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Resumo 
 

O problema de dimensionamento de lotes (PDL) em múltiplas plantas tem sido investigado nos 

últimos anos por um número razoável de pesquisadores devido à sua relevância para empresas 

com diversas fábricas capazes de produzir diversos itens e de atender suas próprias demandas. A 

versão do PDL na qual se tem restrições de capacidade de máquina é a mais explorada na 

literatura, mas neste trabalho consideramos o caso não capacitado em que a transferência da 

produção de itens entre plantas é permitida visando a minimização total dos custos. No PDL em 

múltiplas plantas com transferência de produção entre plantas (PDLMPT), é possível ainda 

estocar a produção tanto na planta em que os itens foram produzidos quanto na outra planta em 

que a produção foi transferida para atender uma demanda futura. Os custos considerados em 

nosso problema são compostos pelos custos de preparação de máquina e de produção, custos de 

transferência entre plantas dos itens produzidos e custo de estocagem. No problema que estamos 

considerando não se permite atraso no atendimento das demandas.  

 

Sambasivam e Schimidt (2000) estudam o PDLMPT e demonstram em seu trabalho que este 

pertence à classe NP-difícil. Para isto eles apresentam uma redução em tempo polinomial do 

problema de alocação de facilidades não capacitado ao PDLMPT não capacitado. Desde então, de 

nosso conhecimento, pouco estudo foi dedicado a este problema. 

 

Neste trabalho propomos um novo modelo baseado em fluxo em redes para o PDLMPT não 

capacitado. Consideramos inicialmente o caso em que a estocagem da produção é feita na própria 

planta em que os itens foram produzidos e depois indicamos como o modelo pode ser estendido 

para o caso mais geral em que o excedente pode ser estocado em outras plantas. 

 

A potencialidade do uso deste novo modelo para solução do PDLMP não capacitado ainda se 

encontra em fase de investigação.  
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