas a serem implementadas)

Deve-se observar que, na prática, os 5 dias de planejamento devem ser mantidos em todas
as rodadas. Além disso, no dia-a-dia da programação, os dados relativos aos 5 dias de
planejamento, considerados inicialmente, são comumente alterados (por exemplo, com novas
demandas) antes que se conclua este horizonte de planejamento. A Figura 3.5 explica como o
método de horizonte rolante é aplicado na prática.
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

Dia 9

rodada 1
rodada 2
rodada 3
rodada 4
rodada 5

Figura 3.5: Desenho ilustrativo: como método de horizonte rolante é aplicado na prática.
(as linhas pontilhadas correspondem às programações detalhadas a serem implementadas)

Para obter os resultados computacionais, primeiramente o método CPLEX é rodado por
10 horas (36.000 segundos) para resolver o modelo (3.1)-(3.9) com 5 dias de planejamento
programando cada carga separadamente. Para comparar os outros dois métodos, inicialmente o
método BL-HR é rodado 25 vezes para cada um dos cinco dias de planejamento e, em cada uma
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destas 25 rodadas, o método é re-iniciado com uma nova solução aleatória e as iterações são
feitas até que o critério de parada seja satisfeito. Desta forma, a cada rodada, os resultados
podem ser diferentes devido à aleatoriedade da busca local (observe que os dados são os mesmos
para as 25 rodadas). Uma média do tempo computacional (sobre essas 25 rodadas) é calculada e
então o método CPLEX-HR é rodado por um tempo limitado à média calculada.
A Tabela 3.3 mostra o tempo computacional de cada rodada do método de horizonte
rolante. Observe que o tempo dos métodos CPLEX-HR e BL-HR são iguais devido à limitação
imposta ao método CPLEX-HR. Eventualmente, uma solução ótima poderia ter sido obtida em
tempo inferior, mas isso não aconteceu. Como o número de variáveis diminui a cada rodada, o
tempo computacional também decresce. Observe que os tempos computacionais totais para os
métodos baseados na estratégia de horizonte rolante (CPLEX-HR e BL-HR) são muito menores
do que o do método CPLEX que não utiliza esta estratégia.
Tabela 3.3: Tempo computacional (em segundos) de cada método.

Métodos

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

5 Dias

CPLEX

----

----

----

----

----

36000

CPLEX-HR

960

852

564

444

276

3096

BL-HR

960

852

564

444

276

3096

A Tabela 3.4 compara a qualidade da solução (valor médio da função objetivo sobre 25
rodadas no caso do método BL-HR) dos três métodos considerando cada dia separadamente e
também a solução total para os 5 dias.
Tabela 3.4: Valor da função objetivo para cada método.

Métodos

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

5 Dias

CPLEX

248.498 168.665 113.539

68.504

32.235 631.441

CPLEX-HR

236.057 159.903 103.358

56.267

18.153 573.739

BL-HR

236.082 156.883 100.192

54.211

18.211 565.580

Observe que, quando se aplica o método CPLEX para o modelo completo com 5 dias
programando cada carga separadamente, mesmo rodando por 10 horas, a qualidade da solução é
muito pior do que a qualidade das soluções obtidas pelos métodos que utilizam a estratégia de
horizonte rolante (métodos CPLEX-HR e BL-HR). Comparando apenas os dois métodos que
utilizam horizonte rolante é possível observar que o método de busca local (BL-HR) foi
ligeiramente melhor que o método relaxe-e-fixe (CPLEX-HR).
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Figura 3.6: Resultados dos 3 métodos considerando cada dia separadamente.

Ao rodar o método CPLEX, limitantes inferiores para o valor da solução dos 5 dias são
gerados. A Figura 3.7 mostra o melhor limitante inferior encontrado (depois de 20 horas rodando
o método CPLEX) e o gap entre este limitante inferior e o valor das soluções encontradas por
cada um dos métodos. Observe que, o gap entre o método BL-HR e o limitante inferior é de
apenas 2,97%, ou seja, a solução encontrada pelo método BL-RH está relativamente próxima da
solução ótima.
700000

Gap=14,40%

Valor da Função Objetivo

600000

Gap=4,26%
Gap=2,97%

500000

CPLEX
400000

CPLEXHR
BL-HR

300000

LI CPLEX

200000

100000

0
Métodos

Figura 3.7: Gaps das soluções de cada método considerando os 5 dias de planejamento
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Várias estratégias foram testadas com o intuito de melhorar o desempenho da busca local
tais como, diferentes tipos de movimentos mais elaborados, técnicas de redução de vizinhança
(Clark, 2002) e estratégias meta-heurísticas, como, por exemplo, simulated annealing. No
entanto, estes métodos não melhoraram os resultados. Provavelmente isso ocorreu pelo fato das
penalidades por atraso serem muito maiores do que as penalidades por antecipação e por
preparação e, no exemplo prático utilizado, existe uma grande quantidade de peças atrasadas.
Assim, a alta penalidade por atrasos faz com que não exista um trade-off entre preparação e
atraso ou entre preparação e antecipação, ou seja, sempre será melhor minimizar os atrasos
mesmo que para isso sejam necessárias várias preparações, do que atrasar mais para diminuir o
número de preparações. Conseqüentemente, existem poucos ótimos locais e a busca local
simples obtém bons resultados sem a necessidade de estratégias meta-heurísticas. Entretanto,
este é um exemplo particular de um caso prático e, este trade-off pode surgir quando os custos de
preparação são incrementados (mas este não é o principal objetivo da fundição em estudo, onde
se deseja, principalmente, minimizar atrasos) ou, quando tempo de preparação é incluído nas
restrições de capacidade (também não é o caso do problema prático em questão). No entanto,
depois de visitar outras fundições, foi possível observar que em alguns processos, o tempo de
preparação deve ser considerado. Desta forma, para dar algumas direções para futuros trabalhos,
o método foi rodado novamente substituindo as restrições (3.3) por:

∑

i∈S ( k )

ρi Xit + stk Z tk ≤ Cap Y tk

k=1, ..., K

t=1, ..., T

(3.3’)

onde: stk representa a perda de capacidade devido à preparação da liga k.
O mesmo conjunto de exemplos foi rodado considerando esta perda de capacidade por
preparação e os resultados computacionais são apresentados na Tabela 3.5 e na Figura 3.8.
Tabela 3.5: Qualidade da solução para cada método considerando perda de capacidade por preparação.

Métodos
CPLEX

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

5 Dias

252,797 181,831 129,360 86,357 50,239 700,584

CPLEX-HR 240,789 165,440 109,255 64,197 23,835 603,516
BL-HR

240,994 161,827 105,857 61,585 24,099 594,363
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Figura 3.8: Gaps de cada método para os 5 dias de planejamento com perda de capacidade por preparação

Os resultados computacionais com a inclusão de perda de capacidade por preparação
mostram que a qualidade das soluções obtidas pelos métodos que utilizam a estratégia de
horizonte rolante (CPLEX-HR e BL-HR) continuaram melhores que os resultados obtidos pelo
método CPLEX. Além disso, os resultados do método de busca local BL-HR também se
mantiveram ligeiramente melhores do que os resultados do método relaxe-e-fixe (CPLEX-HR).
O gap entre o limitante inferior e o método BL-HR cresceu de 2,97% para 6,9%,
sugerindo ser possível melhorar os resultados da busca local com estratégias meta-heurísticas.
Desta forma, para uma melhor análise do desempenho dos métodos, no trabalho descrito no
Capítulo 4 desta tese, um novo modelo é proposto considerando tempos e custos de preparação
dependentes da seqüência e novos testes computacionais são realizados considerando outras
estratégias mais elaboradas de busca local, bem como, vários exemplos diferentes gerados
aleatoriamente.

3.6 Conclusões
Neste capítulo tratamos de um processo produtivo que surge numa fundição de pequeno
porte do interior paulista, que embora seja um único estudo de caso, representa uma parcela
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significativa do setor. O problema foi modelado matematicamente como um problema de
programação inteira mista cujo principal objetivo foi a minimização dos atrasos no atendimento
à demanda. Para resolver este modelo foi proposto um método de busca local onde, a cada
iteração, um conjunto de variáveis é fixado e o problema é resolvido com todas as outras
variáveis relaxadas. No final da busca, um pacote de otimização inteira é utilizado para
“arredondar” as variáveis relaxadas para valores inteiros. O planejamento da produção é feito
usando a técnica de horizonte rolante, onde somente a programação feita para períodos imediatos
é realmente implementada, depois disso o horizonte é rolado para frente e o modelo é aplicado
novamente com os dados atualizados.
Os resultados computacionais mostraram que a abordagem por horizonte rolante foi
eficiente para um exemplo prático específico. Tentativas de resolver o modelo utilizando o
método branch-and-bound embutido no pacote Cplex levaram um tempo computacional inviável
para ser utilizado na prática. Além disso, a qualidade da solução encontrada pelo pacote foi pior
do que as soluções encontradas pelas abordagens por horizonte rolante, em particular a heurística
BL-HR. Isso mostra a importância do desenvolvimento de métodos de solução baseados em
características específicas do problema.
Entretanto, os testes computacionais foram feitos apenas para um exemplo prático com
características bastante específicas. Características estas que permitiram a obtenção de bons
resultados, mesmo utilizando um método de busca local bastante simples. Desta forma, com o
intuito de melhorar a qualidade dos testes computacionais, no Capítulo 4 serão gerados novos
exemplos, onde cada parâmetro será gerado em intervalos específicos e serão considerados custo
e tempo de preparação dependentes da seqüência, os quais, serão expressivos em relação aos
outros parâmetros. Com isso espera-se testar a robustez do método com exemplos de diferentes
características e que exigem a implementação de novos métodos de busca local mais
sofisticados.
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4.1 Introdução
Neste capítulo o modelo matemático (3.1)-(3.9) e o método de solução proposto no
Capítulo 3 será estendido para o caso em que o tempo e o custo de preparação são considerados
dependentes da seqüência em que as ligas são produzidas. As idéias do modelo GLSP estudado
na Seção 1.3 serão incorporadas ao modelo de horizonte rolante, ou seja, dividir um período
grande (por exemplo: um dia) em vários micro-períodos (por exemplo: cada carga
separadamente).
O modelo estendido será resolvido utilizando as mesmas idéias apresentadas no Capítulo
3, ou seja, técnicas de busca em vizinhança num horizonte rolante. Os dados utilizados para
obter os resultados computacionais não serão mais baseados num exemplo prático específico
como no Capítulo 3, mas sim, dados gerados aleatoriamente em intervalos. Com isso, vários
exemplos serão resolvidos testando assim a robustez do método de solução.
Os intervalos para a geração dos dados foram baseados nos intervalos utilizados por
Haase e Kimms (2000), onde o tempo e o custo de preparação são expressivos, o que fez com
que, os resultados da busca local simples (método BL-HR no Capítulo 3) não fossem
satisfatórios. Desta forma, foram implementadas outras estratégias de busca em vizinhança e os
resultados serão comparados com aqueles obtidos pela busca local simples e por um pacote de
otimização inteira.

4.2 Modelagem Matemática
Inicialmente consideramos um modelo semelhante ao (3.1)-(3.9), porém, com tempo e
custo de preparação dependentes da seqüência. Considere os seguintes dados adicionais:
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sjk

custo preparação da liga k após a liga j (representa uma penalidade devido à preparação
da liga k após a liga j. No transcorrer do texto, usaremos o termo penalidade por
preparação) .

stjk

tempo de preparação da liga k após a liga j (representa a perda de capacidade devido à
preparação da liga k após a liga j).

e a seguinte variável adicional:
Z t jk

variável que indica se é cobrada a penalidade por preparação da liga k após a liga j no
período t: Z t jk =1 se Yt −j 1 =1 e Yt k =1 (i.e., houve mudança da liga j para a liga k) e Z t jk =0
se Yt −j 1 =0 ou Yt k =0 (i.e., não houve mudança da liga j para a liga k). Observação: embora
esta variável seja binária em essência, pode ser modelada como contínua.

O modelo (3.1)-(3.9) pode ser estendido por:
Modelo:
N T

K K T

i =1 t =1

j = 1 k = 1t = 1

Minimizar ∑ ∑ ( H it− I it− + H it+ I it+ ) + ∑ ∑ ∑ ( s jk Z t jk )

(4.1)

Sujeito a:
I i+,t −1 - I i−,t −1 + Xit - I it+ + I it− = dit

i=1, …, N

t=1,...,T

(4.2)

j=1, ..., K

k=1, ..., K

t=1,...,T

(4.3)

j=1, ..., K

k=1, ..., K

t=1,...,T

(4.4)

t=1,...,T

(4.5)

k=1, ..., K

t=1,...,T

(4.6)

k=1, ..., K

t=1,...,T

(4.7)

Xit≥ 0

i=1, ..., N

t=1,...,T

(4.8)

I it+ e I it− ≥ 0

i=1, ..., N

t=1, ..., T

(4.9)

∑ ρi Xit + st jk Z t jk ≤ Cap Yt k

i∈S ( k )

Z t jk ≥ Yt −j 1 + Yt k − 1
K

∑ Yt k ≤ 1

k =1

Yt k ∈ {0,1}
Z t jk ≥ 0

( Y0k =0)

j=1, ..., K

A função objetivo (4.1) difere da função objetivo (3.1) apenas na terceira parcela, onde
uma penalidade por preparação é cobrada de acordo com a seqüência em que as ligas são feitas.
Esta parcela terá um peso determinante na escolha das ligas, por exemplo, poderão existir casos
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onde é melhor atrasar alguma peça do que preparar para a produção dela (isso não ocorria no
Capítulo 3, pois, no caso prático, está penalidade era baixa).
As restrições (4.3) são devido à limitação de capacidade do forno (similares a (3.3)), onde
se leva em consideração o tempo de preparação, o qual, depende da seqüência. Mudanças de
ligas são representadas pelas restrições (4.4) que devido à dependência da seqüência são
diferentes das restrições (3.4).
Mantivemos as condições de integralidade das variáveis Xit, pois assim estaremos
considerando um caso mais complexo e o método poderá ser aplicado sem problemas ao caso
mais simples, onde tais variáveis são contínuas. As variáveis Yt k são binárias, sendo que, Y0k =0

k=1,…,K. Embora as variáveis Z t jk sejam contínuas, a função objetivo em conjunto com as
restrições (4.4) fazem com que assumam, na otimalidade, apenas valores 0 ou 1.

4.3 Método de Solução
O método de solução segue os mesmos passos do método apresentado no Capítulo 3, ou
seja, consiste na aplicação do método relaxe-e-fixe a um modelo de horizonte rolante e utiliza
uma heurística de busca em vizinhança para fixar as variáveis binárias.
4.3.1 Modelo de Horizonte Rolante

Para a aplicação do método de horizonte rolante são necessárias algumas modificações no
modelo (4.1)-(4.9) um pouco diferentes daquelas aplicadas no Capítulo 3 ao modelo (3.1)-(3.9).
Considere os seguintes dados adicionais em relação ao modelo (3.1)-(3.9), que, no entanto, já
foram considerados no modelo (1.35)-(1.43):

ηt número máximo de sub-períodos no período t;
t −1

Ft=1+

∑

τ =1

ητ

Lt=Ft + ηt -1

denota o primeiro sub-período do período t;
denota o último sub-período do período t.

T

η= ∑ ηt é o total de sub-períodos (n=1,...,η).
t =1

O horizonte de planejamento considerado será de T=5 dias trabalho (cada dia equivale a
um período t) e apenas o primeiro dia (t=1) será programado detalhadamente. Para tanto, t=1,
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será subdividido em L=10 sub-períodos n (cada sub-período equivale a uma carga do forno). Os
outros períodos t=2....,5 serão subdivididos em apenas 1 sub-período, ou seja:

F1=1 e L1=10; F2=11 e L2=11; F3=12 e L3=12; F4=13 e L4=13; F5=14 e L5=14.
Desta forma, tem-se T=5 períodos t e η =14 sub-períodos n (ver Figura 4.1).

t=1
1 2

n=1,...,10

Dia 1

10

t=2

t=3

t=4

t=5

n=11

n=12

n=13

n=14

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 2

Figura 4.1: Períodos e sub-períodos do Método de Horizonte Rolante.

As decisões relativas aos L=10 primeiros sub-períodos de tempo (primeiro dia) são
realmente implementadas, enquanto que as decisões para os outros 4 dias são utilizadas apenas
para que se tenha uma avaliação da capacidade disponível, dando-se também uma idéia do que
deverá ser produzido. Posteriormente, o horizonte de planejamento é avançado em L=10
períodos e o modelo é aplicado novamente com as informações atualizadas.
Para reduzir o tamanho do problema e o tempo computacional, as condições de
integralidade das variáveis Xit são relaxadas para os períodos t=2,...,5 (deve-se ter em mente que
essas variáveis não são de decisão, mas sugerem a programação futura).
Antes de apresentar o modelo de horizonte rolante considere os seguintes dados que são
sutilmente diferentes dos dados considerados no modelo (3.1)-(3.9):

dit

demanda da peça i no período t (agora a demanda ocorre em todo período t, assim como
as penalidades por atraso e por antecipação, definidos a seguir);

H it−

penalidade pelo atraso na entrega de uma unidade do item i no período t;

H it+

penalidade por antecipação de uma unidade do item i no período t;

Variáveis:

Xin

quantidade produzida da peça i no sub-período n;

I it+

quantidade estocada da peça i no período t;

I it−

quantidade atrasada da peça i no período t;

Ynk

variável binária: indica se a máquina é preparada para produzir a liga k no sub-período n;

Z njk

variável que indica se é cobrada penalidade por preparação da liga k após a liga j no subperíodo n:
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Modelo GLSP-HR:
N T

K K

L1

Minimizar ∑ ∑ ( H it− I it− + H it+ I it+ ) + ∑ ∑ ∑ ( s jk Z njk )
i =1 t =1

(4.10)

j =1 k =1 n = F1

Sujeito a:
Lt

I i+,t −1 - I i−,t −1 + ∑ X in - I it+ + I it− = dit

i=1, …, N

t=1,...,T

(4.11)

n = Ft

∑ ρi Xin + st jk Z njk ≤ Cap Ynk

j=1, ..., K

k=1, ..., K

n=F1,...,L1

(4.12)

∑ ρi Xin ≤ Cap Ynk

j=1, ..., K

k=1, ..., K

n=F2,...,LT

(4.13)

t=1,...,T

n=Ft,...,Lt

(4.14)

k=1, ..., K

n=F1,...,L1

(4.15)

Ynk binária

k=1, ..., K

n=F1,...,L1

(4.16)

Ynk ≥ 0 inteira

k=1, ..., K

n=F2,...,LT

(4.17)

k=1, ..., K

n=F1,...,L1

(4.18)

Xin≥ 0 inteira

i=1, ..., N

n=F1,...,L1

(4.19)

Xin≥ 0

i=1, ..., N

n=F2,...,LT

(4.20)

I it+ e I it− ≥ 0

i=1, ..., N

t=0, ..., T

(4.21)

i∈S ( k )

i∈S ( k )
K

L

k =1

ηt

∑ Ynk ≤

Z njk ≥ Ynj−1 + Ynk − 1

Z njk ≥ 0

j=1, ..., K

j=1, ..., K

De forma diferente do modelo HR do Capítulo 3, no modelo GLSP-HR a demanda pode
ser normalmente distribuída para os períodos de planejamento, ou seja: as demandas das peças
com vencimento no dia da programação são colocadas no primeiro dia (t=1); as demandas para o
dia posterior (segundo dia), recai no período t=2, para o dia seguinte no período t=3 e assim por
diante.
As penalidades por atraso ( H it− ) e por antecipação ( H it+ ) são geradas aleatoriamente em
intervalos predeterminados e não dependem mais do parâmetro αi como no Capítulo 3. Desta
forma, demandas de um mesmo item para períodos diferentes não serão mais considerados como
itens diferentes.
Nos resultados computacionais apresentados na Seção 4.5, um dos métodos
implementados consiste na utilização do pacote Cplex para resolver o modelo (4.10)-(4.21) em
duas fases utilizando o método relaxe-e-fixe descrito no Capítulo 3. Na primeira fase, as
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variáveis Ynk (n=F1,…,L1) são fixadas resolvendo o modelo com todas as outras variáveis
relaxadas. Após fixar as variáveis binárias para o primeiro dia, na segunda fase do método, as
variáveis Ynk (n=F2,…,LT ) e as variáveis Xin (n=F1,…,L1) são retornadas para variáveis inteiras
e um pacote de otimização inteira é utilizado por alguns minutos para obter uma solução inteira
factível.
Outros três métodos baseados em busca em vizinhança foram implementados e serão
descritos a seguir e, na Seção 4.4, são apresentados os resultados computacionais.
4.3.2 Métodos de Busca em Vizinhança

Analogamente ao Capítulo 3, um método de busca local BL-HR foi utilizado para fixar as
variáveis binárias do primeiro dia ( Ynk , n=F1,…,L1). O procedimento é exatamente o mesmo
descrito na Subseção 3.4.2 (todos os parâmetros da busca são iguais). Entretanto, como é
possível observar na Seção 4.4, os resultados computacionais obtidos pela busca local simples
não foram muito bons (o método BL-HR é chamando apenas de BL).
Um dos grandes obstáculos para um maior sucesso dos métodos de busca local e, mais
amplamente, das técnicas heurísticas em geral, na resolução de problemas consiste na existência
de ótimos locais, que podem causar uma estagnação na busca. Além disso, os métodos
heurísticos estão sujeitos à ciclagem, que consiste em se fazer e refazer uma mesma seqüência de
movimentos indefinidamente.
Várias estratégias têm sido propostas para melhorar o desempenho da busca local
tentando eliminar suas possíveis falhas e limitações. Uma delas consiste no Método de Redução
de Vizinhança, que é basicamente uma busca local mais elaborada. Este método é utilizado neste
trabalho e será apresentado com mais detalhes. Outras estratégias que vêm sendo muito
utilizadas são as chamadas meta-heurísticas que servem como um guia para as heurísticas.
Usando uma busca mais eficiente, tenta-se direcionar os movimentos objetivando atingir
diferentes regiões com diferentes ótimos locais. Várias meta-heurísticas têm sido propostas na
literatura tais como: Simulated Annealing que permite movimentos para soluções vizinhas piores
e será explicada com mais detalhes; Busca Tabu que se caracteriza pela utilização de uma
memória para a orientação da busca de soluções, impedindo que uma solução visitada num
“passado recente” seja visitada novamente, tornando a busca menos aleatória e evitando a
ciclagem das soluções, ou seja, a repetição da mesma seqüência de soluções.
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Explicações mais detalhadas dessas meta-heurísticas, dentre outras que envolvem
populações de soluções, chamadas Algoritmos Genéticos e Algoritmos Meméticos, podem ser
encontradas em Goldberg (1989), Reeves (1993), Laguna (1995), Díaz et al. (1996), Gen e
Cheng (1997), Glover e Laguna (1997),.
Várias estratégias foram estudadas com o intuito de aplicá-las ao problema em questão
para obter um melhor desempenho da busca local e dois métodos foram escolhidos: o Método de
Redução de Vizinhança e a meta-heurística Simulated Annealing.

Para aplicar estes dois métodos, a representação da solução, a solução inicial e o
critério de parada foi o mesmo utilizado no método BL-HR do Capítulo 3. Entretanto, dois

tipos de movimentos foram considerados para mudar de uma solução atual para uma solução
vizinha:
i) primeiro movimento: é o mesmo utilizado na busca local simples apresentada no Capítulo 3

(e que também foi utilizada no presente capítulo), ou seja, uma posição do vetor é escolhida
aleatoriamente e a liga que está sendo produzida é modificada para outra liga. A nova liga pode
ser escolhida aleatoriamente ou usando uma heurística gulosa com maior probabilidade de
escolha para as ligas que têm maior quantidade de itens associados;
ii) segundo movimento: tenta minimizar o tempo e a penalidade por preparação (terceira parcela

da função objetivo (4.10)). Neste movimento, duas posições do vetor são escolhidas
aleatoriamente para serem trocadas, ou seja, é feita uma troca na ordem em que as ligas são
produzidas.
No começo da busca, o primeiro movimento é utilizado com maior probabilidade uma
vez que a ênfase da busca consiste em encontrar boas ligas para serem produzidas. Com o
progresso da busca, a probabilidade de se fazer o segundo movimento é incrementada, de forma
que, a maioria dos últimos movimentos são do segundo tipo, pois, nos últimos movimentos, boas
ligas já devem ter sido escolhidas e é importante mudar a seqüência tentando minimizar o tempo
e a penalidade por preparação nas trocas de ligas.
•

Método de Redução de Vizinhança (RV)

Este método consiste numa busca local onde o tamanho da vizinhança é diferente em
cada estágio da busca. No início tem-se uma vizinhança maior e, à medida que a busca avança, o
tamanho da vizinhança é reduzido gradativamente. Assim, o desafio consiste em encontrar o
tamanho ideal da vizinhança em cada estágio da busca.
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Uma vizinhança pequena pode levar a uma convergência lenta e aumenta o risco de
estagnação num ótimo local. Por outro lado, uma vizinhança grande pode levar a movimentos
puramente aleatórios, evitando ótimos locais, mas sendo ineficiente na busca por boas soluções.
Neste trabalho, inicia-se com a maior vizinhança possível (onde um movimento pode
trocar as L posições do vetor, onde L é o total de sub-períodos no primeiro dia de planejamento)
no princípio da busca, trabalhando com soluções bastante diferentes a cada iteração e,
provavelmente soluções de qualidade ruim. Posteriormente, a vizinhança é reduzida de acordo
com o andamento da busca com a esperança de fazer movimentos em torno da vizinhança de
soluções cada vez melhores à medida que a busca avança. Isto é feito até que algum critério de
parada seja satisfeito. Com isso, espera-se obter uma boa solução, mesmo que seja um ótimo
local.
Clark (2002) propõe um método bastante similar para resolução de um problema prático
que aparece numa indústria de bebidas. Outros autores (Hansen & Mladenovic, 2001) também
propõem, embora de forma um pouco diferente, a utilização de grandes vizinhanças ou
vizinhanças de tamanho variável.
A seguir, é apresentado um algoritmo geral para o método de redução de vizinhança:
Algoritmo 4.1

1- Inicie com uma solução S
2-Selecione o tamanho da vizinhança inicial (TV)
3-Selecione um fator de redução do tamanho da vizinhança (β)
4-Repita
S’← uma solução vizinha de S (selecionada de acordo com o tamanho da vizinhança TV)

∆custo ← custo(S’) - custo(S) (diferença entre o valor da função objetivo das soluções)
se ∆custo < 0 então
S ← S’
reduza o valor de TV esporadicamente (por exemplo, TV ← TV-β a cada IT iterações)
Até que o critério de parada seja atingido (por exemplo, número máximo de iterações))
No Método de Redução de Vizinhança os únicos parâmetros a serem controlados são:
- Tamanho da Vizinhança Inicial (TV): deve ser um valor suficientemente alto para que no

início da heurística, soluções com características bastante diferentes possam ser testadas.
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- Processo de Redução da Vizinhança (β): a escolha depende de quanto se quer explorar

determinadas regiões. A vizinhança deve ser reduzida à medida que se acredita que a região do
espaço de soluções que está sendo explorada é de boa qualidade. Assim, inicia-se explorando
todo espaço de solução com uma vizinhança grande, posteriormente, reduz-se gradativamente a
vizinhança explorando regiões cada vez menores e com soluções de melhor qualidade.
A seguir, alguns detalhes da implementação do método são apresentados:
- Parâmetros para o Método de Redução de Vizinhança: o procedimento que caracteriza um
movimento difere da Busca Local Simples no sentido de que a cada iteração a quantidade de

posições (do vetor) modificadas é variável. Inicia-se com um valor alto para o tamanho da
vizinhança (TV). Nos testes computacionais realizados, os melhores resultados foram obtidos
com um valor inicial TV=10, ou seja, inicialmente modificam-se as L=10 posições do vetor onde
cada posição representa a liga que está sendo feita em cada carga. Posteriormente, reduz-se
gradativamente a quantidade de posições que deve ser modificada a cada iteração da busca. Esta
redução é feita até que apenas uma posição seja modificada a cada iteração, passando assim a ser
igual à Busca Local Simples. Os melhores resultados foram obtidos com o fator de redução do
tamanho da vizinhança (β) igual a 1, ou seja, o processo de redução da vizinhança é feito
reduzindo-se uma posição do vetor a cada conjunto de iterações da busca. Quanto maior o
tamanho da vizinhança menor o conjunto de iterações feitas antes de reduzi-la. Por exemplo, se
no início da busca são feitas IT iterações com uma vizinhança de tamanho 10, após essas IT
iterações, a vizinhança é reduzida para 9 e são feitas IT=2 x IT iterações. Posteriormente, com
uma vizinhança de tamanho 8, são feitas IT=3 x IT iterações e assim por diante, até chegar a uma
vizinhança de tamanho 1 onde são feitas IT=10 x IT iterações. O critério de parada foi o mesmo
adotado na busca local simples, ou seja, 1000 iterações (número de vezes que o passo 4 do
algoritmo 4.1 é repetido).
•

Simulated Annealing

Originou-se a partir da observação de um processo físico chamado Annealing (Metropolis

et al., 1953). Os conceitos desse processo físico foram introduzidos para resolução de problemas
de otimização combinatória por Kirkpatrick et al. (1983) e Cerny (1985). Na meta-heurística

Simulated Annealing, tenta-se evitar que a busca de soluções fique estagnada em um ótimo local.
Para tanto, são permitidos movimentos que aumentem o valor da função objetivo, mas sua
freqüência é governada por uma função de probabilidade que se altera no decorrer da heurística.
Essa função, primeiramente, inspirou-se no processo físico onde a probabilidade de uma certa
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configuração ter sua energia aumentada de ∆E é de: p(∆E)= e

−

∆E
T

(onde T é a temperatura).

Portanto, a idéia básica da Simulated Annealing é, a partir de uma alta temperatura, ser permitido
muitas alterações ruins no início da busca, enquanto se está longe do ótimo global.
Posteriormente, à medida que se aproxima do ótimo global, a temperatura diminui e a
possibilidade de alterações ruins é reduzida.
Reeves (1993) apresenta o seguinte algoritmo para aplicação da meta-heurística

simulated annealing:
Algoritmo 4.2

1-Inicie com uma solução S
2- Selecione uma temperatura inicial Ti=T positiva
3- Selecione um fator de redução de temperatura α (0<α<1)
4- Repita
Repita
S’ ← uma solução vizinha de S

∆custo ← custo(S’) – custo(S)
Se ∆custo < 0
Então: S ← S’
Senão: Gere aleatoriamente x ∈ U[0, 1]
Se x < exp(-∆custo/T)
Então S ← S’
Até atingir o número de iterações para o equilíbrio na temperatura T (L(T))
Faça T ← α T;
Até que o critério de parada seja atingido (por exemplo T<Tf, onde: Tf é a temp. final)
A partir do algoritmo genérico apresentado, pode-se observar que é preciso controlar os
seguintes parâmetros:
- Temperatura Inicial (Ti): deve ser um valor suficientemente alto para que soluções ruins

sejam aceitas com bastante freqüência no início da busca. O valor da temperatura inicial pode
estar relacionado com o valor da função objetivo.
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- Temperatura Final (Tf): pode ser bem próxima de zero. Outras opções para critérios de parada

podem ser o tempo ou o número de iterações os quais podem estar relacionados com o tamanho
do problema, ou com a vizinhança escolhida.
- Processo de redução (alteração) da temperatura (α): a escolha depende de quanto se quer

explorar determinadas regiões. Em geral, se utiliza o parâmetro α no intervalo [0.8,0.99]. Podese atualizar este parâmetro de acordo com o valor da variação do custo na última etapa de busca.
- Número de iterações para atingir o equilíbrio em uma dada temperatura (L(T)): pode-se

utilizar um número fixo de iterações podendo estar relacionado com o tamanho do problema ou
com a vizinhança escolhida. Pode-se também considerar um certo tempo/iterações sem alterar o
valor da melhor solução encontrada até determinado momento da busca.
- Função para aceitação de uma configuração ruim: além da função básica considerada

anteriormente (p(∆E)= e

−

∆E
T

), funções determinísticas podem ser consideradas, as quais rejeitam

soluções muito ruins, por exemplo.
A meta-heurística Simulated Annealing tem se mostrado eficiente na maioria dos
problemas que tem sido aplicada. Esta eficiência pode ser ainda maior quando se tem a
combinação de Simulated Annealing com outras meta-heurísticas. No entanto, assim como a
maioria das meta-heurísticas, é preciso um grande trabalho para obter boas combinações de
parâmetros para cada tipo de problema que é aplicada.
- Parâmetros Utilizados: os melhores resultados para a meta-heurística Simulated Annealing

foram obtidos com os seguintes parâmetros:
-

Temperatura Inicial (Ti): foi utilizada uma fórmula baseada no valor da função

objetivo da solução inicial (Díaz et al., 1996): Ti =

µ × custo( S inicial )
onde µ=0.6 e
( − log( θ ))

θ=0.9 e significa que no início da busca aceita-se com 90% de probabilidade uma
solução que seja 60% pior que a solução atual.
-

Temperatura Final (Tf): foi utilizado como critério de parada o limite de 1.000

iterações (mesmo critério estabelecido para os outros dois métodos).
-

Processo de redução (alteração) da temperatura (α): o valor de α utilizado foi

0.95. Além disso, existe um segundo processo de redução de temperatura que consiste
em fazer suaves reduções na temperatura cada vez que uma solução pior é aceita pela
função de aceitação. Estas reduções são feitas de acordo com a seguinte fórmula:
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Ti +1 = Ti − ( 0.1 × Ti ×

∆custo
custo( S )

) . Observe que, quanto pior a solução aceita maior

será a redução na temperatura. Com isso, pretende-se “penalizar”, reduzindo a
temperatura, a aceitação de soluções muito ruim.
-

Número de iterações para atingir o equilíbrio em uma dada temperatura (L(T)):

foram permitidas 50 iterações a cada temperatura ou 10 iterações onde a solução é
aceita mesmo sendo uma solução pior que a atual.
-

Função para aceitação de uma configuração ruim: foi utilizada a função inspirada

no processo físico p(∆C)= e

−

∆custo
T

(onde T é a temperatura e ∆custo é o valor da

função objetivo na iteração atual menos o valor da função objetivo da solução atual).

4.4 Resultados Computacionais
Esta seção será subdividida em três partes. Na primeira, são descritos os parâmetros
utilizados para a geração de dados. Na segunda, são apresentados alguns gráficos e tabelas e
analisadas as qualidade das soluções obtidas por cada um dos três métodos de busca em
vizinhança (Busca Local Simples-BL, Redução de Vizinhança-RV e Simulated Annealing-SA) e
pelo método relaxe-e-fixe utilizando o pacote Cplex 7.1 (Cplex). Finalmente, na terceira parte é
feita uma análise dos tempos computacionais.
4.4.1 Geração de Dados

Ao contrário do que ocorreu no Capítulo 3, onde, para tornar possível a comparação com
o modelo geral (3.1)-(3.9), os resultados computacionais foram obtidos fixando 5 dias de
programação sem rolar o horizonte planejamento (veja Figura 3.4), no presente capítulo a cada
rodada são acrescentados os dados relativos a um novo dia de programação (veja Figura 3.5), ou
seja, novas demandas são geradas aleatoriamente e as decisões relativas a estoques e atrasos da
rodada anterior são consideradas na nova rodada como estoques e atrasos iniciais.
Os parâmetros utilizados para a geração dos exemplos aleatórios foram baseados nos
exemplos gerados por Haase e Kimms (2000) e são apresentados na Tabela 4.1.
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Tabela 4.1: Parâmetros utilizados na geração dos dados.

Parâmetros
Número de Itens (N)
Número de Períodos (T)
Número de Ligas (K)*
Penalidade por Antecipação ( H it+ )

Valores
10, 50, 100
5
2, 10, 20
[2,10]

Penalidade por Atraso: ( H it− )

[20,100]

Peso Unitário da Peça: (ρi)

[0.1,3]

Tempo de Preparação: (stjk)

[5,10]

Penalidade por Preparação: (sjk)**

50 x stjk
500 x stjk
[40,60]
C/0,6
C/0,8
C/1

Demanda (dit)
Capacidade***
(Cap)

* o número de ligas varia de acordo com o número de itens, ou seja, para exemplos com 10 itens
têm-se 2 ligas, para exemplos com 50 itens têm-se 10 ligas e para exemplos com 100 itens 20
ligas;
** a penalidade por preparação (sjk) é sempre proporcional ao tempo de preparação (stjk). Esta
proporção pode ser de 50 x stjk e de 500 x stjk representando, penalidade por preparação baixa e
alta, respectivamente;
*** a capacidade de uma fornada foi gerada segundo uma média da política lote-por-lote, sem
considerar tempo de preparação, isto é, para cada período t, é calculada a quantidade de recursos
necessária para produzir exatamente as demandas dos itens neste período, é feita uma soma para
todos os períodos e, por fim, esta soma é dividida pelo número de períodos (T) e pela quantidade
N T

∑ ∑ d it ρ i

de fornadas de um período (L), ou seja: C= i =1 t =1

T×L

;

Foram consideradas diferentes capacidades para a geração dos exemplos, para tanto, a cada
capacidade foi alterada por meio de um fator U que representa uma estimativa de utilização da
capacidade. Nos testes computacionais realizados foram considerados os seguintes valores para
U: 0.6, 0,8 e 1,0. Assim:
Cap= C/0.6 representa uma estimativa de utilização de 60% da capacidade;
Cap= C/0.8 representa uma estimativa de utilização de 80% da capacidade;
Cap= C/1 representa uma estimativa de utilização de 100% da capacidade.
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Observe que a utilização da capacidade é apenas estimada, pois o tempo de preparação não foi
considerado no cálculo da capacidade, ou seja, na realidade esta utilização é maior e, quanto
maior a quantidade de ligas maior a capacidade que será consumida com preparações.

A Tabela 4.2 mostra os parâmetros que foram variados para a obtenção dos resultados
computacionais, bem como, a quantidade total de exemplos gerados a partir da combinação
destes parâmetros.
Tabela 4.2: Parâmetros a serem variados e número total de exemplos gerados.*

Número de itens (N)
Penalidade por preparação (sit)
Capacidade (Cap)
Número de exemplos (sementes)**
Total de exemplos gerados

10, 50 100
50 x stjk e 500 x stjk
U=0,6, U=0,8 e U=1,0
10
180

* como já foi dito anteriormente a modificação no número de ligas segue a modificação do
número de itens, por isso foi omitida nesta tabela;
** foram gerados 10 exemplos diferentes para cada combinação de parâmetros.

Todos os exemplos gerados foram resolvidos pelos três métodos de busca em vizinhança
(BL, RV e SA) e pelo pacote Cplex. Considerando que cada exemplo deve ser resolvido para os
5 dias de programação, tem-se que cada método resolve um total de 900 problemas (180 x 5
dias). Portanto, o total de problemas resolvidos é 3.600 (900 x 4 métodos).
4.4.2 Qualidade das Soluções

Os testes computacionais foram realizados num Pentium III 500 MHz com 512 MB de
RAM. A análise da qualidade das soluções apresentada nas próximas tabelas foi feita com base
na média para os 5 dias de programação, onde a cada dia é considerada apenas o valor da solução
referente aos n=F1,…,L1 sub-períodos que são efetivamente programados.
A Tabela 4.3 fornece a porcentagem de exemplos em que o pacote Cplex conseguiu
encontrar a solução ótima antes do limite de tempo (uma solução é considerada ótima se está a
menos de 1% do limitante inferior). Como era de se esperar, para os exemplos pequenos (10
itens) a solução ótima foi obtida antes do limite de tempo (5 minutos para exemplos com 10
itens), entretanto, para exemplos médios (50 itens) e grandes (100 itens), o limite de tempo (15
minutos para 50 itens e 20 minutos para 100 itens) foi alcançado antes da otimalidade. Nestes
casos, a melhor solução factível encontrada é apresentada.

77

CAPÍTULO 4
Um Modelo de Dimensionamento de Lotes com Custo e Tempo de Preparação Dependentes da Seqüência

Após alguns testes, para os quais foi dado um tempo maior para o pacote com a intenção
de avaliar do comportamento do método, é possível afirmar que, no tempo preestabelecido, a
melhor solução factível encontrada, em geral, está próxima da solução ótima. Entretanto, o valor
do limitante inferior é bastante ruim (só melhora depois de um tempo computacional maior). Por
isso, estes limitantes não serão utilizados na avaliação da qualidade das soluções.
Tabela 4.3: Porcentagem de exemplos em que o pacote Cplex 7.1 obteve a solução ótima.

Itens

10

50

100

Penal. Prep.(sjk) U=0,6 U=0,8 U=1,0 U=0,6 U=0,8 U=1,0 U=0,6 U=0,8 U=1,0
50 x stjk

100

100

100

0

0

0

0

0

0

500 x stjk

100

100

100

0

0

0

0

0

0

Para comparar a qualidade dos métodos heurísticos de busca em vizinhança será utilizada a
variação média das soluções dos três métodos em relação às soluções obtidas pelo pacote Cplex

(veja Tabela 4.4). Esta variação é calculada de acordo com a seguinte fórmula:
variação =

( Sol . Heurística − Sol . do Cplex )
× 100
Sol . do Cplex

Tabela 4.4: Variação média (em %) das soluções heurísticas em relação à solução obtida pelo Cplex.
Itens

10***

50

Métodos C. Prep. U=0,6 U=0,8 U=1,0 U=0,6 U=0,8

BL

RV

SA

100
U=1

U=0,6 U=0,8 U=1,0 Total (%)**

50

18,32

79,36

105,0

18,23

11,36

0,66

2,17

0,99

0,58

26,30

500

4,08

10,66

25,39

11,22

15,86

8,83

6,63

5,15

0,10

9,77

Média*

11,20

45,01

65,23

14,73

13,61

4,74

4,40

3,07

0,34

18,04

50

0,00

6,15

1,46

-1,39

1,74

-8,04

1,30

-1,12

-3,55

-0,38

500

0,03

-0,01

-0,94

-5,42

-2,01

0,03

0,42

-0,38

-6,79

-1,67

Média

0,02

3,07

0,26

-3,41

-0,13

-4,00

0,86

-0,75

-5,17

-1,03

50

0,00

0,00

0,38

0,70

0,76

-2,93

-1,68

-2,80

-4,66

-1,14

500

0,02

0,00

2,25

-5,12

-0,85

-1,37

0,62

-0,56

-3,37

-0,93

Média

0,01

0,00

1,32

-2,21

-0,05

-2,15

-0,53

-1,68

-4,02

-1,03

* porcentagem média entre penalidade por preparação baixa e alta;
** porcentagem média considerando as diversas quantidades de itens e as variações de capacidade para
cada tamanho. O cruzamento desta coluna com a linha que apresenta a média resulta na média geral de
cada método;
*** para os exemplos com 10 itens a variação representa exatamente o gap de otimalidade, pois o pacote
obteve 100% de solução ótimas.
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Avaliando o desempenho dos métodos heurísticos em relação ao do pacote Cplex é
possível observar que, na média geral, o método BL teve um desempenho 18,04% pior que o
pacote. No entanto, o método RV e o método SA foram, ambos com a mesma média geral,
1,03% melhor que o pacote.
Analisando o desempenho de cada método observa-se que:
- para exemplos com 10 itens (veja Figura 4.2) o método BL obteve o pior desempenho com
soluções muito ruins chegando a ser mais de 100% pior que a solução ótima (neste caso o pacote
obteve a solução ótima para todos os exemplos). Os métodos RV e SA praticamente encontraram
a solução ótima para todos os exemplos com 10 itens (valores negativos foram alcançados por
esses métodos devido ao fato de que o Cplex considera como ótima uma solução que esteja a 1%
do limitante inferior);
10 itens
120

100

80

Variação (%)

BL
60

RV
SA

40

20

0

-20

50 x 0,6

500 x 0,6

50 x 0,8

500 x 0,8

50 x 1,0

500 x 1,0

Custo de Preparação x Utilização da Capacidade

Figura 4.2: Variação Média (%) para exemplos com 10 itens.

- quando o número de itens é incrementado para 50 itens e 100 itens (veja Figura 4.3 e 4.4) a
variação do método BL é reduzida. Isso se explica por dois motivos. O primeiro é que, para

exemplos pequenos (10 itens e 2 ligas), uma vez que a busca alcance um ótimo local, existem
poucas opções para sair desse ótimo e, se o valor da solução deste ótimo local é muito ruim,
existe um grande risco da busca ficar estagnada nesta solução ruim. O segundo motivo vem do
fato de que, para exemplos maiores o desempenho do pacote é inferior (para 10 itens tem-se a
solução ótima) o que faz diminuir o valor da variação. Além da busca local, os outros 2 métodos
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também melhoraram o desempenho para os exemplos maiores (veja Figuras 4.3 e 4.4.). Esta
melhora de desempenho dos métodos à medida que cresce o tamanho do problema pode ser
observada claramente na Figura 4.5;
- nos exemplos com 10 itens quanto maior a estimativa de utilização da capacidade maior a
variação para o método BL. No entanto, nos exemplos com 50 e 100 itens, o aumento da

estimativa de utilização da capacidade causa uma reação inversa na variação. Isso pode ser
explicado pelo segundo motivo relatado anteriormente, ou seja, quanto maior o exemplo e mais
apertada a capacidade, mais difícil de se resolver o problema e pior o desempenho do pacote.
50 itens
20

15

Variação (%)

10

BL
RV

5

SA
0

-5

-10
50 x 0,6

500 x 0,6

50 x 0,8

500 x 0,8

50 x 1,0

500 x 1,0

Custo de Preparação x Utilização da Capacidade

Figura 4.3: Variação Média (%) para exemplos com 50 itens.
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100 itens
8

6

4

Variação (%)

2

BL
RV

0

SA
-2

-4

-6

-8

50 x 0,6

500 x 0,6

50 x 0,8

500 x 0,8

50 x 1,0

500 x 1,0

Custo de Preparação x Utilização da Capacidade

Figura 4.4: Variação Média (%) para exemplos com 100 itens.

70

60

50

Variação (%)

40

BL
RV

30

SA
20

10

0

-10

10 x 0,6

10 x 0,8

10 x 1,0

50 x 0,6

50 x 0,8

50 x 1,0

100 x 0,6

100 x 0,8

100 x 1,0

Número de Itens x Utilização da Capacidade

Figura 4.5: Variações Medias (%) para os diferentes tamanhos de exemplos.

- analisando os resultados dos métodos RV e SA, é possível observar como algumas
modificações na busca conseguem evitar que a mesma fique estagnada em ótimos locais ruins.
Na Figura 4.6 tem-se o número médio de iterações até que cada método atinja a melhor solução.
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Observe que, o número médio de iterações para os métodos RV e SA é muito maior que o do
método BL, o que mostra que os métodos RV e SA melhoram a solução ao longo das iterações
evitando ótimos locais ruins, enquanto o método BL pára rapidamente num ótimo local.

1000

900

N'umero de Iteração até a Melhor Solução

800

700

600

BL
RV

500

SA
400

300

200

100

0
10 x 0,6

10 x 0,8

10 x 1,0

50 x 0,6

50 x 0,8

50 x 1,0

100 x 0,6

100 x 0,8

100 x 1,0

Número de Itens x Utilização da Capacidade

Figura 4.6: Número médio de iterações até que cada método atinja a melhor solução.

A seguir são apresentados alguns gráficos (Figura 4.7 e Figura 4.8) que mostram a
evolução da qualidade da solução obtida pelos métodos BL, RV e SA a cada iteração. Observe
que o método BL converge rapidamente para um ótimo local e fica estagnado, enquanto os
outros métodos fazem um maior número de iterações antes de convergir.
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Valor da Função Objetivo
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701
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901

Iterções

Figura 4.7: Comportamento de cada método em relação ao número de iterações
(exemplo com N=50, U=0,6 e sjk=500 x stjk).

Valor da Função Objetivo
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Iterações

Figura 4.8: Comportamento de cada método em relação ao número de iterações.
(exemplo com N=100, U=1,0 e sjk=500 x stjk)
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4.4.3 Tempo Computacional

Para comparar o tempo de cada método foi considerado apenas o tempo gasto para fixar
as variáveis Ynk ( n=F1,…,L1). Desta forma, o ‘arredondamento’ final das variáveis Ynk
(n=F2,…,LT) e das variáveis Xin (n=F1,…,L1) não está sendo considerado no cálculo do tempo
computacional. Esse arredondamento está sendo feito da mesma forma para os 4 métodos, ou
seja, utilizando um pacote de otimização inteira com um limite máximo de 5 minutos para cada
exemplo. Cabe observar que, para a maior parte dos exemplos com capacidade folgada (U=0.6) e
normal (U=0.8) este problema residual (após fixar as variáveis binárias) foi resolvido
otimamente pelo pacote em menos de 10 segundos (mesmo para exemplos com 100 itens). Isso
ocorreu porque o problema de arredondamento é um problema relativamente fácil de se resolver,
pois, como já foi explicado anteriormente, ao fixar as variáveis Ynk (n=F1,…,L1), todas variáveis

Xit que não pertencem à liga fixada podem ser eliminadas facilitando a resolução do modelo.
Algumas exceções ocorreram em exemplos com capacidade apertada (U=1.0), onde o Cplex
levou um tempo um pouco maior para encontrar a solução ótima do problema de
arredondamento. Entretanto, mesmo para estes exemplos com capacidade apertada, em geral,
este tempo foi menor que um minuto.
Voltando ao problema de fixar as variáveis ( Ynk n=F1,…,L1) e não mais o problema de
arredondamento das outras variáveis, a Tabela 4.5 mostra o tempo computacional médio gasto
(em segundos) pelos 3 métodos de busca em vizinhança (considerando as 1.000 iterações e não
somente o número de iterações até atingir a melhor solução) e o tempo que o Cplex utilizou até
encontrar a solução ótima (para exemplos com 10 itens) ou até que o limite de tempo fosse
alcançado (exemplos com 50 e 100 itens). Cabe observar que, as variações na capacidade bem
como na penalidade por preparação não influenciaram no tempo computacional, por isso, na
Tabela 4.5 são consideradas apenas as médias para variações no tamanho dos exemplos.
Tabela 4.5: Tempo computacional de cada método (em segundos).

Itens

10

50

100

BL

144

240

567

RV

151

252

595

SA

145

241

568

Cplex

5

900

1200
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Observe que, para exemplos com 10 itens o pacote Cplex encontra a solução ótima muito
rapidamente. Entretanto, quando o número de itens aumenta, o Cplex atinge o limite de tempo e
a solução ótima não é encontrada. Para os exemplos com 50 e 100 itens o tempo computacional
dos métodos de busca em vizinhança é significativamente inferior ao obtido pelo pacote, que não
é ainda maior devido a limitação de tempo.
Os métodos BL e SA tiveram praticamente o mesmo desempenho para todos os
exemplos, enquanto que o método RV, em geral, mostrou um tempo computacional 5% maior
que os outros dois métodos.
A Tabela 4.6 mostra o tempo médio em segundos por iteração para os três métodos.
Tabela 4.6: Tempo computacional (por iteração) de cada método (em segundos)

Itens

10

50

100

BL

0,144

0,240

0,567

DN

0,151

0,252

0,595

SA

0,145

0,241

0,568

Vale observar que, por se tratar de métodos de busca em vizinhança, onde muitas
iterações devem ser feitas para encontrar boas soluções, este tempo computacional ainda é
bastante grande. Em trabalhos futuros, pretende-se analisar formas de diminuir este tempo, como
por exemplo, modificar a representação da solução e mudar a forma de avaliação da função
objetivo a cada iteração. Com um tempo computacional menor por iteração, será possível fazer
mais iterações, o que pode implicar numa melhora significativa na qualidade das soluções.
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5.1 Introdução
Santos-Meza et al. (2002) estudaram um problema prático encontrado numa fundição do
interior paulista, onde se tem um problema de dimensionamento de lotes monoestágio com
vários itens, com restrição de capacidade e máquinas paralelas, sem considerar tempo de
preparação. As características básicas da fundição estudada são bastante parecidas com aquelas
descritas na fundição estudada no Capítulo 3.
As principais diferenças são que, nesta fundição, a liga só é mudada na troca de turno de
trabalho, ou seja, a cada 6 horas (na fundição do Capítulo 3 a mudança pode ocorrer a cada
fornada). Naturalmente, esta é uma regra introduzida pelos programadores da fundição, para se
evitar perdas com preparações e se justifica devido à alta demanda. Desta forma, a programação
das máquinas de moldagem deve levar em consideração a liga que está sendo feita no forno,
aumentando ainda mais a relação entre os problemas de programação das máquinas de
moldagem e do forno. Uma segunda diferença entre os dois casos práticos está no fato de que
nesta fundição uma determinada peça pode ser produzida por mais de uma liga, levando a uma
mudança na modelagem matemática.
Embora as duas fundições tenham características semelhantes (na realidade todas as
fundições têm características semelhantes), a modelagem matemática proposta neste capítulo é
diferente daquela apresentada no Capítulo 3.
Na próxima seção o modelo proposto por Santos-Meza et al. (2002) é estendido para o
caso em que se consideram custos de preparação e atrasos na data de entrega. Cabe observar que,
a consideração de custo de preparação fornece aos programadores uma ferramenta consistente
para redefinir o tempo mínimo ideal para a mudança de liga (que atualmente é de 6 horas). Na
Seção 5.3, o método de solução é estendido e os resultados computacionais são apresentados na
Seção 5.4.
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5.2 Modelagem Matemática
Novamente, algumas simplificações, em relação a alguns fatores que ocorrem na prática,
foram consideradas no modelo proposto, com o intuito de facilitar sua resolução utilizando
métodos heurísticos. Neste novo modelo matemático, a seguinte notação foi utilizada.
Índices:

m=1,...,M

máquinas de moldagem.

k=1, ..., K

tipos de ligas;

i=1, ..., N

tipos de itens;

t=1, ..., T

períodos de tempo.

Dados:

aim

quantidade de itens do tipo i possível de ser produzida na máquina m por hora
(se aim =0, o item i não pode ser produzido pela máquina m);

Capt

quantidade máxima de liga produzida pelo forno por hora no período t;

dit

demanda de itens do tipo i no período t;

ht

número de horas no período t;

H i+

penalidade por estocar uma unidade do item i;

H i−

penalidade por atrasar uma unidade do item i;

sk

penalidade por preparar a liga k (por consistência futura, representa simbolicamente o
‘número de itens’ que deixam de ser produzidos devido à mudança de liga);

S(k)

conjunto de itens i que usam a liga k;

G

número grande.

Variáveis:

Ximt

fração de tempo no período t utilizada para produzir peças do tipo i na máquina m.

I it+

quantidade estocada do item i no período t;

I it−

quantidade atrasada do item i no período t;

Yt k

variável binária ( Ytk =1 indica que o forno é preparado para produzir a liga k no período t,
caso contrário, Ytk =0);

Z tk

variável que indica se é cobrado o custo de preparação para a liga k no período t.
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O problema é formulado matematicamente como:
N T

K T

i =1 t =1

k =1t =1

Minimizar ∑ ∑ ( H it− I it− + H it+ I it+ ) + ∑ ∑ ( s k Z tk )

(5.1)

Sujeito a:
M

I i+,t −1 − I i−,t −1 + ∑ a im ht X imt − I it+ + I it− = d it

i = 1,...,N

t = 1,...T

(5.2)

m =1

N M

∑ ∑ htaimXimt ≤ Captht

t=1,...,T

(5.3)

i =1 m =1

∑ Ximt ≤ (1- Yt k ) G + 1

k=1,...K

t=1,...,T

m=1,...,M

(5.4)

∑ Ximt ≤ (1- Yt k ) G

k=1,...K

t=1,...,T

m=1,...,M

(5.5)

i∈S k

i∉S k
K

∑ Yt k =1

t=1,...,T

Z tk ≥ Yt k - Yt k−1

k=1,...K

t=1,...,T

Ximt ≥ 0

i=1,...,N

t=1,...,T

i=1,...,N

t=1,...,T

(5.9)

Yt k ∈ {0,1}

k=1,...,K

t=1,...,T

(5.10)

Z tk ≥ 0

k=1,...,K

t=1,...,T

(5.11)

(5.6)

k =1

I it+ e I it− ≥ 0

( I i+0 = 0 e I i−0 = 0 )

(5.7)

m=1,...,M

(5.8)

A primeira parte da função objetivo (5.1) consiste nas penalidades por atraso ou por
antecipação no atendimento da demanda (as penalidades por atraso têm peso maior que as
penalidades por antecipação). A segunda parte consiste nas penalidades por preparação, onde,
mudanças de ligas são penalizadas independentemente da ordem em que as ligas são feitas.
As restrições de balanceamento de estoque em (5.2) consideram o estoque negativo.
M

Observe que, ∑ htaimXimt significa a quantidade produzida, em toneladas, de peças do tipo i no
m =1

período t (em todas as máquinas). As restrições (5.3) definem a capacidade de produção do forno
em cada período t. As restrições (5.4) e (5.5) garantem que, em cada período, somente peças
associadas à liga escolhida possam ser produzidas. Ainda, (5.6) fazem com que apenas um tipo
de liga seja produzido em cada período t, e (5.7) representam as mudanças de liga de um período
para o outro. As demais inequações delimitam as variáveis do modelo.
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Observe que, no modelo (5.1)-(5.11), as equações (5.4) e (5.5) não podem ser simplificadas
por:
M

∑ ∑ X imt ≤ G Yt k

k=1,...,K

t=1,...,T

(5.12)

m=1,...,M

t=1,...,T

(5.13)

m =1i∈S k
N

∑ X imt ≤ 1

i =1

como na maioria dos modelos de dimensionamento de lotes. Isso ocorre devido ao fato de que
um item pode ser produzido por diferentes ligas. Por exemplo, sendo S1={1, 2} e S2={2, 3} o
conjunto de itens que as ligas 1 e 2 podem produzir, respectivamente. Se Y11 =0 (a liga do tipo 1
não é preparada no período 1), então X1,m,1 = X2,m,1 = 0 devido a (5.12) (os itens 1 e 2 não podem
ser produzidos no período 1), o que é um erro pois, se Y12 =1 (a liga do tipo 2 é preparada no
período 1), então X2m1≥ 0. Isso ocorre devido ao fato do item 2 pertencer aos conjuntos S1 e S2.

5.3 Método de Solução
Nesta seção apresentamos um método de solução heurístico que pode ser dividido em 3
fases. Na primeira fase é feita uma relaxação do problema onde se considera que todos os itens
possam ser produzidos por uma única liga. Então é proposto um modelo de programação linear
que determina a quantidade de cada item a ser produzida em cada período. Na segunda fase, uma
heurística determina a liga que deve ser produzida em cada período levando-se em consideração

as decisões do problema relaxado. Finalmente, na terceira fase é feita a programação das
máquinas de moldagem.
5.3.1 Relaxação

Considere o problema relaxado onde uma liga pode produzir todos os itens. Desta forma,
não é necessário fazer a programação do forno e as restrições (5.4), (5.5), (5.6), (5.7), (5.10) e
(5.11) podem ser desconsideradas no modelo relaxado, assim como a segunda parcela da função
objetivo.
Além disso, o fato de considerar o forno como o gargalo do processo produtivo, permite
que seja omitida sem perda da generalidade, a equação:
N

∑ Ximt ≤ 1

t=1,...,T

i =1

que limita a capacidade das máquinas de moldagem.
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Considerando tais relaxações e definindo uma nova variável (quantidade do item i
produzida no período t),
M

Pit= ∑ htaimXimt

i=1,…,N t=1,…,T

(5.15)

m =1

segue o seguinte problema relaxado:
N T

Minimizar ∑ ∑ ( H it− I it− + H it+ I it+ )

(5.16)

i =1 t =1

Sujeito a:
I i+,t −1 - I i−,t −1 + Pit - I it+ + I it− = dit

i=1,...,N

N

∑ Pit ≤ Captht

t=1,...,T

(5.17)

t=1,...,T

(5.18)

i =1

Pit ≥ 0

i=1,...,N

t=1,...,T

(5.19)

I it+ e I it− ≥ 0

i=1,...,N

t=1,...,T

(5.20)

O problema relaxado (5.16)-(5.20) é linear e consiste num problema de dimensionamento
de lotes monoestágio com restrição de capacidade que pode ser considerado como um problema
de fluxo em redes, o qual pode ser facilmente resolvido.
5.3.2 Heurística

Resolvendo o problema relaxado (5.16)-(5.20) o valor de Pit é obtido e consiste na
quantidade de cada peça a ser produzida em cada período. O próximo passo consiste na
verificação da existência de alguma liga capaz de produzir todas as peças dadas na solução do
problema em cada período, ou seja, devem-se procurar ligas kt, t=1,...,T de forma que:

{i : Pit

> 0 , i = 1,2 ,...., N } ⊆ S kt

(por exemplo, se P11=10, P21=5 e S2={1,2}, então a liga k1=2 é conveniente, ou seja, a liga 2 é
conveniente para o período 1).
Caso não exista uma liga que produza todas as peças para algum determinado período,
uma heurística é adotada para a escolha da liga, período a período, isto é, quando da escolha da
liga no período t, já foram escolhidas as ligas nos períodos 1,…,t-1.
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- Heurística para a escolha de uma liga em cada período t:

Suponha que k1,...,kt-1 sejam os índices das ligas já produzidas nos períodos 1,...,t-1,
respectivamente (observe que somente os itens pertencentes aos conjuntos S kτ , τ=1,...,t-1,
podem ser produzidos antes do período t).
1. Determine o conjunto de itens At-1 os quais podem ser produzidos antes do período t:
A0=∅ ,

At-1= S k1 ∪ S k2 ∪ ... ∪ S kt −1

2. Determine o conjunto de itens Bt com alta prioridade em t, isto é, itens demandados em algum
período τ=1,...,t e que não puderam ser antecipados, pois suas ligas não foram previamente
preparadas:
Bt = {i | i∉ At -1 e d iτ > 0 τ = 1,2 ,..., t }
3. Se Bt ≠∅
Então: Determine o conjunto de ligas com alta prioridade no período t:
Ct = {k: Sk ⊇ Bt}
Se Ct =∅
Então: escolha a liga kt para o período t tal que:

k t = arg max  ( ∑ Pi t )|Bt
k=1,...,K
 i ∈ Sk

∩ Sk |


− s k Z tk 


(5.21)

(kt é o índice k para o qual o máximo é encontrado)
Senão (Ct≠∅): escolha a liga kt para o período t tal que:


k t = arg max  ∑ Pi t − s k Z tk 
k ∈ Ct
 i ∈ Sk


(5.22)

Senão (Bt=∅): escolha a liga kt para o período t tal que:


k t = arg max  ∑ Pi t − s k Z tk 
k=1,...,K
 i ∈ Sk


(5.23)

(Observação: Em (5.21)–(5.23) o valor da variável Z tk é dado por: Z tk =0 se k=kt-1 e Z tk =1 se
k≠kt-1)
Fim da heurística para a escolha da liga no período t.
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Os passos 1 e 2 são de importância fundamental para o sucesso da heurística, pois a
escolha da liga em determinado período é feita com base em decisões tomadas em períodos
anteriores, o que é muito importante para minimizar os atrasos.
No passo 3, as equações (5.21), (5.22) e (5.23) determinam a liga a ser produzida com
base nas decisões do problema relaxado (Pit) e na penalidade por trocas de ligas (sk Z tk ). Nas
equações (5.21) e (5.23) a escolha é feita entre todas as ligas e em (5.21) é dada uma prioridade
maior às ligas que produzem a maior quantidade de itens associados ao conjunto Bt. Na equação
(5.22) a escolha é feita somente entre as ligas que produzem todos os itens associados ao
conjunto Bt. Como critério de desempate nas equações (5.21), (5.22) e (5.23), a liga k para a qual
o conjunto Sk tem maior cardinalidade será escolhida.
Cabe observar que, outras heurísticas para a escolha das ligas foram implementadas e
testadas. Uma delas considerava o impacto que a escolha de uma determinada liga provocaria na
função objetivo do problema relaxado. No entanto, os resultados computacionais foram
inferiores à heurística acima.
Outra heurística implementada cujos resultados são apresentados na Seção 5.4 (Tabela
5.5) e foram bastante próximos dos resultados da heurística acima, consiste em apenas substituir
a equação (5.21) por:
t
 
k t = arg max   ∑ Pi t + ∑ I i−τ
  i ∈ Sk
τ =1
k=1,...,K



 − s k Z tk 




(5.21’)

A idéia desta heurística é privilegiar uma liga que possa produzir os itens sugeridos pelo
problema relaxado no período t, isto é, Pit, além dos itens com grandes atrasos. Vale observar
que a solução Pit do problema relaxado (5.16)-(5.20) já carrega o esforço de diminuir os atrasos.
5.3.3 Programação das Máquinas de Moldagem

Uma vez determinadas, heuristicamente, as ligas que serão produzidas em cada período, é
preciso fazer a programação das máquinas de moldagem, que consiste em definir a fração de
tempo que cada máquina m deve ser utilizada para produzir determinada peça i num período t
(Ximt) (lembre-se que o total de peças do tipo i produzido na máquina m no período t é aimhtXimt).
Para programar as máquinas, um problema de transporte generalizado é resolvido para cada
período t.
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Pode-se utilizar vários critérios para se definir a função objetivo. Por exemplo:
N

min max { ∑ X imt }
m =1,..,M i =1

(5.24)

o qual tenta balancear a produção dos itens entre as máquinas de moldagem.
N

Definindo uma nova variável: Ft= max { ∑ X imt }
m =1,..,M i =1

(5.25)

segue o seguinte modelo para determinar a programação das máquinas em cada período t:

Minimizar Ft

(5.26)

Sujeito a:
N

∑ Ximt ≤ Ft

m=1,...,M

(5.27)

i=1,...,N

(5.28)

i =1
M

∑ htaimXim= Pit

m =1

Ximt≥0

m=1, ..., M

i∈ S k t

(5.29)

Ximt=0

m=1, ..., M

i∉ S k t

(5.30)

5.3.4 Algoritmo Geral

Vale ressaltar que, o procedimento proposto nas Subseções 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 produz
uma solução factível (sem garantia de otimalidade) para o modelo (5.1)-(5.11). De fato, se a
heurística for capaz de obter uma solução, então ao reconsiderar o modelo (5.1)-(5.11) as
restrições (5.6) e (5.7) são satisfeitas pois, Yt kt =1 e Yt k =0 para todo k≠kt. As restrições (5.5) são
satisfeitas devido à (5.30) e, (5.4) são satisfeitas devido à hipótese de que a capacidade das
máquinas é folgada, de modo que Ft<1 (caso não ocorra, (5.14) deve ser considerada
explicitamente e a relaxação (5.16)-(5.20) deve ser revisada). As outras restrições do modelo
(5.1)-(5.11) são consideradas no modelo (5.16)-(5.20).
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- Algoritmo Geral

Faça t=1.
1 Enquanto t ≤ T, faça:
1.1 Resolva o problema relaxado (5.16)-(5.20).
1.2 Determine, heuristicamente (Subseção 5.3.2), a liga kt para cada período t.
Se {i : Pit > 0 , i = 1,2 ,...., N } ⊆ S kt
Então: t=t+1 e repita o passo 1.2
Senão: Faça Pit=0, i∉ S kt , t=t+1 e vá para o passo 1.1
2 Resolva o problema relaxado (cabe observar que as ligas k1, k2, ..., kT já foram escolhidas para
os períodos 1, 2, ..., T, respectivamente). Para cada período t (t=1,...,T) resolva o problema
(5.26)-(5.30), determinando Ximt, a fração de tempo do período t utilizada para produzir peças
do tipo i na máquina m. Fim.
O método de solução proposto no Algoritmo Geral acima é baseado no método proposto
por Santos-Meza et al. (2002). As principais modificações estão na heurística para determinação
das ligas, onde, no passo 3, o problema deixa de ser infactível caso Ct =∅ , pois, admitindo
atraso no atendimento da demanda, mesmo que não exista uma liga para produzir determinado
item que tem demanda positiva num período t, este item poderá ser produzido nos períodos
seguintes. Além disso, as equações (5.21), (5.22) e (5.23) tiveram de ser adaptadas para o novo
modelo que considera atraso no atendimento da demanda e custo de preparação.
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5.4 Resultados Computacionais
Os testes computacionais foram realizados num Pentium III 500 MHz com 512 MB de
RAM e os parâmetros utilizados para a geração dos exemplos são mostrados na Tabela 5.1.
Tabela 5.1: Parâmetros utilizados na geração dos dados.

Parâmetros
Número de Itens (N)
Número de Períodos (T)
Número de Máquinas (M)
Número de Ligas (K)
Custo de Estocagem ( H i+ )

Variações
10, 45, 120
6, 12
7
6
U[1,4]

Penalidade por Atraso: ( H i− )

U[10,40]

Número de Horas por Período (ht)

6

Razão de Produção por Hora (aim) U[0,300N/M]
Penalidade por Preparação: (sk)

10

Demanda (dit)*
Capacidade (Capt)**

U[0,200]
0,6 x C
1,0 x C
1,4 x C

* se dit<50 considera-se dit=0;
N T

** Capt= β x C onde C=

∑ ∑ d it

i =1 t =1
T

e β=0,6, 1,0 e 1,4. Observe que, aqui o parâmetro β multiplica

∑ ht

t =1

C, ao contrário do parâmetro U do Capítulo 4 que divide C. Esta diferença ocorre devido ao fato
de que a geração de dados de cada capítulo foi baseada em diferentes trabalhos.

Os dados utilizados nos exemplos foram semelhantes aos utilizados por Santos-Meza et

al. (2002). Entretanto, foram feitas algumas modificações que tornaram os exemplos mais
próximos da realidade e, conseqüentemente, mais difíceis de serem resolvidos:
-

demanda (dit): foi gerada para todos os itens e todos os períodos, inclusive para o primeiro;

-

capacidade (Capt): foram consideradas diferentes capacidades para a geração dos exemplos.

A capacidade foi alterada por meio de um fator multiplicativo β que, em Santos-Meza et al.
(2002), era 1.4. Nos testes computacionais realizados aqui foram considerados os seguintes
valores para β: 0,6, 1,0 e 1,4, representando capacidade apertada, normal e folgada,
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respectivamente. Vale observar mais uma vez que o modelo atual permite trabalhar com
capacidade mais apertada, pois lida com atrasos.
Foram gerados 10 exemplos para cada combinação de parâmetros totalizando 180
exemplos. Cada exemplo foi resolvido diretamente pelo método branch-and-bound do pacote
Cplex 7.1 e pelo método heurístico descrito na Seção 5.3.
As Tabelas 5.2 e 5.3 mostram o tempo médio (em segundos) gasto pelo pacote Cplex e
pelo método heurístico, respectivamente. Como é possível observar, para todos os exemplos o
tempo computacional do método heurístico é significativamente inferior ao obtido pelo pacote,
que não é ainda maior devido ao fato de que foi imposta uma limitação de tempo, pois, caso
contrário, o pacote Cplex levaria várias horas para rodar os exemplos, muitas vezes sem
melhorar a solução. O limite de tempo estabelecido foi de 1 hora (3.600 segundos), pois,
considerando um problema prático onde o programa deve ser rodado pelo menos uma vez por
dia, permitir mais de 1 hora torna sua aplicação inviável.
Tabela 5.2: Tempo computacional médio (em segundos) gasto pelo pacote Cplex 7.1.

Itens

10

45

120

Períodos β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 Média
6

50,5

283,3

324,9

1546

2125

2408

3513

3600

3333

1909

12

1683

3237

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3347

Média

866,7

1760

1962

2573

2862

3004

3556

3600

3466

2628

Tabela 5.3: Tempo computacional médio (em segundos) gasto pelo método heurístico.

Itens

10

45

120

Períodos β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 Média
6

0,72

0,79

0,79

1,41

1,46

1,41

3,09

3,45

3,31

1,82

12

1,36

1,55

1,54

3,38

3,51

3,41

8,95

10,31

10,08

4,89

Média

1,04

1,17

1,16

2,4

2,48

2,41

6,02

6,88

6,69

3,35

A modificação da capacidade causa um efeito bastante suave no tempo computacional do
método heurístico. Para o pacote Cplex, em geral, quanto mais apertada a capacidade, menor o
tempo computacional. Isso ocorreu porque para exemplos com capacidade apertada, as decisões
com respeito às ligas que deverão ser produzidas em cada período são mais simples, pois, poucas
peças podem ser produzidas em cada período.
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A Tabela 5.4 fornece a porcentagem de exemplos em que o pacote conseguiu encontrar a
solução ótima antes do limite de tempo (uma solução é considerada ótima se está a menos de 1%
do limitante inferior). Como era de se esperar, quanto menor o tamanho do exemplo, maior a
porcentagem. Para a maioria dos exemplos grandes (mais de 45 itens e 12 períodos), o limite de
tempo (1 hora) foi alcançado antes da otimalidade (ver o complementar dos números da Tabela
5.4). Nestes casos, a melhor solução factível encontrada é apresentada.
Tabela 5.4: Porcentagem de exemplos em que o pacote Cplex 7.1 obteve a solução ótima.

Itens

10

45

120

Períodos β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 Média
6

100

100

100

80

70

90

20

0

20

64,4

12

70

20

0

0

0

0

0

0

0

10

Média

85

60

50

40

35

45

10

0

10

37,2

Comparando agora a qualidade da solução, a Tabela 5.5 mostra a variação média (já
definida no Capítulo 4) entre os dois métodos.
Tabela 5.5: Variação média (em %) da solução heurística em relação à solução obtida pelo pacote Cplex.

Itens

10

45

120

Períodos β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 Média
6

2,96

10,45

8,55

3,90

14,23

1,98

3,64

8,83

8,03

12

2,61

4,01

7,19

-2.06 -21,47 -15,07 -2,35

-26,2

-20,4

-8,19

Média

2,78

7,23

7,87

0,92

-0,18 -11,28 -5,78

-0,08

-3,62

17,74
1,33

Avaliando o desempenho do método heurístico em relação ao método branch-and-bound
do pacote Cplex é possível observar que, em geral, a heurística apresenta um desempenho muito
bom. Observe que, na medida em que o tamanho dos exemplos cresce, o desempenho do método
heurístico melhora em relação ao pacote. Isso ocorreu porque, para problemas maiores, a
porcentagem de exemplos em que o Cplex obteve a solução ótima decresce (ver Tabela 5.4) e a
qualidade das soluções factíveis encontradas é inferior. Mesmo para problemas pequenos, onde o
Cplex obteve a solução ótima, pode-se considerar que a heurística apresenta bons resultados. A
variação média da solução heurística em relação aos exemplos em que o Cplex obteve a solução

ótima é de 13,07%.
Uma outra heurística foi implementada onde se utiliza a escolha da liga por (5.21’) no
lugar de (5.21). Os resultados computacionais são apresentados na Tabela 5.6 e, para os

97

CAPÍTULO 5
Uma Fundição Automatizada de Médio Porte

exemplos em que o Cplex chegou a otimalidade a variação média da solução heurística é de
16,63%. Portanto, em média, os resultados computacionais foram inferiores aos da heurística
anterior (Tabela 5.5). Isso ocorreu, devido a alguns exemplos (cerca de 1% do total de exemplos)
onde a heurística com (5.21’) apresentou resultados muito ruins fazendo piorar a média geral.
Isso mostra que, a heurística com a escolha (5.21) é mais robusta, enfatizando a importância de
escolher ligas que produzam itens pertencentes ao conjunto Bt de itens críticos.
Tabela 5.6: Variação média (%) da solução heurística com (5.21’) em relação à sol. obtida pelo Cplex.

Itens

10

45

120

Períodos β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 Média
6

3,09

10,28

20,50

2,25

7,96

12

4,22

4,79

8,26

-2,66 -21,53 -7,27

-2,75 -27,13 -16,34 -6,71

Média

3,65

7,53

14,38

-0,20

-1,31 -13,39 -3,77

-6,78

26,62
9,67

0,13

0,35

8,80

8,88
1,08

O modelo matemático e o método de solução proposto por Santos-Meza et al. (2002)
foram utilizados para tentar resolver os exemplos do presente trabalho. Entretanto, o fato de não
permitir atraso no atendimento da demanda fez com que em nenhum dos exemplos o método
proposto em Santos-Meza et al. (2002) conseguisse encontrar uma solução factível. Foi possível
constatar que, para exemplos com capacidade apertada e normal (β=0,6 e 1,0) as infactibilidades
ocorreram principalmente devido à violação das restrições de capacidade. Entretanto, para
exemplos com capacidade folgada (β=1,4) a maioria das infactibilidades ocorreram devido à
falta de liga capaz de produzir todos os itens demandados em cada período (Ct=∅, para algum
período t).
A Tabela 5.7 apresenta a porcentagem de exemplos em que a causa das infactibilidades
foi a violação das restrições de capacidade. Como todos os exemplos foram infactíveis, o
complementar desta porcentagem representa os exemplos em que a falta de liga foi a causa das
infactibilidades.
Tabela 5.7: Porcentagem de exemplos em que houve violação das restrições de capacidade.

Itens

10

45

120

Períodos β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 β=0,6 β=1,0 β=1,4 Média
6

100

70

0

100

80

0

100

100

0

61,1

12

100

90

10

100

90

0

100

80

0

63,3

Média

100

80

5

100

85

0

100

90

0

62,2
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A consideração de demanda positiva no primeiro período de planejamento tornou os
exemplos difíceis de serem resolvidos sem considerar atrasos, pois no primeiro período não é
possível atender a demanda através dos estoques. Tais infactibilidades não ocorreram em SantosMeza et al. (2002), pois para realização dos testes computacionais, os autores utilizaram uma
estrutura especial para a geração da demanda, ou seja, no primeiro período não existe demanda e,
além disso, para exemplos maiores (mais de 45 itens), a matriz de demanda foi gerada numa
estrutura de escada (por exemplo, existe demanda para os itens i=1, ..., 15 somente nos períodos

t=1, 2, 3; demanda para os itens i=13, ..., 25 somente ocorrem nos períodos t= 4, 5, 6...) evitando
a falta de liga que produza todos os itens demandados. Os autores argumentaram que este tipo de
estrutura ocorre em alguns problemas práticos, devido à formação de lotes em estágios
subseqüentes.

5.5 Conclusões
Este capítulo foi baseado no trabalho desenvolvido por Santos-Meza et al. (2002) que
trata de um problema prático encontrado numa fundição de médio porte. Com a intenção de
tornar o modelo mais geral e mais próximo da realidade, foi proposto um modelo estendido
considerando custo de preparação e permitindo atraso no atendimento à demanda (o que, em
muitos casos práticos, é inevitável). Desta forma, foi possível obter soluções factíveis mesmo
com a redução da capacidade do forno.
O modelo proposto consiste num modelo de programação inteira mista de difícil
resolução. Após a análise dos resultados computacionais foi possível ressaltar, novamente, a
importância do desenvolvimento de métodos heurísticos baseados em características específicas
do problema, pois, além do baixo custo de implantação, em termos de tempo computacional, o
método heurístico desenvolvido se mostrou perfeitamente aplicável a problemas práticos de larga
escala. Em termos de qualidade da solução o método foi bastante eficiente, principalmente,
quando se tem em mente que em problemas práticos, a busca pela otimalidade muitas vezes não
se faz realmente necessária, pois os dados são geralmente imprecisos tais como, as penalidades
por atraso e por antecipação que são subjetivamente estimadas.
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6.1 Introdução
Neste capítulo apresentamos um estudo de caso de uma fundição cativa de grande porte.
Na Seção 6.2 o processo produtivo é descrito. Na Seção 6.3 um modelo matemático de
otimização inteira mista é proposto e, na Seção 6.4, são apresentados testes computacionais
utilizando um pacote comercial. Foi feita uma simulação de 5 dias de trabalho e os resultados
obtidos pelo pacote foram comparados com os resultados obtidos na prática pela indústria.

6.2 Descrição do Problema
O processo produtivo (Figura 6.1) consiste, basicamente, de um conjunto de fornos com
capacidades diferentes e linhas de moldagem com produtividade diferentes (no estudo de caso
são 9 fornos: F1,…,F9 e 3 linhas de moldagem: L1, L2 e L3. Em média, 150 moldes por hora
para a linha L1, 270 moldes por hora para a linha L2 e 200 moldes por hora para a linha L3).
Naturalmente, a produtividade das linhas depende da peça a ser moldada e existem algumas
peças que não podem ser produzidas por determinadas linhas (normalmente, por questão de
qualidade).
A programação é feita por turno de trabalho. A seguir, damos alguns detalhes a mais do
estudo de caso. Na fundição estudada, existem 3 turnos de trabalho, sendo que, o primeiro é de 7
horas e 21minutos (das 23:09h até as 6:30h) o segundo turno é de 8 horas e 15 minutos (das
6:30h até as 14:45h) e, o terceiro turno começa às 14:45h e termina as 23:09h, totalizando 8
horas e 24 minutos. Entretanto, no final do terceiro turno as linhas L1 e L2 são paradas por 3
horas e 30 minutos e a linha L3 é parada por 1 hora e 30 minutos. Estas paradas são necessárias
para a manutenção das linhas. Os fornos funcionam ininterruptamente durante os 3 turnos.
O layout da fábrica é dividido em 2 setores. No setor 1 estão presentes 5 fornos e 2 linhas
de moldagem e, no setor 2, 4 fornos (porém, somente 2 podem ser ligados simultaneamente) e 1
linha de moldagem. Além disso, o setor 2 ainda tem um buffer (outro forno) com grande
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capacidade, onde é possível manter a liga aquecida até que possa ser utilizada. A fundição possui
2 tipos principais de ligas: cinzenta e nodular. A liga cinzenta pode ser subdividida em 5 outras
ligas e a nodular em 2 diferentes tipos de ligas. O setor 1 (5 fornos e 2 linhas de moldagem)
produz apenas peças referentes à liga cinzenta e o setor 2 pode produzir peças das 2 ligas
(nodular e cinzenta), entretanto, uma vez que uma liga esteja sendo produzida, os dois fornos
(que estão funcionando simultaneamente) desse setor devem produzir a mesma liga e alimentar
o buffer (Figura 6.1).
Para efeito de programação, cuja ênfase está nas linhas de moldagem, é suficiente
considerar apenas duas ligas, cinzenta e nodular e, portanto, as subdivisões de cada liga não são
consideradas. Esta simplificação é perfeitamente aceitável, pois a transformação da liga (cinzenta
ou nodular) para uma das sub-divisões é feita depois que a base estiver pronta, apenas
adicionando diferentes elementos.

F1

L1

L2

L3

150

270

200

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Liga Cinzenta

Liga Nodular

Tipos: 1,..., 5

Tipos: 1 ou 2

Figura 6.1: Processo produtivo da empresa.
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Os conjuntos de fornos 1 (F1,…,F5) e 2 (F6,…,F9) têm capacidades de armazenamento
de 10.000kg e 8.000kg, respectivamente. A energia contratada para os fornos atualmente é de
6.000 kw/h e, para a fabricação de 1.000 kg/h de liga são necessários 750 kw/h de energia.
Portanto, é possível fabricar no máximo 8.000 kg/h (192.000kg/dia) de liga, o que representa a
capacidade total de reposição dos fornos por hora. A distribuição de energia para cada conjunto
de fornos é de, no máximo, 4.000 kw/h (5.330kg/h) para o conjunto de fornos 1 e, no máximo,
2.500kw/h (3.330kg/h) para o conjunto de fornos 2. Observe que a soma das capacidades
máximas de reposição dos dois conjuntos de fornos ultrapassa 8.000 kg/h que é a capacidade
máxima de reposição total. Portanto, a distribuição de capacidade de reposição para os dois
conjuntos de fornos é uma decisão a ser tomada. Como já foi dito anteriormente, o conjunto de
fornos 1 pode produzir apenas liga cinzenta e o conjunto de fornos 2 pode produzir as ligas
cinzenta e nodular. Desta forma, a título de modelagem matemática existirá uma variável de
decisão referente à capacidade de armazenamento de cada liga e uma variável de decisão
referente à capacidade de reposição de cada liga, tais variáveis serão limitadas pelas
capacidades de armazenamento e de reposição do conjunto de fornos que pode produzir cada
liga.
A carteira de pedidos de determinado mês foi fornecida pela indústria e é mostrada na
Tabela 6.1. A indústria fabrica 8 diferentes famílias de produtos finais, os quais são decompostos
em diferentes peças que devem ser fabricadas pela fundição. Para cada peça existe um molde
específico e este molde faz uma quantidade de peças de cada vez dependendo do número de
cavidades presentes no molde. O conjunto de peças feito em um só molde recebe o nome de
árvore.

A demanda interna para cada peça é constante a cada mês, ou seja, durante 1 mês, a cada
dia tem-se a mesma quantidade demandada para cada peça. Para se fazer a programação da
produção para um dia de trabalho é preciso considerar o estoque inicial de cada dia. No estoque
inicial, são consideradas as peças que estão prontas na fundição, bem como as peças que já estão
no setor de usinagem.
Como é possível observar na Tabela 6.1, para o mês em questão, a indústria tem 27 peças
que devem ser programadas para a fabricação diária. A Tabela 6.1 apresenta ainda, a demanda
diária de cada peça, o número de cavidades presentes no molde para a fabricação de cada peça, a
demanda por número de árvores (que é calculada dividindo-se a demanda da peça pelo número
de cavidades do molde), o peso bruto de cada peça, o peso bruto de cada árvore, o peso total
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diário, a liga em que cada peça deve ser feita e o estoque inicial (em número de árvores e em
peso) de cada árvore.
Tabela 6.1: Carteira de pedidos real.
Peça Família
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
F
7
F
8
G
9
B
10
G
11
D
12
E
13
G
14
G
15
G
16
A
17
B
18
A
19
G
20
A
21
B
22
F
23
C
24
H
25
D
26
E
27
G
Total

Demanda Cavi- Demanda Peso Peso
Peso
Peça
dades Árvore Peça Árvore
Dia
Liga
2580
6
430
2,73
16,4
7052
C
4248
6
708
3,30
19,8
14018,4
C
17496
12
1458
1,79 21,48 31317,84 C
11328
6
1888
2,78
16,7
31529,6
C
6576
6
1096
2,62
15,7
17207,2
C
5664
8
708
1,73
13,8
9770,4
C
5652
12
471
1,03
12,3
5793,3
C
404
4
101
4,13
16,5
1666,5
C
4200
35
120
0,31
10,8
1296
C
400
8
50
1,29 10,34
517
C
11305
35
323
0,42
14,8
4780,4
C
6545
35
187
0,35
12,2
2281,4
C
408
12
34
0,65
7,8
265,2
C
400
20
20
0,52
10,4
208
C
396
36
11
0,24
8,75
96,25
C
2600
40
65
0,22
8,9
578,5
C
2562
42
61
0,17
7,3
445,3
C
2592
48
54
0,14
6,85
369,9
C
384
24
16
0,30
7,3
116,8
C
2583
21
123
0,75 15,85 1949,55
N
4245
15
283
0,89 13,37 3783,71
N
5655
15
377
0,69
10,3
3883,1
N
5817
21
277
0,58
12,1
3351,7
N
11616
48
242
0,35
17
4114
N
11322
18
629
0,69
12,4
7799,6
N
6570
18
365
0,70 12,62
4606,3
N
400
10
40
1,23
12,3
492
N
133948
10137
159290

Est. Peso Est.
Inicial
Ini.
777
12745,53
397
7863,90
1502 32264,75
2706 45190,20
1174 18434,42
700
9660,00
875
10762,50
193
3176,25
280
3024,00
150
1551,00
189
2790,86
257
3137,14
350
2730,00
20
208,00
11
96,25
185
1646,50
452
3302,38
125
856,25
171
1247,08
310
4905,95
360
4813,20
673
6935,33
732
8859,50
542
9208,33
581
7205,78
417
5258,33
110
1353,00
14239 209226,45

6.3 Modelagem Matemática
Antes de apresentar a modelagem matemática é necessário fazer alguns comentários com
respeito a algumas exigências impostas pelo pessoal da indústria, as quais devem fazer parte das
decisões do planejamento e programação da produção:
- a programação deve ser feita em número de árvores de cada tipo de peça, ou seja, deve-se
determinar o número de vezes que o molde (que fabrica determinada peça) será utilizado, em
cada linha de moldagem, em cada turno de trabalho. Uma vez determinada a programação para
as linhas de moldagem, esta deve “puxar” a programação dos fornos;
- os lotes devem ser quebrados em 3, caso a demanda seja maior que 1.000 árvores ou em 2, caso
a demanda esteja entre 500 e 1.000 árvores;
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- por outro lado, os tamanhos dos lotes não devem ser muito pequenos, pois, existe um tempo de
preparação das linhas de moldagem, que envolve a troca dos moldes e um custo de preparação
para a limpeza do molde que estava sendo utilizado (o tempo e o custo de preparação são
independentes da seqüência);
- não é possível fabricar no primeiro turno itens que utilizam liga nodular, pois tais itens exigem
precisão na fabricação e, no primeiro turno (turno da madrugada) a mão-de-obra é menos
especializada;
- é desejável que se tenha estoque de peças para um dia inteiro de trabalho. No entanto, o nível
de estoque também deve ser limitado superiormente;
- algumas peças não podem ser produzidas em determinadas linhas de moldagem;
- cada turno de trabalho deve ser programado separadamente e, a cada dia, é preciso reprogramar a produção para os 3 turnos.
A seguir, o modelo matemático é apresentado:
Índices:

m=1, ... , M

linhas de moldagem;

k=1, ..., K

tipos de ligas;

i=1, ..., N

tipos de peças;

t=1, ..., T

períodos de tempo.

ηt

número máximo de sub-períodos no período t (t=1,....,T) ;
t −1

Ft=1+

∑

τ =1

ητ denota o primeiro sub-período do período t;

Lt=Ft + ηt -1 denota o último sub-período do período t;
n= F1,..., LT sub-períodos.
Dados do problema:

Capk capacidade total de armazenamento da liga k (é determinada pela capacidade dos fornos
que podem armazenar a liga k);

CT

capacidade total de armazenamento de todos os fornos;

CRepk capacidade máxima de reposição da liga k numa hora de trabalho (é determinada pela
capacidade de reposição dos fornos que podem produzir a liga k);

CTrep capacidade total de reposição de todos os fornos numa hora de trabalho (delimitada pela
energia contratada);
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dit

demanda (em número de árvores) da peça i no período t;

ρi

peso unitário bruto de cada árvore da peça i;

S(k)

conjunto de peças que utilizam a liga k;

aim

quantidade de árvores da peça i que a linha m consegue fazer por hora;

hmn

*

qmn

número de horas de paralisações (quebras) na linha de moldagem m no sub-período n;

hfn

número de horas disponíveis nos fornos no sub-período n;

H it+

**

H it−

custo pelo atraso na entrega de uma árvore da peça i;

cim

custo para produzir uma árvore da peça i na linha m (cim =∞ significa que a árvore da

número de horas disponível na linha de moldagem m no sub-período n;

custo de estocagem de uma árvore da peça i;

peça i não pode ser produzida pela linha m) ;

Xmaxi tamanho máximo de um lote da árvore da peça i;
Imaxit estoque máximo de árvores da peça i no período t;
sm

custo de preparação na linha m;

stm

tempo de preparação na linha m;

CFk0

quantidade de liga k no início do planejamento.

___________________________
*

As horas disponíveis para cada linha poderia considerar as horas de paralisação, ou seja, para efeito de

programação basta considerar: hmn - qmn. Mas qmn é um parâmetro que auxilia o usuário.
**

Os coeficientes das variáveis na função objetivo são designados de ‘custo’, embora sejam parâmetros a

serem definidos pelo usuário.

Variáveis do problema:

Ximn

quantidade de árvores da peça i produzida na linha m no sub-período n;

I it+

quantidade estocada de árvores da peça i no período t;

I it−

quantidade em atraso de árvores da peça i no período t;

CFkn

quantidade (em kg) de liga k no final do sub-período n;

CRkn

quantidade de reposição (em kg) da liga k no sub-período n;

Yimn

variável binária que indica a preparação para produzir a árvore da peça i na linha m no
sub-período n.
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Modelo:
N T

N M

T

Lt

N M

T

Lt

Minimizar ∑ ∑ ( H it− I it− + H it+ I it+ ) + ∑ ∑ ∑ ∑ cim X imn + ∑ ∑ ∑ ∑ s m Yimn
i =1 m =1 t =1 n = Ft

i =1 t =1

(6.1)

i =1 m =1 t =1 n = Ft

Sujeito a:
L( t )

I i+,t −1 - I i−,t −1 +

M

∑ ∑ Ximn - I it+ + I it− = dit

i=1, ..., N

t=1, ..., T

(6.2)

m=1, ..., M

n=F1, ...,LT

(6.3)

m=1, ..., M

n=F1, ...,LT

(6.4)

CFk,n-1 - ∑ ∑ ρi Ximn + CRkn= CFkn

k=1, ..., K

n=F1, ...,L1

(6.5)

0 ≤ CFkn ≤ Capk

k=1, ..., K

n=F1, ...,L1

(6.6)

n=F1, ...,L1

(6.7)

n=F1, ...,LT

(6.8)

n=F1, ...,LT

(6.9)

k=1, ..., K

n=F2, ...,LT

(6.10)

0 ≤ I it+ ≤ Imaxit

i=1, ..., N

t=1, ..., T

(6.11)

I it− ≥0

i=1, ..., N

t=1, ..., T

(6.12)

m=1, ..., M

n=F1, ...,LT

(6.13)

N

∑(

i =1

n = F ( t ) m =1

X imn
+ st m Yimn ) ≤ (hmn - qmn)
a im

0 ≤ Ximn≤ Xmaxi Yimn

i=1, ..., N

M

i∈S ( k ) m =1

K

∑ CFkn ≤ CT

k =1

0 ≤ CRkn ≤ CRepk (hfn)

k=1, ..., K

K

∑ CRkn ≤ CTrep (hfn)

k =1

M

∑ ∑ ρiXimn ≤ CFk0 + CRkn

i∈S ( k ) m =1

Yimn ∈ {0,1}

i=1, ..., N

Antes de explicar detalhadamente o modelo (6.1)-(6.13) vale ressaltar que, para o caso
prático em questão o modelo será aplicado de forma rolante no tempo, onde a programação para
o primeiro dia é feita de forma detalhada, ou seja, o primeiro período t (que equivale a um dia t)
será subdividido em 3 sub-períodos (que equivalem aos 3 turnos de trabalho) e será feita a
programação para cada turno de trabalho separadamente. Além disso, será feita a programação
de forma aproximada (sem subdividir em turnos de trabalho) para outros 4 dias de trabalho, o
que resulta num total de 5 períodos (ou 5 dias), ou seja:
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F1=1 e L1=3; F2=4 e L2=4; F3=5 e L3=5; F4=6 e L4=6; F5=7 e L5=7.
Desta forma, tem-se T=5 períodos t e n = F1,..., L5, ou seja, n=1,...,7 sub-períodos n (ver Figura
6.2).

1

t=1

t=2

t=3

t=4

t=5

n=1,...,3

n=4

n=5

n=6

n=7

Dia 3

Dia 4

Dia 5

2

Dia 1

3

Dia 2

Figura 6.2: Períodos e sub-períodos do Método de Horizonte Rolante

Na formulação (6.1)-(6.13), o primeiro termo da função objetivo (6.1) minimiza os custos
de estocagem e de atraso na entrega dos pedidos. O segundo termo da função objetivo é usado
para retratar algumas proibições do processo produtivo, pois algumas peças não podem ser feitas
por determinada linha devido a alguma restrição da linha de moldagem. Assim, um valor alto
para cim faz com que tais restrições sejam atendidas. Além disso, o segundo termo ainda retrata
algumas prioridades em relação a certas peças que, se possível, deveriam ser feitas em linhas
específicas, as quais são mais adequadas para produzir tais peças. O terceiro termo em (6.1)
minimiza os custos de preparação. Como já observado anteriormente, os custos são parâmetros a
serem definidos pelo usuário. Por exemplo, quando há interesse em se manter peças em estoques,
de modo que, em caso de quebra de máquina, a demanda possa ser atendida pelo estoque, valores
negativos são usados como ‘custo’ de estocagem para incentivar que as variáveis I it+ sejam
positivas.
As restrições (6.2) são de balanceamento de estoque e consideram tanto estoques
positivos, como negativos (atrasos). As restrições (6.3) são devido à limitação de capacidade das
linhas de moldagem e (6.4) indicam que pode haver produção de determinada peça somente se
houver preparação para esta peça e, a quantidade total produzida de árvores da peça i na linha m
no sub-período n deve ser menor que o tamanho máximo do lote para a peça i. As restrições
(6.5)-(6.7) se aplicam apenas para os L primeiros sub-períodos (onde cada turno de trabalho é
programado separadamente) e (6.5) são restrições de balanceamento da capacidade dos fornos,
levando em consideração a quantidade de liga restante do turno anterior (CFk,n-1), a capacidade
de reposição de cada liga (CRkn) e a quantidade (em peso) de liga utilizada em cada turno
M

( ∑ ∑ ρi Ximn). Cabe observar que, CFk0 é um dado do problema e representa a quantidade
i∈S ( k ) m =1
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de cada liga presente no início do planejamento, que normalmente é o primeiro turno de um dia
de trabalho e os fornos estão carregados devido as máquinas de moldagem terem sido paradas
para manutenção. Em (6.6) a quantidade de liga restante num turno (CFkn) é limitada pela
capacidade total de armazenamento da liga (Capk) e, em (6.7) a quantidade restante de todas as
K

ligas ( ∑ CFkn) é limitada pela capacidade total de armazenamento (CT). Em (6.8) a capacidade
k =1

de reposição da liga k num sub-período n (CRkn) é limitada pela capacidade máxima de reposição
por hora da liga k, vezes no número de horas do sub-período (Crepk (hfn)) e, em (6.9) a
K

capacidade de reposição de todas as ligas num sub-período ( ∑ CRkn) é limitada pela
k =1

capacidade total de reposição por hora (restrição devido à energia contratada), vezes a
quantidade de horas do sub-período (CTrep (hfn)). Em (6.10) as restrições de capacidade de
produção de ligas para os outros dias de trabalho (quando os períodos não são divididos em subM

períodos) são consideradas, sendo a quantidade total de liga ( ∑ ∑ ρiXimn) limitada pela
i∈S ( k ) m =1

quantidade inicial da liga no começo do dia (CFk0), mais a capacidade de reposição da liga no dia
de trabalho (CRkn). As restrições (6.11)-(6.13) limitam as variáveis de estoque, de atraso e
definem a variável de preparação como binária.

6.4 Resultados Computacionais
Para apresentar os resultados computacionais foram simulados 5 dias de programação
utilizando os dados reais da indústria. O modelo foi resolvido 5 vezes (com o pacote de
otimização inteira Ampl/Cplex) considerando apenas a programação detalhada para cada dia
separadamente. Entre uma e outra resolução os dados foram atualizados, considerando o estoque
inicial do dia, e todas as quebras das linhas ocorridas durante o dia. Vale observar que, a
demanda não precisa ser atualizada, pois é constante durante os 5 dias. A rigor, no primeiro
período a demanda é di1 - I i+0 .
Para cada dia de programação a resolução do modelo envolve 567 variáveis binárias Yimn ,
567 variáveis lineares Ximn, 270 variáveis lineares I it+ e I it− , 28 variáveis lineares CFkn e CRkn e
um total de 974 restrições. Na programação de cada dia o tempo do pacote foi limitado em 2
minutos e em nenhum dos problemas chegou-se a uma solução a mais de 3% do limitante
inferior. Portanto, todas as soluções estão relativamente (em se tratando de um problema prático)
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próximas do ótimo. Isso mostra que o problema é relativamente pequeno e pode se chegar a bons
resultados utilizando um pacote de otimização inteira num tempo computacional razoável.
A maioria dos dados utilizados é apresentada na Tabela 6.1. Observe que a demanda
diária é de 10.137 árvores de peças e 159.290 kg e o estoque inicial e de 14.239 árvores de peças
e 209.226 kg. Os custos foram determinados depois de várias reuniões com a gerência da
empresa e de exaustivos testes computacionais. Vale ressaltar, a dificuldade em se estabelecer
custos adequados e, mesmo depois de estabelecê-los é praticamente impossível saber se,
realmente, são os que melhor representam os objetivos da empresa. A seguir, são apresentadas
algumas conclusões alcançadas após uma certa experiência com o modelo e com o problema
prático.
Os custos de estocagem ( H it+ ) devem ser negativos, pois é necessário manter um nível de
estoque correspondente a um dia de trabalho. Os custos por atraso ( H it− ) devem ser altos
(quando comparado com os outros custos) e positivos de forma a penalizar fortemente atrasos, os
quais, são bastante indesejáveis, pois causam uma reação em cadeia no restante da empresa.
Foram estabelecidos 4 custos diferentes relativos à produção dos itens nas linhas (cim). Um deles
é um valor muito alto que representa que a linha não pode produzir a peça, os outros 3
representam ótima, boa e inadequada associação de peças às linhas de moldagem. Finalmente, os
custos de preparação foram estabelecidos de acordo com as características do problema prático
aonde a penalidade maior por preparações vem por meio dos tempos de preparações.
Cabe observar que, durante os 5 dias simulados a quantidade de paralisações por quebras
das linhas foi bastante expressiva (ver Tabela 6.2), dificultando a programação da produção.
Observe que, em geral, apenas 71,90% do tempo foi disponível para a produção.
Tabela 6.2: Tempo disponível nas 3 linhas a cada dia.
Tempo Total (h)
Tempo de Paralisações (h)
Porcentagem Disponível

1
64,86
16,68
74,28

2
64,86
12,8
80,27

3
64,86
25,05
61,38

4
64,86
20,34
68,64

5
64,86
16,25
74,95

Média

64,86
18,22
71,90

Os critérios utilizados para comparar as duas programações (programação feita na prática
e a programação feita a partir da resolução do modelo) foram estabelecidos com o gerente de
produção da indústria e estão nas Tabelas 6.3 e 6.4, onde nas colunas tem-se os 5 dias que foram
programados e a média para os 5 dias e, nas linhas, são analisados o número de preparações
obtidos por cada programação, o custo total de produção (cim) (estabelecidos de acordo com o
interesse em se utilizar determinada linha para fazer determinada peça), a quantidade total em
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estoque e o peso total estocado a cada dia, a quantidade total em atraso e o peso total atrasado a
cada dia, a quantidade total produzida e o peso total produzido a cada dia, a porcentagem de
utilização das linhas sem preparações e a porcentagem de utilização das linhas com preparações.
Observe que, nas duas programações o nível de estoque foi reduzido dia a dia. Isso reflete
as paralisações das linhas. Vale lembrar que, é desejável manter o nível de estoque para um dia
de trabalho (10.137 moldes e 159.290kg). O nível de estoque da programação feita pela solução
do modelo (Tabela 6.4) se mantém ligeiramente superior em todos os dias.
Em média, o peso produzido na programação do modelo é 5,8% maior que o peso
produzido pela indústria. Entretanto, a utilização das máquinas (sem preparações) é apenas 3,8%
maior, isso representa uma melhor utilização das linhas (observe os custos de produção para cada
uma das programações) aumentado o rendimento.
O número médio de preparações obtido na solução do modelo é maior que as preparações
feitas pela indústria. Tal fato pode ser explicado pela maior utilização das linhas, o que levou a
uma maior produção e conseqüente redução para zero da quantidade atrasada (que é o principal
objetivo da empresa).
Tabela 6.3: Resumo da programação da produção: prática.
1
Preparações
15
Custo de Prod.
9129
Quant. Estoque 12098
Peso Estoque 174971
Quant. Atraso
0
Peso Atraso
0
Quant. Produz.
7996
Peso Produzido 125035
Utilização
78,18
Utilização Prep. 81,92

Média

2
3
4
5
18,4
22
15
19
21
16677 14094 13332 17583 14163
9242,8
10810
8694
7386
7226
152104 123140 106907 100650 131554
515,8
0
247
580
1752
6330
0
2821
6922
21909
8384
9272
7352
8496
8804
143346 120582 138956 138046 133193
85,47
83,14
92,62
88,14
86,88
90,20
88,21
97,14
93,27
92,06

Tabela 6.4: Resumo da programação da produção: solução modelo (6.1)-(6.13).
1
Preparações
22
Custo de Prod. 13298
Quant. Estoque 13029
Peso Estoque 204548
Quant. Atraso
0
Peso Atraso
0
Quant. Produz.
8935
Peso Produzido 154714
Utilização
90,22
Utilização Prep.
95,7

Média
2
3
4
5
25,2
27
24
26
27
14092 10222 11810 12482 12381
10164
12721
9698
8129
7241
161557
201938 154618 128936 117744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8738,8
9829
7113
8568
9249
156681 111960 133606 148091 141010
88,79
89,51
87,32
88,19
88,34
95,27
95,74
94,56
95,19
95
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Foi feita uma análise da utilização de cada linha de moldagem separadamente. Foram
analisadas as porcentagens de utilização do tempo disponível. Como é possível observar nas
Tabelas 6.5 e 6.6, a programação obtida pela solução do modelo (6.1)-(6.13) utilizou cerca de
20,49% a mais da linha L1, 6,71% a mais da linha L2 e 7,62% a menos a linha L3.
Após uma análise minuciosa das peças produzidas por cada linha foi possível constatar
que houve uma troca entre as linhas L2 e L3, ou seja, algumas peças que estavam sendo
produzidas na linha L3 na programação da indústria, passaram a ser produzidas pela linha L2 na
programação obtida pelo modelo. Isso aumentou o rendimento da linha L3, pois esta não foi
sobrecarregada (os 102,53% da programação da indústria representam que a linha foi utilizada
em hora-extra, diminuindo o tempo de manutenção). Além disso, a solução do modelo utilizou
bastante a linha L1, o que é refletido no aumento expressivo da produção e na redução dos
atrasos.
Tabela 6.5: Porcentagem de utilização das linhas (com preparações): prática.
L1
L2
L3

1
52,02
93,75
96,13

2
63,02
96,92
104,71

3
98,98
82,82
106,09

4
80,96
88,90
104,19

5
96,73
76,27
102,67

Média
75,91
88,03
102,53

Tabela 6.6: Porcentagem de utilização das linhas (com preparações): solução do modelo.
L1
L2
L3

1
97,2
94,05
95,79

2
96,74
95,27
95,2

3
97,04
92,79
93,64

4
96,27
95,21
94,62

5
93,96
95,58
95,05

Média
96,40
94,74
94,91

A partir dos resultados computacionais foi possível concluir que o modelo matemático
(6.1)-(6.13) representa bem o problema de programação da produção na fundição estudada e
permite um aumento do rendimento das linhas (devido a melhores associações de peças às
linhas), aumento na utilização das linhas o que leva também a um aumento na produção de forma
a evitar atrasos e a manter o nível de estoque. Além disso, o modelo também apresenta um
controle da capacidade dos fornos, impedindo que se faça uma programação nas linhas de
moldagem que seja inviável para os fornos, ou seja, é feito um balanceamento no peso das peças
que estão sendo produzidas a cada turno de trabalho de modo que, o peso total seja factível para
os fornos. Na programação feita pela indústria este fato ocorre muitas vezes, ou seja, a
programação das linhas é feita sem considerar a capacidade dos fornos de modo que, muitas
vezes, as linhas ficam paradas aguardando o metal que está sendo fundido nos fornos. Isso reflete
numa baixa utilização das linhas de moldagem.
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Nas próximas etapas de pesquisa um método de solução, que pode ser uma extensão dos
métodos utilizados nos capítulos anteriores, deverá ser implementado bem como uma interface
gráfica amigável de modo a viabilizar a implantação desta abordagem de solução na prática
industrial.
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CAPÍTULO 7:
Conclusões e Trabalhos Futuros

A indústria de ferro e aço se caracteriza como uma indústria primária que fornece bens
para vários setores importantes para o desenvolvimento de um país. De acordo com Tang et al.
(2001), “Apesar disso, problemas de planejamento e programação na produção de ferro e aço
não tem tido tanta atenção dos pesquisadores de pesquisa operacional como ocorre com outras
indústrias tais como, cortes de metais e indústria eletrônica.”
Esta tese foi direcionada a este setor industrial onde, após a fundamentação teórica obtida
com a ampla revisão bibliográfica, foram estudados dois casos práticos. A partir de visitas a
fundições, foram propostos modelos matemáticos de planejamento e programação da produção e
foram desenvolvidos métodos de solução para estes modelos. Além disso, um terceiro caso
prático foi estudado a partir da extensão de um trabalho anterior realizado pelo nosso grupo de
pesquisa.
O primeiro estudo de caso (Capítulo 3), consiste numa fundição pequena, na qual a
demanda varia bastante diariamente. Esta variação se dá tanto nas quantidades demandadas
como nos pesos das peças. A programação do forno (que é o gargalo do processo produtivo) é
primordial e a minimização do atraso no atendimento à demanda é o principal objetivo. Um
modelo matemático foi proposto para este problema e um método de solução desenvolvido. O
modelo matemático considera a programação das ligas no forno e a programação do setor de
moldagem. Entretanto, é a programação do forno que “puxa” a programação da moldagem. O
método foi desenvolvido com base na técnica relaxe-e-fixe aplicada a um modelo de horizonte
rolante e um método de busca local foi utilizado para fixar as principais variáveis (variáveis que
determinam a programação do forno). Os resultados computacionais foram obtidos para um
exemplo prático, mostrando a viabilidade da aplicação do método à empresa e uma interface
gráfica está sendo desenvolvida para facilitar a implantação do método. Futuramente, um método
que resolve o problema de arredondamento das variáveis de produção deverá ser implementado.
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Uma heurística já foi esboçada e é baseada na resolução do problema residual que surge em
problemas de corte e empacotamento.
Um novo modelo, como extensão do modelo prático do Capítulo 3, foi proposto no
Capítulo 4, onde são considerados custo e tempo de preparação dependente da seqüência. O
objetivo do Capítulo 4 não foi o de estudar um caso prático (embora o modelo possa ser
aplicado), mas sim, de propor um modelo um pouco mais complexo aproximando-se mais dos
modelos teóricos e, a partir disso, testar os métodos de solução aplicados a vários exemplos,
cujos dados foram gerados aleatoriamente em intervalos. Foram desenvolvidos três diferentes
métodos de busca em vizinhança. Os resultados foram melhores do que os obtidos pela resolução
do problema com um pacote de otimização inteira num tempo computacional bastante inferior.
Em trabalhos futuros, novas heurísticas devem ser testadas (como, por exemplo, algoritmos
genéticos) com o intuito de melhorar ainda mais os resultados computacionais.
No Capítulo 5 foi apresentada uma extensão de um estudo de caso numa fundição de
médio porte. O modelo estendido considera atraso no atendimento à demanda e custos de
preparação. O método de solução consiste, basicamente, em planejar, a partir de um modelo
relaxado, as peças que deverão ser feitas em cada período e, posteriormente, programar
heuristicamente os fornos, ou seja, encontrar as melhores ligas a serem produzidas em cada
período de forma a tentar produzir as peças planejadas.
Um segundo estudo de caso foi feito em uma fundição cativa de grande porte e foi
apresentado no Capítulo 6. Um modelo matemático de programação inteira mista foi proposto e
resolvido com auxílio de um pacote de otimização inteira. O modelo matemático considera a
programação das linhas de moldagem, bem como, a distribuição de capacidade nos fornos. Ao
contrário da fundição de pequeno porte estudada no Capítulo 3, neste caso a programação das
linhas de moldagem é que “puxa” a programação dos fornos, o que sugere que, à medida que
cresce o tamanho da empresa, a programação dos fornos deixa de ser crucial.
Como já foi observado neste trabalho, em muitos casos práticos a resolução de problemas
de planejamento e programação da produção que aparecem em empresas pequenas pode ser mais
difícil do que em grandes empresas. Isso fica evidente ao comparar os dados da fundição de
pequeno porte estudada no Capítulo 3 com os da fundição de grande porte estudada no Capítulo
6. Enquanto na primeira, a carteira de pedidos envolve 26 ligas diferentes que fabricam 403 tipos
de itens com pesos que variam entre 1 e 300 kg e com demandas que mudavam a cada dia, na
segunda, tem-se apenas duas ligas principais para 27 itens com pesos que variam entre 7 e 22 kg
e com uma demanda diária constante durante o mês inteiro. Além disso, a organização dos dados
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na fundição de grande porte era muito melhor, o que permitiu uma comparação dos resultados
computacionais obtidos pela resolução do modelo com os resultados obtidos na prática,
mostrando que a implantação do modelo implicaria em ganhos efetivos para a empresa.
Futuramente, pretende-se desenvolver um método de solução independente de pacotes de
otimização inteira e uma interface gráfica deverá ser desenvolvida.
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Características do Setor de Fundições

Inicialmente, um breve resumo sobre a fabricação de cada tipo de metal é apresentado
(fonte: www.infonet.com.br). As fundições podem ser divididas, de forma geral, em ferrosas
(ligas à base de ferro e aço que correspondem a mais de 90% da produção de fundidos) e nãoferrosas (ligas à base de alumínio, cobre, zinco, dentre outros metais).
- Fabricação de Aço: os aços, em geral, são classificados em grau, tipo e classe. O grau

identifica a faixa de composição química do aço. O tipo identifica o processo de desoxidação
utilizado, enquanto que a classe é utilizada para descrever outros atributos, como nível de
resistência e acabamento superficial. A designação do grau, tipo e classe utiliza uma letra,
número, símbolo ou nome. Existem vários sistemas de designação para os aços, como o SAE
(Society of Automotive Engineers), AISI (American Iron and Steel Institute), ASTM (American

Society of Testing and Materials) e ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A
normalização unificada vem sendo utilizada com freqüência cada vez maior e é designada pela
sigla UNS (Unified Numbering System).
Nos aços-carbono a quantidade de carbono presente no aço define a sua classificação: os
de baixo carbono possuem no máximo 0,30% de Carbono; os de médio carbono possuem de 0,30
a 0,60%; e os de alto carbono possuem de 0,60 a 1,00%. Os aços baixo carbono possuem,
normalmente, baixas resistência e dureza e altas tenacidade e ductilidade. Além disso, são
bastante usináveis e soldáveis e apresentam baixo custo de produção. Estes aços, geralmente, não
são tratados termicamente. Entre as suas aplicações típicas estão as chapas automobilísticas,
perfis estruturais e placas utilizadas na fabricação de tubos, construção civil, pontes e latas de
folhas-de-flandres. Os aços médio carbono possuem uma quantidade de carbono suficiente para a
realização de tratamento térmico de têmpera e revenimento. Possuem mais resistência e dureza e
menos tenacidade e ductilidade do que os aços baixo carbono. São utilizados em rodas e
equipamentos ferroviários, engrenagens, virabrequins e outras peças de máquinas que necessitam
de elevada resistência mecânica e ao desgaste e tenacidade. Os aços alto carbono são os de maior
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resistência e dureza, porém de menor ductilidade entre os aços carbono. São quase sempre
utilizados na condição temperada e revenida, possuindo boas características de manutenção e um
bom fio de corte. Têm grande aplicação em talhadeiras, folhas de serrote, martelos e facas.
Os aços-inoxidáveis são aqueles que contém um mínimo de 10,5% de cromo como
principal elemento de liga. São aços onde não ocorre oxidação em ambientes normais. Alguns
aços inoxidáveis possuem mais de 30% de Cromo ou menos de 50% de Ferro. Suas
características de resistência são obtidas graças à formação de um óxido protetor que impede o
contato do metal base com a atmosfera agressiva. Alguns outros elementos como níquel,
molibdênio, cobre, titânio, alumínio, silício, nióbio, nitrogênio e selênio podem ser adicionados
para a obtenção de características mecânicas particulares. Os aços inoxidáveis são divididos em
cinco famílias: martensíticos, ferríticos, austeníticos, duplex (austenítico e ferrítico) e é possível
endurecê-los por precipitação. Entre as aplicações dos aços martensíticos, por exemplo, estão
turbinas a vapor, motores a jato e turbinas a gás. Alguns destes aços encontram aplicações,
também, como tubulações de vapor, re-aquecedores de geradores a vapor e tubulações
superaquecidas utilizadas em refinarias de combustíveis fósseis, cutelaria, peças de válvulas,
engrenagens, eixos, cilindros laminadores, instrumentos cirúrgicos e odontológicos, molas e
esferas de rolamentos. Os ferríticos encontram aplicações em sistemas de exaustão de
automóveis, recipientes de alimentos, trocadores de calor e em tubulações contendo soluções
com cloretos e água do mar.
Os aços-ferramenta são utilizados nas operações de corte, formação, afiação e quaisquer
outras relacionadas com a modificação de um material para um formato utilizável. Estes aços se
caracterizam pela sua elevada dureza e resistência à abrasão associada à boa tenacidade e
manutenção das propriedades de resistência mecânica em elevadas temperaturas. Estas
características são obtidas com a adição de elevados teores de carbono e ligas, como tungstênio,
molibdênio, vanádio, manganês e cromo. Boa parte dos aços-ferramenta é forjada, mas alguns
também são fabricados por fundição de precisão. A seleção da matéria-prima para a fabricação
dos aços-ferramenta é um fator importante do processo, e a sua seleção costuma ser
cuidadosamente realizada, inclusive, na utilização de sucata. Em geral, a fusão dos açosferramenta é realizada em quantidades relativamente pequenas nos fornos elétricos, tomando um
especial cuidado com as tolerâncias de composição química e homogeneidade do produto final.
Estas particularidades tornam o aço-ferramenta um material de custo mais elevado do que os
aços comuns. Os aços-ferramenta são divididos em diferentes tipos de acordo com a sua
aplicação e características. Por exemplo: os aços-rápido são utilizados em ferramentas, brocas,
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perfuratrizes e alargadores. Os aços para moldagem, como o próprio nome sugere, são utilizados
como moldes de vários tipos, para aplicações que requerem a manutenção das características de
resistência em temperaturas e pressões elevadas. Os aços temperáveis em água são utilizados em
ferramentas para forjamento a frio, cunhagem de moedas, gravação em relevo, trabalho em
madeira, corte de metais duros (machos e alargadores), cutelaria e outras que requeiram
resistência ao desgaste por abrasão.
Os aços-liga contêm quantidades específicas de elementos de liga diferentes daqueles,
normalmente, utilizados nos aços comuns. Estas quantidades são determinadas com o objetivo
de promover mudanças nas propriedades físicas e mecânicas que permitam ao material
desempenhar funções específicas. Os aços-liga costumam ser designados de acordo com o(s)
seu(s) elemento(s) predominante(s), como por exemplo, aço-níquel, aço-cromo. Os aços-liga, por
serem uma família bastante ampla de diferentes tipos de aço, com propriedades bastante
distintas, encontram aplicações igualmente vastas. Podem ser encontrados em praticamente todos
os segmentos industriais, desde a construção civil até a construção naval, passando pela indústria
petrolífera, automobilística e aeronáutica.
- Fabricação de Alumínio e suas ligas: o alumínio e suas ligas constituem um dos materiais

metálicos mais versáteis, econômicos e atrativos para uma vasta série de aplicações. Sua
aplicação como metal estrutural só é menor que a dos aços. O alumínio possui uma densidade de
2,7 g/cm³, aproximadamente 1/3 da do aço, o que somado à sua elevada resistência mecânica, o
torna bastante útil na construção de estruturas móveis, como veículos e aeronaves. O alumínio
possui elevadas condutividades térmica e elétrica, e é não-tóxico. Outra vantagem do alumínio é
a sua resistência à oxidação progressiva, já que os átomos da sua superfície se combinam com o
oxigênio da atmosfera, formando uma camada de óxido protetor que impede a progressão da
deterioração do material. Além disso, o alumínio com determinados tratamentos e/ou elementos
de liga se torna resistente à corrosão em meios mais agressivos. Dentre suas aplicações estão as
indústrias química e elétrica, aeronaves (graças a sua elevada resistência mecânica), aplicações
arquitetônicas, varetas ou eletrodos de solda, produtos expostos à atmosfera marinha como
cascos de barcos, componentes estruturais de aeronaves e outras aplicações que necessitam de
elevados requisitos de resistência. O alumínio também encontra aplicações em peças decorativas,
graças à sua superfície brilhante e reflexiva.
- Fabricação de Estanho e suas ligas: o estanho possui ponto de fusão de 232 °C, peso

específico de 7,3 g/cm³ e coloração branca prateada. Consiste num material mole, dúctil,
maleável e que possui baixa resistência mecânica e elevada resistência à corrosão, sendo
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empregado na forma de chapas, folhas e fios estanhados e como elemento básico de certas ligas,
como algumas para mancais e soldas, ou como elemento secundário de ligas importantes, como
o bronze. Sua principal aplicação é no processo de estanhar, por imersão a quente ou
eletrodeposição, chapas ou folhas de aço, originando as chamadas folhas-de-flandres. Também é
bastante utilizado em dispositivos de segurança contra o fogo, alarmes, metais de soldagem e
vedação.
- Fabricação de Cobre e suas ligas: o cobre e suas ligas são o terceiro metal mais utilizado no

mundo, perdendo apenas para os aços e para o alumínio e suas ligas. Suas principais
características são as elevadas condutividades elétrica e térmica, boa resistência à corrosão,
facilidade de fabricação, elevada resistência mecânica e à fadiga. Sua densidade é de 8,94 g/cm³,
um pouco acima da do aço e sua temperatura de fusão é de 1083 ºC. Existem vários tipos de liga
de cobre. Os elementos de liga são adicionados ao cobre com o intuito de melhorar a resistência,
a ductilidade e a estabilidade térmica, sem causar prejuízos a formabilidade, condutividades
elétrica e térmica e resistência à corrosão. As ligas de cobre apresentam excelente ductilidade a
quente e a frio, ainda que um pouco inferiores às do metal puro. O cobre e suas ligas encontram
aplicações nos mais diversos setores: construção civil, elétrica, automobilística, arquitetura,
eletro-eletrônica, mecânica, objetos decorativos, bélica, mineração, construção naval, exploração
petrolífera, entre outras.
- Fabricação de Ferro Fundido: é o termo genérico utilizado para as ligas Ferro-Carbono as

quais contém no mínimo 2% de carbono, mais silício (entre 1 e 3%) e enxofre, podendo ou não
haver outros elementos de liga. Os cinco tipos de ferros fundidos comercialmente existentes são
o Cinzento, Dúctil, Maleável, Grafítico Compacto e Branco.
O ferro fundido cinzento é frágil e quebradiço não servindo muito bem a aplicações que
requeiram elevada resistência à tração. Sua resistência e ductilidade são maiores sob compressão,
além de terem excelentes capacidades de amortecimento de vibrações e elevada resistência ao
desgaste mecânico. São aplicados como componente estrutural de máquinas e equipamentos
pesados sujeitos à vibração, peças fundidas de vários tipos que não necessitam de elevada
resistência mecânica, pequenos blocos cilíndricos, pistões, cilindros, discos de embreagem e
peças fundidas de motores a diesel.
O ferro fundido dúctil tem uma estrutura nodular que lhe confere maior resistência
mecânica e ductilidade, aproximando suas características das do aço. Suas aplicações incluem
válvulas, carcaça de bombas, virabrequins, engrenagens, pinhões, cilindros e outros componentes
de máquinas e automóveis.
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O ferro fundido branco é extremamente duro e frágil, chegando a ser inadequado para a
usinagem em alguns casos. Sua aplicação é restrita aos casos em que dureza elevada e resistência
ao desgaste são necessárias, como nos cilindros de laminação. O ferro fundido branco,
geralmente, é utilizado como um processo intermediário na produção do ferro fundido maleável
que apresenta características de elevada resistência mecânica e considerável ductilidade e
maleabilidade.
Finalmente, o ferro fundido grafítico tem propriedades que variam entre as do ferro
fundido cinzento e as do dúctil. Dentre as aplicações típicas, podem ser citadas: base para
grandes motores a diesel, cárteres, alojamentos de caixas de engrenagens, alojamentos para
turbo-alimentadores, suportes de rolamentos, rodas dentadas para correntes articuladas, moldes
para lingotes, coletores de descarga de motores e discos de freio.
- Fabricação de Magnésio e suas ligas: As ligas de magnésio possuem boas características de

resistência mecânica, módulo de elasticidade e baixa densidade (1,7 g/cm³), além de uma baixa
relação resistência/densidade. Estas propriedades dão ao magnésio uma vasta utilização em
aplicações estruturais. O magnésio possui também, boa condutibilidade elétrica e térmica, e
absorção às vibrações elásticas. Seu ponto de fusão é baixo, em torno de 650 °C. Tem boa
usinabilidade e pode ser forjado, extrudado, laminado e fundido. Possui boa resistência à
corrosão em atmosferas pouco agressivas, mas é suscetível à corrosão em meios marinhos. As
ligas de magnésio são largamente utilizadas na indústria aeronáutica em componentes de
motores, na fuselagem e no trem de pouso. Encontra aplicação também, na indústria
automobilística (caixas de engrenagem, rodas, colunas de direção), indústria bélica (mísseis) e
em alguns componentes eletro-eletrônicos.
- Fabricação de Titânio e suas ligas: material de engenharia de aplicação relativamente recente,

o titânio possui uma densidade razoavelmente baixa (4,5 g/cm³), um elevado ponto de fusão
(1668 °C) e boa elasticidade. Suas ligas são bastante resistentes, além de possuírem boa
ductilidade, usinabilidade e forjabilidade. Sua maior limitação é uma elevada reatividade
química com outros elementos em altas temperaturas, o que levou ao desenvolvimento de uma
série de ligas especiais que elevam o custo do material. A principal característica do titânio,
entretanto, é a sua elevada resistência à corrosão em temperatura ambiente, o que o torna
praticamente imune ao ar, à atmosfera marinha e a uma grande variedade de atmosferas
industriais. Além disso, o titânio é biocompatível, o que o torna uma alternativa altamente
utilizada na área biomédica. O titânio possui uma série de aplicações em tecnologia de ponta.
Suas características de resistência à corrosão, resistência mecânica e densidade são
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determinantes na escolha das suas ligas. Entre as suas muitas aplicações podem ser citadas: em
componentes de turbinas a gás, vasos de pressão aeroespaciais, material estrutural nas indústrias
aeronáutica, automobilística e na marinha, carcaças de submarinos, contêineres de lixo nuclear,
estruturas de suporte para sistemas óticos sujeitos a grandes variações de temperatura, implantes
e próteses, bens de consumo (pulseiras de relógio, tacos de golfe, etc.), entre outras.
- Fabricação de Níquel e suas ligas: o níquel se apresenta como um metal branco prateado,

similar em muitos aspectos ao metal ferro, porém com uma boa resistência à oxidação e à
corrosão. É utilizado, principalmente, na melhoria de resistência mecânica a altas temperaturas,
resistência à corrosão e outras propriedades, para uma ampla faixa de ligas ferrosas e nãoferrosas. Outras propriedades que se destacam são: as condutividades térmica e elétrica, como
também uma excelente propriedade magnética. Propriedades que fazem do níquel e suas ligas,
metais bastante valiosos. O níquel é utilizado com freqüência, sozinho ou com outros elementos
de liga, tais como, cromo e molibdênio, para permitir o desenvolvimento de uma alta dureza,
resistência e ductilidade. É bastante empregado na indústria automotiva, na construção civil e em
outras indústrias, onde se exigem alta resistência ao desgaste, e à corrosão e tenacidade. Porém,
uma característica marcante da adição de níquel é a diminuição da temperatura de transição
dúctil-frágil para os aços, geralmente, empregados em equipamentos submetidos a serviços de
baixas temperaturas.
- Fabricação de Zinco e suas ligas: o zinco apresenta densidade de 7,13 g/ cm³ e ponto de fusão

de 419 °C. Possui alta resistência à corrosão, graças à produção de um óxido protetor à
temperatura ambiente. É bastante maleável entre 100 e 150 °C, podendo ser laminado em chapas
e estirado em fios. Apresenta pouca resistência ao ataque de ácidos usuais e de soda. O zinco
pode ser encontrado na forma de placas, lingotes, chapas, grãos e pó. Uma das suas principais
funções na indústria é na forma de camada protetora para peças e equipamentos de aço,
constituindo o chamado aço galvanizado. Além disso, é muito utilizado em baterias, pigmentos,
pintura orgânica e inorgânica, como agente redutor em processos químicos e como aditivo na
produção de produtos de borracha.
O processo de fusão de metais é caracterizado pelos tipos de fornos utilizados. Segundo
Campos Filho e Davies (1978), a prática de fundição requer grande variedade de fornos de fusão
com diferentes características. O requisito básico para um forno de fusão é levar uma dada massa
de metal com composição química especificada, a uma temperatura de vazamento numa
velocidade de fusão desejada, com eficiência econômica. Os diferentes tipos de fornos podem ser
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classificados pela capacidade, tempo de fusão, forma como é obtido o aquecimento do forno e
pelos tipos de materiais que podem fundir.
- Forno Cadinho: aquecido por meio de gás, óleo combustível ou carvão, o forno cadinho é

utilizado para a produção de ferro, aço e ligas de alumínio, manganês e cobre. Trabalham numa
faixa de temperatura de 200 a 1.400 oC, a capacidade varia de 10 a 1.000 kg e a velocidade de
fusão se situa entre 10 e 100 kg/hora.
- Forno de Reverberação: bastante utilizado na fundição de metais não ferrosos, pode também

ser utilizado para ferro fundido cinzento, ligas de cobre e de alumínio. Tem capacidade de 50 a
500 kg e velocidade de fusão de até 10.000 kg/hora. Uma desvantagem deste tipo de forno são as
perdas por oxidação que podem ser bastante elevadas quando se utiliza sucata leve, como, por
exemplo, navalhas e rebarbas.
- Forno Cubilô: consiste num forno de cuba vertical, sendo utilizado quase que exclusivamente

na fusão de ferro fundido produzindo cerca de 90% do total deste material. Em geral, são
utilizados aos pares, cada forno trabalhando durante um dia e sendo reparado no dia seguinte.
Variam bastante em tamanho e a capacidade é determinada pela velocidade de fusão que é de
1.000 a 20.000 kg/hora.
- Forno Arco Elétrico Direto: é utilizado, principalmente, na fusão de aço e utiliza o calor

desenvolvido pela descarga elétrica em forma de arco entre os eletrodos e o metal. Trabalha a
uma temperatura entre 1250 e 1750 oC, sua capacidade pode chegar a 100.000 kg e a velocidade
vai até 40.000 kg/hora.
- Forno de Indução Arco Indireto: em geral, utilizado na fusão de pequenas quantidades de

ferro-liga ou ligas de cobre, a capacidade varia entre 100 e 2.000 kg, a velocidade de fusão fica
em torno de 1.000 kg/hora e a temperatura de trabalho entre 1.000 e 1750 oC. Normalmente,
consiste num forno rotatório, onde o calor é produzido por radiação do arco elétrico gerado entre
dois eletrodos.
- Forno de Indução: utilizado na maioria dos casos para a fusão de aços-liga, tem capacidade

que varia de 50 a 500 kg, embora fornos maiores sejam ocasionalmente encontrados. Os fornos
de indução operam sobre o mesmo princípio de um transformador, onde a carga metálica
constitui o enrolamento secundário do circuito, sendo que, o enrolamento primário é constituído
por uma bobina de tubos de cobre resfriados a água colocada no interior da carcaça do forno.
Assim, após carregar o forno com sucata de aço, uma corrente de alta freqüência é passada
através da bobina primária, induzindo uma corrente ainda mais forte na carga de aço (que passa a
ser a bobina secundária) resultando num rápido aquecimento.
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Existem ainda muitas variantes no processo de fundição (grau de automação,
produtividade, precisão dimensional, acabamento superficial), entretanto destaca-se a influência
do tipo de molde nas propriedades físicas do material resultante. A taxa de extração de calor
através do molde determina a característica de resistência mecânica da peça. Por este motivo,
Campos Filho e Davies (1978) classificam os processos de fundição de acordo com o tipo de
molde utilizado e pela força ou pressão usada para preencher o molde com metal líquido. Dentre
os processos classificados estão:
- Fundição em Moldes de Areia: consiste em um dos processos mais utilizados, principalmente,

para a fundição de peças de grande dimensão. A partir de uma mistura que é formada de areia
siliciosa, argila e água, o processo consiste em compactar esta mistura, manualmente ou através
de máquinas de moldagem, sobre um modelo montado na caixa de moldar. Após a solidificação
da liga dentro do molde, ele é rompido e a peça é retirada, de modo que não é possível
reaproveitar o molde (molde colapsável). Para a produção em larga escala são adotados
processos automáticos ou semi-automáticos, onde a secagem é feita por máquinas resultando
numa operação mais rápida, porém o custo com equipamentos, energia e outros acessórios
encarece o processo.
- Fundição em Moldes em Casca (Shell Molding): é utilizada para fundição de precisão, onde

as peças a serem produzidas têm formas complexas e exigem precisão nas dimensões e
contornos. A areia de moldagem é coberta com uma resina sintética ligante e colocada em
contato com uma chapa aquecida, onde está impresso o formato da peça a ser feita. A resina
endurece com o calor resultando numa cobertura forte e rígida, de 5 a 10 mm de espessura, que é
destacada da chapa modelo formando a base para o molde em casca. Para formar o molde são
utilizadas duas cascas juntas.
- Fundição em Moldes de Cera Perdida (Investiment Casting): também utilizada,

principalmente, para fundição de precisão, a etapa inicial requer a produção de um dispositivo
modelo de cera ou plástico, que é revestido com um material refratário adequado. Este material é
queimado, tomando a forma do modelo de cera e esta, por sua vez, escorre sem deixar resíduo. O
material refratário endurece e o metal é fundido no interior da cavidade do molde resultante.
- Fundição em Moldes de Gesso: utiliza pastas de sulfato de cálcio para a formação dos moldes,

os quais, têm superfícies bastante lisas e alta precisão dimensional. Entretanto, os moldes de
gesso possuem baixa velocidade de resfriamento aumentando o tempo necessário para a
obtenção do produto. Por isso, a fundição em gesso tem um custo muito alto, sendo, sempre que
possível, substituída pela fundição convencional em areia.
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- Fundição em Moldes de Cerâmica (Shaw): utiliza um modelo metálico sobre o qual é

colocada uma pasta cerâmica. Esta pasta endurece em 3 a 4 minutos e, enquanto está
endurecendo, é ainda flexível e pode ser destacada da placa modelo sem romper-se. Após ser
destacada, sofre um processo de secagem da face do molde e é cozida para endurecer
definitivamente e obter resistência mecânica. A casca assim obtida é finalmente granulada, sendo
revestida com uma cobertura grosseira, de baixo custo, antes do vazamento.
- Fundição em Molde Cheio: o modelo é feito de combustível sólido ou algum material de fácil

vaporização e molde é formado em torno deste. O modelo não é removido e o metal líquido é
vazado no interior do molde cheio, decompondo progressivamente o material do interior à
medida que ocorre o enchimento, até que o metal preencha totalmente o molde.
- Fundição em Molde Permanente: freqüentemente denominada fundição por gravidade em
matriz. As partes do molde (inferior e superior) são feitas de metal. O molde metálico pode ser

utilizado várias vezes (molde não colapsável). Depois da solidificação o molde é aberto, sem
necessidade de quebrá-lo e a peça é retirada. Utilizado, principalmente, para a fabricação de
peças de formas simples e pequenas, apresenta um melhor acabamento superficial que o dos
moldes de areia. A utilização de moldes metálicos é restrita a fabricação de peças em ligas de
ponto de fusão relativamente baixo.
- Fundição sob Pressão: nos moldes metálicos, além da fundição por gravidade é possível a

utilização de fundição sob pressão que consiste em forçar, sob pressão, o metal líquido a
penetrar na cavidade do molde. Este processo permite a fabricação de peças de formas bastante
complexas.
- Fundição Centrífuga: os moldes permanentes são utilizados ainda na fundição centrífuga,

que consiste em vazar o metal líquido num molde dotado de rotação de modo que a força
centrífuga force o metal líquido ao encontro com as paredes do molde, onde ocorre a
solidificação. Este processo é utilizado na fabricação de ferros fundidos para linhas de
suprimentos de água.
- Fundição Contínua: a fundição contínua não é um processo utilizado na produção de uma

variedade de peças com diferentes formas, como acontece nos processos considerados
anteriormente, mas sim uma maneira de se fazer blocos com geometria simples (algumas vezes
chamados de lingotes) para depois serem trabalhados através de vários processos mecânicos
subseqüentes, tais como, forjamento, estampagem e vários métodos de união e soldagem obtendo
então os formatos desejados. Para superar a necessidade de trabalho extensivo nos primeiros
estágios, surgiu a fundição contínua como a maneira de produzir peças fundidas de formas e
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dimensões aproximadas daquela obtida após os estágios iniciais de trabalho por conformação. Na
fundição contínua, o metal líquido é vazado no interior de um molde com fundo falso
(lingoteira). Este fundo é fechado temporariamente e, na medida que o lingote, gradualmente, se
solidifica, é continuamente puxado para fora do molde sendo cortado sempre que atingir o
comprimento desejado. Exemplos típicos deste tipo de fundições são as grandes siderúrgicas que
fabricam de forma integrada chapas e/ou bobinas de aço.
A seguir, são dadas algumas explicações sobre as características presentes nestas
siderúrgicas de fabricação de aço, enfatizando as diferenças em relação às fundições focalizadas
no presente trabalhado. Segundo Lopes et al. (1998), as operações numa siderúrgica integrada
podem ser divididas em duas fases. A fase primária consiste em transformar a matéria-prima
(minério de ferro e carvão) em bobinas de aço que serão utilizadas na fabricação de vários
produtos, tais como, algumas partes de automóveis. Este processo de transformação da matériaprima pode ser subdividido em 3 principais partes: fabricação da liga, que consiste na utilização
de fornos para fundir a matéria-prima transformando-a em aço líquido; fundição contínua, que
transforma o aço líquido em grandes barras de aço; laminação, que transforma as barras de aço
em bobinas com as especificações estabelecidas pela demanda. A fase secundária consiste nas
operações de controle das especificações finais, tais como, eliminação de oxidações,
galvanização, dentre outras.
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