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Resumo 

Este trabalho consiste no estudo de um problema prático que ocorre numa fundição, a qual tem 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 e que devem ser feitos 
com diferentes ligas. Em cada período, a programação da produção nessa fundição envolve dois níveis 
importantes de decisão que estão inter-relacionados: 1) qual liga deve ser produzida no forno em cada 
período, e 2) a quantidade de cada item a ser produzida em cada máquina de moldagem. Num estudo 
anterior, foi proposto um modelo de dimensionamento de lotes monoestágio, com restrições de 
capacidade, máquinas paralelas e múltiplos itens. Neste trabalho, o modelo matemático de 
programação inteira mista é estendido considerando custo de preparação e admitindo atraso na data de 
entrega. Além disso, o método de solução é adaptado para o modelo estendido. São apresentados 
alguns resultados computacionais comparando o modelo original com o estendido. Com isso, 
pretende-se mostrar que a consideração de atraso na data de entrega faz com que o próprio modelo 
responda a certas questões, que antes eram deixadas a cargo do programador, que tinha que negociar 
com os clientes uma postergação das datas de entrega. 
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Abstract 

This work consists of the study of a practical problem that arises in a foundry, which has one furnace 
operating in each period, that is the production bottleneck, and several moulding machines producing a 
known demand of different types of items, which must be made with different alloys. For each period, 
the production programming in this foundry has two important and linked decision levels: 1) what 
alloys should be produced in the furnace in each period, and 2) the quantity of each item to be 
produced in each moulding machine. In an early study, a single-level, multi-item, capacitated, parallel 
machine lot-sizing model was proposed. In this work, the mathematical mixed integer programming 
model is extended considering setup cost and delay of the due date. Moreover, the solution method is 
adapted to the extended model. Some computational results, comparing the original and the extended 
models, are presented. So, to intend to show that with the consideration of delay of the due date, the 
model answer some questions that used to be answered by the manager, that had to negotiate with the 
customers a delay of the due date.  
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