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Departamento de Matemática Aplicada, IBILCE, UNESP- Universidade Estadual Paulista

15054-000, São José do Rio Preto, SP
jacky 157 93@hotmail.com

Diego Jacinto Fiorotto
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RESUMO
Neste trabalho apresentam-se novas formulações para o problema de dimensionamento

de lotes com restrição de capacidade e preparação carryover e crossover (CLSP-SCC). Este pro-
blema determina as quantidades de produção ótima para todos os itens em um horizonte de plane-
jamento. Estas formulações são baseadas no problema de localização de facilidades. São pro-
postas três formulações que evitam a necessidade de definir novas variáveis binárias para formular
a preparação crossover. Por fim, apresentam-se alguns resultados computacionais, testados em um
conjunto de 145 instâncias, em que comparam-se as ideias propostas com algumas formulações pro-
postas na literatura e mostra-se que os resultados obtidos melhoram significativamente em relação
a formulação clássica (CLSP).
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Matemáticos.
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ABSTRACT
This paper presents new formulations to the capacitated lot-sizing problem with setup

carryover and crossover (CLSP-SCC). This problem determines the optimal production quantities
for all the items in the planning horizon. These formulations are based on Simple Plant Location
Problem. Three formulations are proposed for this problem to avoid the necessity of defining new
binary variables to model the setup crossover. Finally, some computational results are presented,
based on a set of 145 instances, to compare the ideas proposed with some formulations from the
literature and shown that the results obtained improve significantly according of the classical for-
mulation (CLSP).
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1. Introdução
Nos últimos anos, com a evolução natural do processo de decisões industriais, bem como,

o avanço na economia e a globalização, aumentou-se a já forte concorrência existente entre as em-
presas, as quais se tornaram obrigadas a aumentar a produção e melhorar a qualidade dos seus
produtos que, na maioria das vezes, devem ser entregues em datas pré estabelecidas. Como a ca-
pacidade de produção é limitada tem-se a necessidade de elaborar um sistema de planejamento de
produção, que ajude a alcançar uma máxima eficiência e utilidade produtiva tendo como objetivo
principal, minimizar os custos e o tempo total de produção tentando satisfazer as necessidades dos
consumidores e evitando altos custos com estoque. Neste trabalho o interesse se concentra nos
sistemas de planejamento de produção a médio e curto prazo que, geralmente, incluem o dimen-
sionamento e sequênciamento de lotes. O problema de dimensionamento de lotes é um problema
de otimização da produção que se define em determinar quantos itens produzir em cada perı́odo a
fim de atender a demanda destes itens.

Neste trabalho, considera-se o problema de dimensionamento de lotes com restrição de
capacidade (CLSP) com tempos de preparação e uma única máquina, único estágio, multi-itens,
big-bucket (isto é, pode ser feito mais de um item num perı́odo tendo como consequência mais
de uma preparação por perı́odo). A produção de diferentes tipos de itens numa única máquina
impõe a necessidade de um tempo para mudar as configurações da máquina para passar de um item
para outro. Este tempo é o tempo de preparação. Na versão clássica deste problema [Trigeiro
et al., 1989] o tempo de preparação para o primeiro tipo de item produzido em um perı́odo começa
no inı́cio deste perı́odo. Neste presente trabalho vai-se estudar uma extensão deste problema de
dimensionamento de lotes que inclui a possibilidade de preparação carryover e crossover. Esta
flexibilidade pode resultar em soluções mais eficientes em comparação com a suposição clássica.

O problema CLSP com preparação carryover e crossover (CLSP-SCC) é uma extensão
do modelo clássico. A preparação carryover se define como a possibilidade de começar um perı́odo
com produção (ao invés de preparação) de um determinado item que estava sendo produzido até o
final do perı́odo anterior. Excluindo assim a necessidade de uma nova preparação para este item
e, portanto, economizando em tempos e custos preparação. Por outro lado, a preparação crossover
permite a possibilidade de uma preparação começar em um perı́odo e terminar no perı́odo seguinte,
isto é, a preparação de um item pode expandir-se sobre dois perı́odos. Muitos pesquisadores tem
proposto modelos para o CLSP com preparação carryover: [Dillenberger et al., 1994], [Gopalakr-
ishnan et al., 1995], [Sox e Gao, 1999], [Gopalakrishnan, 2000], [Suerie e Stadtler, 2003], [Gupta
e Magnusson, 2005], entre outros; enquanto incorporar a preparação carryover nos modelos nos
leva mais perto da realidade, tem muitas situações em que a preparação começa no final do perı́odo
e não se tem capacidade suficiente para terminá-lo no mesmo perı́odo. A fim de utilizar a ca-
pacidade disponı́vel de maneira mais eficiente pode-se incluir a preparação crossover. Devido
à dificuldade do CLSP com preparação crossover há poucos estudos sobre ele: [Suerie, 2006],
[Menezes et al., 2010], [Mohan et al., 2012], [Belo-Filho et al., 2014], [Fiorotto et al., 2014],
nos quais na maioria dos trabalhos tem sido acrescentado variáveis binárias extras para formular a
preparação crossover. O problema CLSP-SCC é um problema relativamente novo e ainda se tem
poucas pesquisas nesta area, por exemplo [Sung e Maravelias, 2008], que consideram o problema
CLSP-SCC big-bucket com preparação independentes da sequência, perı́odos de tempo não uni-
formes e onde os tempos de preparação podem ser maiores do que os perı́odos. Os autores apresen-
tam duas formulações, a primeira é para tempos de preparação pequenos e a segunda é uma extensão
para tempos de preparação curtos e longos e mostram de forma detalhada como lidar com a fron-
teira dos perı́odos usando a preparação crossover supondo que o custo de preparação é considerado
no inı́cio da preparação; [Mohan et al., 2012], que incluem a possibilidade de preparação crossover
para a formulação proposta por [Suerie e Stadtler, 2003] que trata o problema com preparação
carryover e compara a melhora obtida ao adicionar a preparação crossover na formulação com
preparação carryover. Os autores ainda incluem variáveis que indicam quanto tempo é emprestado
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em um perı́odo a outro e o tempo para terminar a preparação quando se tem preparação crossover;
e [Belo-Filho et al., 2014], propõem duas formulações para o CLSP-SCC com backlogging. A
primeira formulação proposta esta baseada nos modelos de [Suerie e Stadtler, 2003] e [Sung e
Maravelias, 2008] e se destina a ser mais compacta, eliminando duas variáveis (apresentadas no
modelo de [Sung e Maravelias, 2008]). A segunda formulação propõe a desagregação no ı́ndice de
tempo para definir o tempo de inı́cio e de conclusão da preparação.

Este trabalho esta organizado da seguinte maneira. Na Seção 2 apresentam-se duas formu-
lações matemáticas para o CLSP-SCC propostas na literatura baseadas em [Menezes et al., 2010]
e [Mohan et al., 2012], em seguida são propostas três formulações que evitam a necessidade de
definir variáveis binárias extra para formular a preparação crossover, baseadas em Fiorotto et al.
[2014]. Na Seção 3, considerando o conjunto de instâncias propostas em [Trigeiro et al., 1989] são
mostrados os resultados computacionais usando as formulações apresentadas na seção anterior. Por
último, as conclusões são apresentadas na Seção 4.

2. Modelos Matemáticos
[Trigeiro et al., 1989] propõem uma formulação clássica para o problema de dimensio-

namento de lotes. Nos últimos anos, vários artigos tem utilizado reformulações alternativas para o
problema clássico de dimensionamento de lotes. Dentre estas, duas formulações tem sido bastante
utilizadas. A primeira, proposta por [Eppen e Martin, 1987] que reformula o problema como
um problema do caminho mı́nimo. A segunda, estudada em [Krarup e Bilde, 1977], consiste na
reformulação baseada no Problema de Localização de Facilidades.

Considerando que vários dos autores que estudam o problema de dimensionamento de
lotes com preparação carryover e crossover utilizam a reformulação baseada no problema de lo-
calização de facilidades, considera-se ao longo deste trabalho esta reformulação para todas as
formulações que serão apresentadas.

Primeiro apresentam-se as formulações para o CLSP-SCC propostas na literatura (F1 e
F2). Estas formulações são baseadas nas ideias propostas por [Menezes et al., 2010] e [Mohan
et al., 2012]. Em seguida, serão apresentadas as formulações que evitam a necessidade de definir
variáveis binárias extras para formular a preparação crossover (F3, F4 e F5) que são baseadas em
[Fiorotto et al., 2014].

Para as formulações matemáticas considera-se os seguintes dados:
Parâmetros:
I = {1, . . . , n}: conjunto de itens;
T = {1, . . . , T}: conjunto de perı́odos;
dit: demanda do item i no perı́odo t;
csitk: custo de produção e custo de estoque ao produzir uma unidade do item i no perı́odo t para
satisfazer a demanda do perı́odo k (csitk = (vcit +

∑k−1
u=t hciu)dik);

hcit: custo unitário de estoque do item i no perı́odo t;
scit: custo de preparação para o item i no perı́odo t;
vcit: custo de produção do item i no perı́odo t;
stit: tempo do preparação do item i no perı́odo t;
vtit: tempo de produção do item i no perı́odo t;
Ct: capacidade (em unidades de tempo) no perı́odo t;

Variáveis:
xitk: fração da demanda do item i no perı́odo k produzida no perı́odo t;
yit: variável binária de preparação para o item i no perı́odo t (yit = 1 se uma preparação é feita
para o item i no perı́odo t, e 0 caso contrário);
zetait: variável binária, zetait = 1 se ocorre preparação carryover para o item i entre os perı́odos
t e t+ 1, e 0 caso contrário;
vit: variável binária, vit = 1 se ocorre preparação crossover para o item i entre os perı́odos t e t+1,
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e 0 caso contrário;
ut: tempo extra emprestado do perı́odo t para a preparação no perı́odo t+ 1;
Qt: variável binária que indica se o perı́odo t é ocioso ou não.

A primeira formulação se baseia em [Mohan et al., 2012] para modelar a preparação
carryover e em [Menezes et al., 2010] para modelar a preparação crossover.

• Formulação F1

v(F1) = min
n∑

i=1

T∑
t=1

scityit +
n∑

i=1

T∑
t=1

T∑
k=t

csitkxitk (1)

sujeito a:

t∑
k=1

xikt = 1 ∀i ∈ I, t ∈ T |dit > 0 (2)

∑
i∈I

stityit +
∑
i∈I

T∑
k=t

vtitdikxitk + ut ≤ Ct + ut−1 ∀t ∈ T (3)

xitk ≤ yit + zetai,t−1 ∀i ∈ I, t ∈ T, k ∈ T, k ≥ t (4)∑
i∈I

(vi,t−1 + zetai,t−1) ≤ 1 ∀t ∈ T (5)

zetait ≤ zetai,t−1 + yit + vi,t−1 ∀i ∈ I, t ∈ T (6)

ut−1 ≤
∑
i∈I

vi,t−1stit ∀t ∈ T (7)

vi,t−1 ≤ yit ∀i ∈ I, ∀t ∈ T (8)

zetait + zetai,t−1 ≤ 1 +Qt ∀i ∈ I, t ∈ T (9)

yit +Qt ≤ 1 ∀i ∈ I, ∀t ∈ T (10)

yit, vit, zetait, Qt ∈ {0, 1}, ut−1 ≥ 0 ∀i ∈ I, t ∈ T (11)

vi0 = zetai0 = u0 = 0, xitk ≥ 0 ∀i ∈ I, t ∈ T, k ∈ T, k ≥ t (12)

A função objetivo (1) minimiza os custos de preparação, de produção e estoque. A restrição
(2) garante que a demanda seja satisfeita e (3) é a restrição de capacidade. A restrição de
preparação (4) não permite produção no perı́odo t a menos que uma preparação seja feita ou
tenha preparação carryover desde o perı́odo anterior t − 1. A restrição (5) estabelece que
pode ocorrer preparação carryover ou crossover para apenas um item em cada perı́odo. A
restrição (6) indica que pode ocorrer preparação carryover desde o perı́odo t até t+1 apenas
se houver uma preparação no perı́odo t ou ainda se tiver uma preparação carryover desde
o perı́odo t − 1 ou uma preparação crossover entre os perı́odos t − 1 e t. A restrição (7)
limita o tempo que pode ser emprestado do perı́odo t − 1 usado no perı́odo t ao valor do
tempo de preparação do item para o qual é permitido ter preparação crossover. Se não houver
preparação no perı́odo t, então (8) assegura que não pode ter preparação crossover do perı́odo
t− 1 ao perı́odo t. A restrição (9) garante que se tem preparação carryover para o item i do
perı́odo t− 1 até t e do t até t+ 1 então o perı́odo t é ocioso. A restrição (10) indica que se
um perı́odo é ocioso então não pode haver uma preparação nesse perı́odo. E por último, as
restrições (11) e (12) definem os domı́nios das variáveis.
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A segunda formulação utiliza as ideias propostas em [Mohan et al., 2012] tanto para mo-
delar a preparação carryover quanto para a preparação crossover. Aqui, o tempo de preparação em
caso de preparação crossover, do perı́odo t−1 para o perı́odo t, será dividido em tempo emprestado
do perı́odo t− 1 e tempo usado no perı́odo t.

Assim, são definidas as seguintes novas variáveis:
zit: variável binária, zit = 1 ocorre se uma preparação completa para o item i no perı́odo t, e 0 caso
contrário;
zeta

′
it: variável binária, zeta

′
it = 1 ocorre se a preparação carryover para o item i do perı́odo t− 1

até t, e 0 caso contrário;
li,t−1: tempo extra emprestado no perı́odo t para começar a preparação do item i;
fit: tempo total usado para completar a preparação do item i no perı́odo t;
v
′
it: variável binária, v

′
it = 1 ocorre se a preparação crossover para o item i é feita entre o perı́odo

t− 1 e o perı́odo t, e 0 caso contrário. (fit + li,t−1 = stit).

• Formulação F2

v(F2) = min
n∑

i=1

T∑
t=1

(scitzit + scitv
′
it) +

n∑
i=1

T∑
t=1

T∑
k=t

csitkxitk (13)

sujeito a:

t∑
k=1

xikt = 1 ∀i ∈ I, t ∈ T |dit > 0 (14)

∑
i∈I

stitzit +
∑
i∈I

T∑
k=t

vtitdikxitk +
∑
i∈I

lit +
∑
i∈I

fi,t ≤ Ct ∀t ∈ T (15)

xitk ≤ zit + zeta
′
it + v

′
it ∀i ∈ I, t ∈ T, k ∈ T, k ≥ t (16)

fit + li,t−1 = v′itstit ∀i ∈ I, ∀t ∈ T (17)∑
i∈I

(v
′
it + zeta

′
it) ≤ 1 ∀t ∈ T (18)

zeta
′
it ≤ zeta

′
i,t−1 + zi,t−1 + v′i,t−1 ∀i ∈ I, t ∈ T (19)

zeta
′
i,t+1 + zeta

′
it ≤ 1 +Qt ∀i ∈ I, t ∈ T (20)

zit +Qt ≤ 1 ∀i ∈ I, ∀t ∈ T (21)

zit, v
′
i,t, zeta

′
it Qt ∈ {0, 1}, xitk ≥ 0 ∀i ∈ I, t ∈ T, k ∈ T, k ≥ t (22)

zeta
′
i0 = zeta

′
i,T+1 = v

′
i0 = zi0 = li0 = 0 ∀i ∈ I, t ∈ T (23)

A função objetivo (13) minimiza os custos totais de estoque e custos de preparação (con-
siderando preparação completa e preparação crossover). A restrição (14) é igual (2). A
restrição (15) garante que a capacidade total consumida, para produção e preparação, du-
rante um perı́odo é menor ou igual do que capacidade disponı́vel. A restrição de preparação
(16) não permite produção no perı́odo t a menos que uma preparação completa seja feita no
perı́odo t ou tenha preparação carryover desde o perı́odo anterior t − 1 ou tenha preparação
crossover entre os perı́odos t−1 e t. Se tem uma preparação crossover entre os perı́odos t−1
e t para o item i então por (17) o tempo de preparação para o item i no perı́odo t deve ser
igual a soma do tempo emprestado do perı́odo t−1 mais o tempo usado em t para terminá-lo.
A restrição (18) estabelece que pode ocorrer preparação carryover ou crossover para apenas
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um item em cada perı́odo. A restrição (19) indica que pode ocorrer preparação carryover do
perı́odo t−1 para o perı́odo t apenas se houver uma preparação completa no perı́odo t−1 ou
se tiver preparação carryover desde o perı́odo t− 2 ou preparação crossover entre o perı́odo
t− 2 e o perı́odo t− 1. A restrição (20) garante que se tem preparação carryover para o item
i do perı́odo t− 1 até t e do t até t+1 então o perı́odo t é ocioso. A restrição (21) indica que
um perı́odo é ocioso se não tiver uma preparação completa. As restrições (22) e (23) definem
os domı́nios das variáveis.

Apresenta-se agora formulações propostas que tem a finalidade de eliminar a necessidade
de definir variáveis binárias para modelar a preparação crossover.

O primeiro modelo proposto consiste em uma versão restrita da formulação F1, baseada
no modelo proposto por [Fiorotto et al., 2014]. A ideia principal é limitar o tempo que pode
ser emprestado, para a preparação crossover, em cada perı́odo pelo menor valor dos tempos de
preparação (em caso de não ter preparação carryover). Evitando assim a necessidade de adicionar
variáveis binárias para formular a preparação crossover. Notar que, nesta formulação o valor ótimo
da função objetivo será maior (ou igual) comparado com as formulações F1 e F2 (isto é, v(F3) ≥
v(F1) = v(F2)).

• Formulação F3

v(F3) = min
n∑

i=1

T∑
t=1

scityit +
n∑

i=1

T∑
t=1

T∑
k=t

csitkxitk (24)

sujeito a:

t∑
k=1

xikt = 1 ∀i ∈ I, t ∈ T |dit > 0 (25)

∑
i∈I

stityit +
∑
i∈I

T∑
k=t

vtitdikxitk + ut ≤ Ct + ut−1 ∀t ∈ T (26)

xitk ≤ yit + zetai,t−1 ∀i ∈ I, t ∈ T, k ∈ T, k ≥ t (27)∑
i∈I

zetai,t−1 ≤ 1 ∀t ∈ T (28)

zetait ≤ yit + zetai,t−1 ∀i ∈ I, t ∈ T (29)

ut−1 ≤ (1−
∑
i∈I

zetai,t−1)min
j∈I
{stjt} ∀t ∈ T (30)

zetait + zetai,t−1 ≤ 1 +Qt ∀i, t ∈ T (31)

yi,t +Qt ≤ 1 ∀i ∈ I, ∀t ∈ T (32)

zetait, yit, Qt ∈ {0, 1}, xitk ≥ 0 ∀i ∈ I, t ∈ T, k ∈ T, k ≥ t (33)

ut−1 ≥ 0, u0 = 0, zetai0 = 0 ∀i ∈ I, t ∈ T (34)

A função objetivo (24) e as restrições (25), (26), (27), (31) e (32) são similares a (1), (2),
(3), (4), (9) e (10), respectivamente. A restrição (28) indica que em cada perı́odo é permitido
apenas uma preparação carryover por item. A restrição (29) indica que pode haver preparação
carryover do perı́odo t até t + 1 se tiver uma preparação no perı́odo t ou uma preparação
carryover desde o perı́odo t− 1. A restrição (30) garante que se ocorre preparação crossover
entre os perı́odos t − 1 e t então o tempo extra que pode ser emprestado é limitado pelo
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menor valor dos tempos de preparação. Observe que esta restrição é válida apenas quando
não ocorre uma preparação carryover. Finalmente os domı́nios das variáveis são definidos
em (33) e (34).

• Formulação F4

Esta segunda formulação proposta, também baseada na formulação F1 e em [Fiorotto et al.,
2014] é uma extensão da formulação anterior. A ideia principal consiste em limitar o tempo
extra que pode ser emprestado para a preparação crossover (entre os perı́odos t− 1 e t) pelo
menor tempo de preparação ativo no perı́odo t (em caso de não ter preparação carryover
desde o perı́odo t − 1 até o perı́odo t). Assim, esta formulação é uma extensão da primeira
(F3) em que a restrição (30) é substituı́da por:

ut−1 ≤ stityit + (1− yit)max
j∈I
{stjt} ∀t ∈ T (35)

ut−1 ≤ (1− zetai,t−1)M ∀i ∈ I, t ∈ T (36)

Na restrição (36), M é uma constante suficientemente grande tal que, quando houver prepa-
ração carryover desde o perı́odo t− 1 até o perı́odo t, o tempo emprestado seja limitado pela
restrição (35).

Como esta formulação difere da formulação F3 na limitação do tempo a ser emprestado,
então terá também valor ótimo da função objetivo maior (ou igual) comparado com as for-
mulações F1 e F2.

• Formulação F5

Analisando as restrições (5), (7) e (8), da formulação F1, observa-se que as restrições de
integralidade sobre vit podem ser omitidas. A ideia é que sempre é factı́vel limitar o tempo
permitido para a preparação crossover pelo maior tempo de preparação ativo em um perı́odo.
Se um menor tempo é permitido ou necessário, a variável ut pode assumir sempre o menor
valor. Esta restrição ainda é imposta se deixa-se de lado as restrições de integralidade sobre
a variável vit. O lado direito da restrição (5) não pode ser mais que o máximo tempo de
preparação ativa por causa das restrições (7) e (8) mesmo se a variável vit deixa de ser binária.
Assim, a formulação F5, baseada na formulação F1, consiste da função objetivo (1), sujeito
às restrições (2)-(12) com:

vit ≥ 0 (37)

3. Resultados Computacionais
As formulações foram modeladas em AMPL usando CPLEX 12.6.1.0 como solver e um

computador Intel Core i7, 3.60GHz com 16 GB de RAM e sistema operacional Windows 8.1. O
tempo computacional foi limitado a 1800 segundos.

As formulações F1, F2, F3, F4 e F5 foram testadas em um conjunto de instâncias
propostas em [Trigeiro et al., 1989]. O conjunto F que consiste de 70 instâncias com 6 itens e 15
perı́odos, e o conjunto G com 50 instâncias de 6 itens e 15 perı́odos, 5 instâncias de 12 itens e 15
perı́odos, 5 instâncias de 24 itens e 15 perı́odos, 5 instâncias de 6 itens e 30 perı́odos, 5 instâncias
de 12 itens e 30 perı́odos e 5 instâncias de 24 itens e 30 perı́odos. Portanto, tem-se um total de 145
instâncias.

A Tabela 1 mostra os limites superiores (LS) e os tempos computacionais em segundos
(TEMPO). Estabelecemos os limites superiores para a formulação clássica (sem preparação ca-
rryover e crossover) como 100% e as porcentagens dos outros valores são calculadas relativas a
formulação clássica.

Ao se comparar os tempos computacionais tem-se que, na média, a formulação F3 é a
mais rápida em todos os conjuntos de instâncias, com exceção das instâncias de G12-15, em que
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Tabela 1: Resultados das instâncias F e G
F G 6-15 G 12-15 G 24-15 G 6-30 G 12-30 G 24-30

Formulações LS TEMPO LS TEMPO LS TEMPO LS TEMPO LS TEMPO LS TEMPO LS TEMPO
Clássica 100 2.346 100 21.722 100 5.87 100 10.295 100 364.37 100 642.672 100 472.923

F1 80.0274 395.037 78.0133 65.209 87.4969 198.987 90.1132 594.978 78.4969 1800 86.5848 1653.194 92.6622 1800
F2 80.0278 411.624 78.0133 87.714 87.4969 633.481 90.1117 644.134 78.495 1800 86.5527 1800 92.6586 1800
F3 80.0274 383.613 78.0133 60.351 87.4969 530.341 90.1115 570.794 78.5045 1800 86.5788 1631.672 92.6398 1800
F4 80.0291 417.27 78.0133 70.196 87.4969 588.994 90.1138 772.81 78.539 1800 86.5641 1800 92.6763 1800
F5 80.0284 487.874 78.0133 94.323 87.4969 442.997 90.1115 571.131 78.609 1800 86.5784 1800 92.6416 1800

o menor tempo é encontrado pela formulação F1. Note que em G6-30 e G24-30 nenhuma das
formulações encontra uma solução ótima no tempo limite e, em apenas uma das 5 instâncias de
G12-30, as formulações F1 e F3 obtêm valor ótimo. Enquanto nos outros casos a solução ótima é
encontrada antes do tempo limite para quase todas as instâncias. Em comparação com a formulação
clássica, estas novas formulações tem tempos computacionais maiores.

Em relação aos limites superiores, observe que, as formulações com preparação carryover
e crossover melhoram significativamente em relação a formulação clássica. As formulações F1,
F2 e F5 apresentam os mesmos resultados para as instâncias em que a solução ótima é encontrada
antes do tempo limite e resultados muito próximos nos outros casos, tendo assim que na média os
resultados são equivalentes. Note também que, nas formulações F3 e F4, apesar de ser formulações
aproximadas, os resultados encontrados mostram pequenas variações com respeito a F1, F2 e F5.

4. Conclusões
Neste trabalho apresentou-se duas formulações para o problema CLSP-SCC, com base em

formulações propostas na literatura (F1 e F2) considerando o modelo de localização de facilidades.
Em seguida, a fim de diminuir a quantidade de variáveis binárias foram propostas formulações que
limitam o tempo extra que pode ser emprestado pelo menor valor dos tempos de preparação e pelo
menor tempo de preparação ativo (F3 e F4, respectivamente) e uma outra formulação que, ao invés
de supor que a variável de preparação crossover seja binária, é assumida contı́nua positiva (F5).
Usando CPLEX 12.6.1.0 e limitando o tempo computacional a 1800 segundos, tem-se que para
quando as soluções ótimas são encontradas as formulações F1, F2 e F5 tem os mesmos valores
(isto é, v(F1) = v(F2) = v(F5)) e as formulações F3 e F4 apresentam valores teoricamente
maiores (isto é, v(F3) ≥ v(F1) e v(F4) ≥ v(F1)). No entanto, para este conjunto de instâncias,
apresentou soluções equivalentes. Por outro lado, as formulações F1 e F3 encontram mais soluções
ótimas no tempo limite, enquanto a formulação F5 encontra menos soluções ótimas no tempo
limite. Como propostas futuras pretende-se fazer novos testes computacionais para um conjunto
maior de dados e serão estudadas restrições de quebra de simetria.
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