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RESUMO
A produção de bebidas à base de frutas possui particularidades que fazem toda diferença

na realização do planejamento e programação da produção desse tipo de indústria. Trata-se de uma
produção em dois estágios, com tempos de troca dependentes da sequência de produção, com um
tanque pulmão que garante um lote de folga para o primeiro estágio, e a necessidade de limpezas
temporais a cada tempos de produção contínua do mesmo item. O problema de dimensionamento
e sequenciamento de lotes com essas especificidades ainda não foi abordado na literatura. Neste
trabalho é apresentado um modelo de programação matemática inteiro misto para esse problema
que engloba todas as suas características. Dados reais foram coletados em uma empresa do setor.
Testes computacionais realizados com instâncias baseadas em dados reais mostram que o modelo
é difícil de ser resolvido, mas encontra soluções melhores do que as praticadas pela empresa para
metade dos exemplares.

PALAVRAS CHAVE. Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes, Bebidas à base de fru-
tas, Limpezas Temporais.

Tópicos (Dimensionamento de Lotes, PO na Indústria)

ABSTRACT
The based fruit beverage production process has particularities which make all the dif-

ference in the performance of production planning and programming in this type of industry. It is
a two stage production, with production sequence dependent setup times, with a buffer tank, that
holds a batch off for the first stage, and the requirement of temporal cleaning for each continuous
production time of the same item. The lot sizing and scheduling problem with this specificities has
not been addressed in the literature yet. In this work it is introduced a mixed integer programming
model for this problem that includes all its features. Real datas were collected in a company of
sector. Computational tests performed with instances based on real data show that the model is
difficult to solve, but it finds better solutions for half of company instances.

KEYWORDS. Lot Sizing and Scheduling. Based fruit beverage. Cleaning temporal.
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1. Introdução
Uma das áreas que apresenta maior crescimento, e é uma direção próspera para a pes-

quisa, é a resolução de problemas reais de dimensionamento e sequenciamento de lotes, em que
as características próprias de cada sistema de produção são os diferenciais dos modelos [Jans e
Degraeve, 2008].

Existem na literatura diversos trabalhos aplicados aos mais diversos tipos de produção:
indústria de fundição [Camargo et al., 2012a; Hans e Van De Velde, 2011], indústria de papel
[Furlan et al., 2015], indústria têxtil [Camargo et al., 2012b], indústria de vidro [Almada-Lobo
et al., 2008], indústria de grãos eletrofundidos [Luche et al., 2009], indústria química [Transchel
et al., 2011], indústria de nutrição animal [Toso et al., 2009], indústria de iogurtes [Marinelli et al.,
2007], indústria de refrigerantes e cerveja [Ferreira et al., 2009, 2010, 2012; Guimaraes et al., 2012;
Baldo et al., 2014; Sel e Bilgen, 2014; Toledo et al., 2015].

Uma aplicação de problemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes que foi
pouco abordada na literatura é a produção de bebidas à base de frutas, como por exemplo, refrescos
e néctares. Trata-se de um produto que vem ganhando grande espaço no mercado de bebidas e cuja
produção tem aumentado muito nos últimos anos, devido a busca mundial por alimentos funcionais
(alimentos ou ingredientes que trazem benefícios para a saúde). Só no Brasil houve um crescimento
de 10% no último ano onde foram fabricados mais de 1,4 bilhões de litros de bebidas funcionais
(sucos, bebidas à base de frutas e água de coco) [Euromonitor, 2015].

O processo de produção de bebidas à base de frutas é dividido em dois estágios: preparo
e envase. A sincronização desses estágios deve ser garantida para geração de planos de produção
factíveis, pois o envase somente poderá ser iniciado após a bebida estar pronta no primeiro estágio
[Almeder et al., 2015]. Além disso, existe um tanque pulmão dentro da linha de produção que ga-
rante um lote de folga entre os dois estágios, como será descrito na Seção 2. Nesse tipo de processo
produtivo também aparece a exigência de realização de limpezas obrigatórias a cada determinado
tempo sem realização de limpeza. Os tempos e custos de troca são dependentes da sequência nos
dois estágios.

Até onde se pesquisou não existe nenhum trabalho na literatura que aborde todas as carac-
terística encontradas no processo de produção de bebidas à base de frutas. Pagliarussi et al. [2015]
abordou esse problema numa situação real considerando somente o segundo estágio. Na Seção 2 é
apresentada a descrição do problema. Um modelo inteiro misto representado o problema é apresen-
tado na Seção 3. Testes computacionais foram realizados com instâncias baseadas em dados reais
e são apresentados na Seção 4. Na Seção 5 são apresentadas as conclusões e as perspectivas para
pesquisas futuros.

2. Descrição do Problema
As bebidas à base de frutas (sucos, néctares e refrescos), seguem basicamente o mesmo

processo de produção geral: preparo da bebida, pasteurização, envase e empacotamento. Essas
etapas de produção são divididas em dois estágios. O primeiro estágio, denominado Xaroparia, é
composto pelo preparo da bebida. Os processos de pasteurização, envase e empacotamento com-
põem o segundo estágio, denominado Linha.

A produção se inicia em tanques preparatórios na xaroparia. Nesses tanques acontece
a mistura de água com os ingredientes que se transformam na bebida pronta para ser enviada à
linha. Existe uma quantidade mínima de bebida que deve ser produzida devido ao uso de matéria-
prima, e a quantidade máxima é definida pelo tamanho dos tanques preparatórios. Essas quantidades
definem os lotes máximos e mínimos de produção. Depois de pronta a bebida é enviada através de
tubulações para tanques pulmões, que se encontram no segundo estágio (linha). Deles a bebida
passa por pasteurizadores e segue para ser envasada em máquinas de envase. Ao receber o lote que
está pronto na xaroparia, suponhamos um lote s, o tanque pulmão fica abastecendo a linha com
esse lote s. Logo, a xaroparia é liberada para a produção do próximo lote (s+ 1), enquanto a linha
está envasando o lote s. Portanto, os tanques pulmões servem tem a função de estocar a bebida
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na linha enquanto ela é envasada, pois possuem a mesma capacidade dos tanques preparatórios,
consequentemente servem para liberar os tanques preparatórios para o preparo do próximo lote.

O tempo de preparo de cada lote no primeiro estágio é fixo, porém os tempos de envase
no segundo estágio são variáveis pois dependem do tamanho do lote e da velocidade de envase. A
cada troca de sabor é necessário fazer vários lotes o do mesmo sabor para atender a demanda do
item.

As embalagens utilizadas no envase da bebida em cada linha de produção são todas do
mesmo tamanho, mudando apenas o rótulo. Logo, as paradas da linha ocorrem apenas para a re-
alização de limpezas, denominadas de CIP (Clear in Place). Os CIPs na linha ocorrem em dois
momentos: no início de cada período e a cada, no máximo, TLmax horas de produção contínua
do mesmo sabor. Na xaroparia também é necessária a realização de CIP no início do período e a
cada TPmax horas de preparo contínuo do mesmo sabor. Neste caso o tempo máximo de produção
contínua para exigência de um CIP, TPmax, é menor do que o da linha TLmax (Figura 1). Os CIPs
realizados a cada determinado tempo de produção contínua do mesmo sabor são denominados lim-
pezas temporais. O tempo para a realização de uma limpezas temporal (CIP) é fixo e não depende
da sequência de produção. Para troca de sabor também são realizadas limpezas, porém, neste caso
os tempos e os custos de troca são dependentes da sequência dos sabores.

Para que seja possível encontrar uma programação da produção factível para esse pro-
blema, é preciso considerar a sincronia entre os estágios. Os tempos em que o tanque preparatório
(xaroparia - Estágio I) espera para enviar a bebida pronta para o tanque pulmão, e os tempos em
que o tanque pulmão (linha - Estágio II) fica vazio (e a linha ociosa) esperando receber a bebida
para ser pasteurizada e envasada devem ser considerados para efeito de uso da capacidade. Na
Figura 1 é apresentada uma programação da produção factível para um exemplar ilustrativo com
um período. Estão representados dois itens “a” e “b”, um tanque preparatório e uma linha. Na
Figura 1, a linha pontilhada no final da espera do lote 1 do sabor a representam o instante em que
o lote está sendo transferido do tanque preparatório para o tanque pulmão. As outras transferências
acontecem da mesma maneira. Cinco situações de esperas são representadas nessa figura (A, B, C,
D, E). As esperas (A), (B) e (E) são intrínsecas ao problema dois estágios com o tanque pulmão,
e são denominadas esperas tipo I. As esperas (C) e (D) acontecem devido às limpezas temporais e
são denominadas esperas tipo II.

Figura 1: Exemplar ilustrativo de uma programação da produção factível.

Dadas essas características, para realização do planejamento e programação da produção
de bebidas à base de frutas é preciso considerar: presença de estoque intermediário entre os estágios
(tanque pulmão), que permite que um lote seja envasado na linha enquanto o próximo lote é prepa-
rado na xaroparia; a necessidade de limpezas temporais a cada no máximo TPmax horas de preparo
contínuo do mesmo sabor na xaroparia e a cada no máximo TLmax horas de envase contínuo do
mesmo sabor na linha; tempos e custos de troca de itens dependentes da sequência de produção; e, a
sincronia entre os estágios de produção, em que é preciso considerar as esperas que podem ocorrer
tanto da xaroparia pela linha quanto da linha pela xaroparia.
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3. Modelo de dimensionamento e sequenciamento de lotes dois estágios com limpezas
temporais

Nesta seção é apresentado o modelo de dimensionamento e sequenciamento de lotes dois
estágios com limpezas temporais (MDSL-2E-LT). Sem perda de generalidade, considera-se na mo-
delagem do problema que cada tanque preparatório está dedicado a uma linha. Assim, nesse modelo
o índice m é considerado como o conjunto tanque preparatório, tanque pulmão, pasteurizador e má-
quinas de envase ligadas a esse pasteurizador.

A sequência de sabores para cada máquina e cada período inicia e termina com a produção
do item fantasma. A troca do item fantasma para o primeiro item que será produzido representa a
primeira limpeza temporal que acontece no período e a troca de qualquer item para o item fantasma
não tem custo e o tempo dessa troca é considerado nulo.

Os conjuntos utilizados nesse modelos são: J é conjunto de itens (sabores) (i e j ∈ J);
M é conjunto de tanques/máquinas (m ∈ M ); T é o conjunto de períodos (t ∈ T ); Omt é conjunto
de lotes que podem ser produzidos pelo conjunto xaroparia/linha m no período t (o ∈ Omt, o =
1, . . . , |Omt|); KI

mt é o conjunto das possíveis limpezas temporais na xaroparia m no período t(
k ∈ KI

mt, k = 1, . . . , ⌊ Capmt

TPmax⌋
)

; KII
mt é o conjunto das possíveis limpezas temporais na linha m

no período t
(
l ∈ KII

mt, l = 1, . . . , ⌊ Capmt

TLmax⌋
)

.

Os parâmetros são: dIjt é a demanda em unidades do item j no período t; h+j é o custo de
estoque de uma unidade do item j; h−j é o custo de atraso de uma unidade do item j; I+j0 = 0 é o
estoque em unidades do item j no início do primeiro período do horizonte de planejamento; I−j0 = 0
é o atraso em unidades do item j no início do primeiro período do horizonte de planejamento; i0 é o
item fictício para o qual o tanque é preparado no início de cada período (item fantasma); Bminj é a
quantidade mínima de produção, em litros, do item j em um tanque (lote mínimo de cada batelada);
Bmaxj é a quantidade máxima de produção, em litros, do item j em um tanque (lote máximo de
cada batelada); ρ é a quantidade de bebida em litros para produzir uma unidade de qualquer item;
Tp é o tempo fixo de preparo de um lote, independente de sabor e quantidade; LT I é o tempo
de realização de uma limpeza temporal na xaroparia; LT II é o tempo de realização uma limpeza
temporal na linha; Clp é o custo de uma limpeza periódica na xaroparia e na linha; α é um peso
para a variáveis ωI

mjtok e ωII
mjtok; TCI

ij é tempo de uma limpeza na xaroparia para troca do item i

para o item j; TCII
ij é o tempo de uma limpeza na linha para troca do item i para o item j; Cij é o

custo de troca do item i para item j; Capmt é a capacidade total disponível em tempo do conjunto
xaroparia/linha m no período t; Sm é a velocidade de envase da linha m no estágio II em litros
por hora; Mgde é um número suficientemente grande (em geral, utilizado como 15% maior do
que Capmt ); TPmax é o tempo máximo de produção contínua do mesmo sabor na xaroparia sem
realização de limpeza; TLmax é o tempo máximo de produção contínua do mesmo sabor na linha
sem realização de limpeza.

As variáveis do modelo são:

I+jt estoque em unidades do item j no final do período t.
I−jt atraso em unidades do item j no final do período t.
Xmjto quantidade produzida pelo conjunto xaroparia/linha m de itens do tipo j no período t

no lote o.
Ymjto = 1 se há produção pelo conjunto xaroparia/linha m do item j no lote o no período t.
Zmijt = 1 se existe uma troca do item i para o item j no período t; 0 caso contrário.
Zmjjt = 0 para todo item j.
Vmjt variável auxiliar para eliminação de subrota envolvendo o item j no conjunto

xaroparia/linha m no período t.
µI,s
mjto instante de início do lote o para o item j no tanque m no período t.

µI,e
mjto instante de término do lote o para o item j no tanque m no período t.
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µII,s
mjto instante de início do lote o para o item j na máquina m no período t.

µII,e
mjto instante de término do lote o para o item j na máquina m no período t.

uImjtok instante de início da limpeza temporal k na xaroparia m que se inicia imediatamente
antes do lote o do sabor j no período t.

uIImjtol instante de início da limpeza temporal l na linha m que se inicia imediatamente antes
do lote o do sabor j no período t.

W I
mjtok = 1 se é realizada a limpeza temporal k na xaroparia m que se inicia imediatamente

antes do lote o do sabor j no período t; 0 caso contrário.
W II

mjtol = 1 se é realizada a limpeza temporal k na linha m que se inicia imediatamente
antes do lote o do sabor j no período t; 0 caso contrário.

ωI
mjtok = 1 se ao produzir o lote o do sabor j na xaroparia m no período t o tempo decorrido

desde a realização da última limpeza temporal ou desde a troca de sabor ultrapassa TPmax.
ωI
mjt1k = 0, ∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T, k ∈ KI

mt.
ωII
mjtol = 1 se ao produzir o lote o do sabor j na linha m no período t o tempo decorrido

desde a realização da última limpeza temporal ou desde a troca de sabor ultrapassa TLmax.
ωII
mjt1k = 0, ∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T, l ∈ KII

mt.

O Modelo MDSL-2E-EI-LT é dado pelas equações (1)-(38).
Função objetivo.

Min ZI =
∑
t∈T

∑
j∈J

(h+j I
+
jt + h−j I

−
jt) +

∑
m∈M

∑
t∈T

∑
j∈J

∑
i∈J
i̸=j

Cij Zmijt

+
∑
m∈M

∑
j∈J

∑
t∈T

∑
o∈Omt

∑
k∈KI

mt

(Clp W I
mitok + α ωI

mitok)

+
∑
m∈M

∑
j∈J

∑
t∈T

∑
o∈Omt

∑
l∈KII

mt

(Clp W II
mitol + α ωII

mitol) (1)

A função objetivo (1) minimiza os custos de estoque, atraso, trocas, limpezas temporais e penaliza
as variáveis ωI

mitok e ωII
mitol.

Restrições de dimensionamento e sequenciamento de lotes.

I+j(t−1) + I−jt +
∑
m∈M

∑
o∈Omt

Xmjto = djt + I+jt + I−j(t−1), ∀j ∈ J,∀t ∈ T. (2)

ρXmjto ≥ Bminj Ymjto,
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt.

(3)

ρXmjto ≤ min{Bmaxj , Sm TLmax} Ymjto,
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt.

(4)

Ymjt(o−1) ≥ Ymjto,
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, o > 1.

(5)∑
o∈Omt

Ymi0to ≤ 1, ∀m ∈ M, ∀t ∈ T. (6)

∑
j∈J
j ̸=i0

Zmi0jt ≥
∑
i∈J
i̸=k

Zmikt, ∀m ∈ M, ∀k ∈ J,∀t ∈ T. (7)

∑
i∈J
i̸=j

Zmijt =
∑
i∈J
i̸=j

Zmjit, ∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T. (8)
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∑
j∈J
j ̸=i

Zmijt ≤ 1, ∀m ∈ M, ∀i ∈ J,∀t ∈ T. (9)

Vmjt ≥ (Vmit + 1)− (|J | − 1)(1− Zmijt),
∀t ∈ T, ∀m ∈ M,
∀i, j ∈ J \ i0, i ̸= j.

(10)

∑
o∈Omt

Ymjto ≤ |Omt|
∑
i∈J
i̸=j

Zmijt,
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,
∀t ∈ T, j ̸= i0.

(11)

As restrições (2)-(11) são responsáveis pelo dimensionamento dos lotes e sequenciamento dos itens.
O balanceamento de estoque e demanda é garantido pelas restrições (2). As restrições (3) e (4)
determinam os lotes mínimos e máximos de produção. As restrições (5) eliminam simetrias fazendo
com que os subperíodos ociosos fiquem no final. As restrições (6) são utilizadas para garantir que
o item fantasma seja produzido uma única vez e as restrições (7) para que ele seja o primeiro item
do período. As restrições de conservação de fluxo são dadas em (8). As restrições (9) impedem que
haja mais de uma troca para o mesmo sabor no mesmo período, (10) eliminam subrotas e (11) são
restrições de setup.

As próximas restrições utilizam as variáveis de controle do tempo: µI,s
mjot, µ

I,e
mjot e µII,s

mjot.
A Figura 2 representa como essas variáveis controlam o início e o final dos lotes o.
Restrições de controle do tempo dos subperíodos.

µI,s
mj1t ≥ LT I Zmi0jt, ∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T. (12)

µI,e
mjto = µI,s

mjto + Tp Ymjto, ∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T, ∀o ∈ Omt. (13)

µI,s
mjto ≥ µI,e

mj(o−1)t,
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, o > 1.

(14)

µI,s
mj1t ≥ µI,e

miOt + TCI
ij −Mgde(1− Zmijt),

∀m ∈ M, ∀i ∈ J,∀t ∈ T,
i ̸= j, j ̸= i0.

(15)

µII,s
mj1t ≥ max{LT II Zmi0jt, µ

I,e
mj1t}, ∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T. (16)

µII,e
mjto = µII,s

mjto + (Xmjto/Sm), ∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T, ∀o ∈ Omt. (17)

µII,s
mjto ≥ µII,e

mj(o−1)t,
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, o > 1.

(18)

µII,s
mj1t ≥ µII,e

miOt + TCII
ij −Mgde(1− Zmijt),

∀m ∈ M, ∀i ∈ J,∀t ∈ T,
i ̸= j, j ̸= i0.

(19)

As restrições de (12) a (15) determinam o início e o final dos lotes (tamanho dos subperíodos) na
xaroparia incluindo para o primeiro lote do período (12) e quando há troca de sabor (14). As res-
trições (12) asseguram que o início do primeiro lote do item j, produzido no período t no estágio
I, deve ser posterior ao tempo de uma limpeza temporal nesse estágio. Essas restrições determinam
as esperas do tipo (A) representadas na Figura 1. O instante que o lote o é finalizado no tanque
preparatório é igual ao instante de início do lote mais o tempo de prepará-lo, conforme às restri-
ções (13). Para não haver sobreposição entre os subperíodos são incluídas as restrições (14). As
restrições (15) determinam que se houver uma troca do item i para o item j no estágio I, o tempo
de início do primeiro lote de j deve ser posterior ao final do último lote O do item i mais o tempo
de troca, conforme representado na Figura 1. De maneira análoga à xaroparia, os tempos contínuos
dos lotes para a linha são controlados pelas restrições de (16) a (19). Em ambas restrições (15)
e (19) é utilizado o instante final do último lote O do item j. Nem todos os lotes de 1 a O são
utilizados para cada item na solução final. Supondo que s foi o último lote em que houve produção,
para todos os outros lotes o > s (o, o+ 1, . . . , O), em que não há produção, os instantes de início e
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final desses lotes serão idênticos ao instante de final do lote s devido às restrições (13), (17), (14) e
(18).

Figura 2: Exemplo das variáveis de controle do tempo.

Restrições de sincronia.

µII,s
mjto ≥ µI,e

mjto,
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, o > 1.

(20)

µI,s
mjto ≥ µII,s

mj(o−1)t +Mgde(1− Ymjto),
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, o > 1.

(21)

A sincronia entre os dois estágios é dada pelas restrições (20) e (21). As restrições (20) garantem
que o lote o do sabor j no conjunto xaroparia/linha m no período t será iniciado no segundo estágio
somente após o término do preparo desse lote no primeiro estágio. Assim, são garantidas as esperas
do tipo (E) na linha, conforme representado na Figura 2. As restrições (21) asseguram que o lote o
do sabor j no conjunto xaroparia/linha m no período t só poderá começar a ser preparado depois
que o lote o − 1 estiver iniciado na linha, e portanto o tanque preparatório estiver liberado. Com
isso são incluídas as esperas do tipo (B) representadas na Figura 2.
Restrições de capacidade.

µI,e
mjtO ≤ Capmt, ∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T. (22)

µII,e
mjtO ≤ Capmt, ∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T. (23)

A capacidade é garantida impondo que o instante final do último lote O, de qualquer sabor, seja
menor do que a capacidade disponível. As restrições (22) são referentes ao estágio I e as restrições
(23) ao estágio II.
Restrições de identificação das limpezas temporais.

µII,s
mjto − µI,s

mit1 − 2Mgde (1− Ymito) ≤ Mgde ωI
mjto1 + TPmax,

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, o > 1.

(24)

µII,s
mjto − (uI

mjto
′
(k−1)

+ LT I)− 2Mgde (2−W I
mjto

′
(k−1)

− Ymjto) ≤ Mgde ωI
mjtok + TPmax,

∀∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T, ∀o, o′ ∈ Omt, ∀k ∈ KI
mt, o > o

′
, k > 1.

(25)

W I
mjtok ≥ ωI

mjtok − ωI
mjt(o−1)k,

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, ∀k ∈ KI

mt, o > 1.
(26)

uImjtok ≤ Mgde W I
mjtok,

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, ∀k ∈ KI

mt.
(27)
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µII,e
mjto − µII,s

mjt1 − 2Mgde (1− Ymito) ≤ Mgde ωII
mito1 + TLmax,

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, o > 1.

(28)

µII,e
mjto − (uII

mjto
′
(l−1)

+ LT II)− 2Mgde (2−W II
mjto

′
(l−1)

− Ymjto) ≤ Mgde ωII
mjtol + TLmax,

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T, ∀o, o′ ∈ Omt, ∀l ∈ KII
mt, o > o

′
, l > 1.

(29)

W II
mjtol ≥ ωII

mjtol − ωII
mjt(o−1)l,

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, ∀l ∈ KII

mt, o > 1.
(30)

uIImjtol ≤ Mgde W II
mjtol,

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, ∀l ∈ KII

mt.
(31)

As restrições (24) são necessárias para identificação da primeira limpeza temporal k = 1 que
acontece antes do preparo do lote o para o item j no período t na xaroparia m. Essas restrições se
tornam ativas somente quando existe produção no lote o, ou seja, quando Ymjto = 1. A parcela
µII,s
mjto − µI,s

mit1 das restrições calcula o tempo de produção contínua do item j desde o início da
produção do primeiro lote (o = 1) até a produção do lote o. Nessa diferença estão incluídos também
os tempos de espera que possam ter ocorrido durante a produção dos lotes de 1 a o, e que foram
calculados pelas restrições anteriores. Quando esse valor ultrapassa TPmax, a variável binária
ωI
mjto1 assume o valor 1, e juntamente com a restrição (26) tem-se que W I

mjto1 = 1, identificando
que antes do lote o existe a primeira limpeza temporal para o item j.

Uma vez que ωI
mjto1 = 1, para todos os outros lotes o

′
> o, tem-se que ωI

mjto′1
= 1.

Sendo assim, para identificação das próximas limpezas temporais que podem surgir para o item j
são utilizadas as restrições (25) que funcionam de maneira parecida com a restrição (24). Suponha
que para o item j, na xaroparia m, no período t, antes do lote o

′
tenha sido realizada a limpeza

temporal k − 1, logo W I
mjto′ (k−1)

= 1. As restrições (25) são ativas quando W I
mjto′ (k−1)

= 1 e

quando há produção em um lote o (Ymjto = 1), tal que o > o
′
. Caso W I

mjto
′
(k−1)

= 0 ou Ymjto = 0

essas restrições são inativas. A parcela µII,s
mjto − (uI

mjto′ (k−1)
+ LT I) calcula o tempo de produção

contínua do item j desde o início da produção do primeiro lote o
′
+ 1, após a limpeza k − 1, até

a produção do lote o. Novamente, assim como para a restrição (24), quando esse valor ultrapassa
TPmax, a variável binária ωI

mjtok assume o valor 1. Para todos os outros lotes o
′
> o, tem-se que

ωI
mjto

′
k
= 1. Assim, as restrições (26) identificam que se ωI

mjt(o−1)k = 0 e ωI
mjtok = 1, existe uma

limpeza temporal antes do lote o e portanto W I
mjtok = 1. As restrições (27) garantem que se não há

limpeza temporal, W I
mjtok = 0, então o instante de início dessa limpeza é nulo, uImjtok = 0. Para

a inclusão das limpezas temporais na linha são utilizadas as restrições (28), (29), (30) e (31) que
funcionam de maneira análoga às restrições (24), (25), (26) e (27).
Restrições de inclusão das limpezas temporais.

uImjtok ≤ µI,s
mjto − LT I W I

mjtok +Mgde (1−W I
mjtok),

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, ∀k ∈ KI

mt.
(32)

uImjtok ≥ µI,s
mjto − LT I W I

mjtok −Mgde (1−W I
mjtok),

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, ∀k ∈ KI

mt.
(33)

uImjtok ≥ µII,s
mjt(o−1) −Mgde (1−W I

mjtok),
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,
∀t ∈ T, ∀o ∈ Omt,
∀k ∈ KI

mt, o > 1.
(34)

uIImjtol ≤ µII,s
mjto − LT II W II

mjtol +Mgde (1−W II
mjtol),

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, ∀l ∈ KII

mt.
(35)
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uIImjtol ≥ µII,s
mjto − LT II W II

mjtol −Mgde (1−W II
mjtol),

∀m ∈ M, ∀j ∈ J,∀t ∈ T,
∀o ∈ Omt, ∀l ∈ KII

mt.
(36)

uIImjtok ≥ µII,e
mjt(o−1) −Mgde (1−W II

mjtok),
∀m ∈ M, ∀j ∈ J,
∀t ∈ T, ∀o ∈ Omt,
∀l ∈ KII

mt, o > 1.
(37)

As restrições (32) garantem que o instante de início da limpeza temporal k, que acontece antes do
lote o do sabor j que está sendo preparado na xaroparia m no período t, deve ser anterior ao instante
de início do lote o menos o tempo de realização da limpeza temporal. Da mesma forma, as restrições
(33) garantem que o início da limpeza temporal k deve ser posterior ao início do lote o menos o
tempo da limpeza temporal. Na verdade, as restrições (32) e (33) juntas asseguram que o instante
de início do lote o (µI,s

mjto) acontece exatamente depois do início da limpeza temporal uImjtok mais
o tempo dessa limpeza LT I . Ambas são ativas somente quando W I

mjtok = 1. As restrições (34)
garantem que a sincronia seja mantida, pois asseguram que a limpeza temporal k que acontece
antes do lote o é iniciada no estágio I somente depois que o lote o − 1 foi enviado para o estágio
II, e portanto o estágio I está liberado. As restrições (35) e (36) funcionam de maneira análoga às
restrições (32) e (33), porém para o estágio II. As restrições (37) garantem a não sobreposição da
limpeza temporal k, antes do lote o, com o lote o− 1. As restrições (34) e (37) juntamente com as
restrições de sincronia (20) e (21) definem as esperas (C) e (D) (tipo II), representadas na Figura 1
que surgem devido à necessidade de realização das limpezas periódicas.
Domínio das Variáveis.

Xmjto, I
+
jt , I

−
jt , Vmjt, µ

I,s
mjto, µ

I,e
mjto, µ

II,s
mjto, µ

II,e
mjto, u

I
mjtok, u

II
mjtol ≥ 0;

W I
mjtok,W

II
mjtol ∈ Z+;Zmijt, Ymjto, ω

I
mjtok, ω

II
mjtol ∈ {0, 1},

∀m ∈ M, ∀i, j ∈ J, ∀t ∈ T, ∀o ∈ Omt, ∀k ∈ KI
mt, ∀l ∈ KII

mt. (38)

O domínio das variáveis é determinado pelas restrições (38).

4. Testes Computacionais
A fim de avaliar o desempenho do modelo MDSL-2E-LT foram utilizadas 6 instâncias

baseadas em dados reais de uma fábrica de bebidas à base de frutas. As instâncias S1 e S2 são
exemplares pequenos (2 períodos e 3 sabores), M é a instância média (3 períodos e 4 sabores) e
de L1 a L4 são as instâncias grandes (4 períodos e 5 sabores). Em todos os exemplares utilizou-se
m = 2. O número total de lotes para cada item j em cada máquina m e período t, |Omt|, varia
de acordo com a quantidade de lotes que é possível fazer dada a capacidade disponível. Nesses
exemplares os valores de |Omt| variam de 6 (exemplar S2) à 54 (exemplar L4). O exemplar S2 é
idêntico ao exemplar S1, exceto pelo número máximo de lotes possíveis |Omt|, que em S2 é metade
do valor de S1. A Tabela 1 apresenta o número de variáveis e restrições de cada exemplar. É
possível ver que a quantidade de variáveis e restrições de S2 é bem menor do que S1, devido ao
valor de |Omt|.

Os custos de estoque, atraso, troca e limpezas temporais não foram fornecidos. Sendo
assim, tentando representar as prioridades da empresa visitada, que privilegia o bom atendimento
ao cliente evitando atrasos, os custos foram tomados como 1 u.m. para limpezas temporais, custos
de troca variando de 1 u.m. a 25 u.m., custo de estoque de 10 u.m. por unidade e custo de atraso de
100 u.m. por unidade. O valor de α foi tomado como 0, 001.

Os testes foram realizados em um computador Intel Core i7 com dois núcleos de 3.6GHz
cada e memória de 16GB. Os modelos foram implementados em linguagem de modelagem AMPL
e resolvidos pelo sistema de otimização CPLEX 12.6.1 parametrizado: utilizou-se processamento
em paralelo, a seleção do nó com melhor bound (limitante), em que é escolhido o nó com o melhor
valor de função objetivo associado na relaxação linear, e a aplicação da heurística RINS (Relaxation
Induced Neighborhood Search) a cada 10 nós da árvore. Essa heurística explora a vizinhança da
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solução incumbente com o objetivo de melhorá-la e diversificar a busca. Os critérios de parada para
o solver são: o tempo limite de 3.600 segundos ou o gap menor do que 1%.

A Tabela 2 apresenta os valores da função objetivo (FO) em u.m., do gap e o tempo
despendido. Para as instâncias de L1 à L4, são apresentados também os custos totais em u.m. das
soluções reais encontradas pela fábrica visitada que forneceu os dados.

Os gaps são altos, maior do que 75% para as instâncias grandes, e maior do que 20% para
as instâncias S1 e M. Isso se deve ao fato do tamanho dos problemas, como pode ser visto na Tabela
1, e de limitantes ruins. O efeito da diminuição do valor de |Omt| pode ser percebido. Apesar das
instâncias S1 e S2 terem encontrado o mesmo valor ótimo de 14, o gap só foi praticamente fechado
para a instância S2, em que o valor de |Omt| é metade do valor para S1. Comparando as soluções
encontradas pelo modelo com as soluções reais, percebe-se que quando o gap é menor do que 100%,
instâncias L1 e L2, o modelo fornece soluções melhores do que as praticada pela empresa, em tempo
menor. Na empresa são despendidas 2 horas para encontrar uma solução factível. Mesmo com o
gap em 100% para a instância L3 o resultado do modelo é bem próximo do resultado da empresa.

Tabela 1: Dimensão das instâncias testadas.

Instância Variáveis Variáveis Variáveis Restrições
Inteiras Binárias

S1 6.220 3.276 276 18.288
S2 3.076 1.668 60 7.032
M1 23.904 13.470 1.020 90.507
L1 63.104 32.680 2.504 398.424
L2 74.855 38.775 2.955 454.655
L3 59.884 31.020 2.364 363.724
L4 205.088 106.210 8.138 1.294.878

Tabela 2: Soluções encontradas pelo modelo MDSL-2E-LT.

Instância FO GAP Tempo Sol. Real

S1 14,00 21,45 % 3.600 -
S2 14,00 0,04 % 532,20 -
M1 25,00 41,78 % 3.600 -
L1 41,00 75,82 % 3.600 51,00
L2 50,00 79,41 % 3.600 64,00
L3 1.237.545,00 100 % 3.600 1.225.052,00
L4 173.182.854,00 100 % 3.600 1.253.490,40

Figura 3: Gráfico de Gantt para do exemplar S2 para o período t = 1 e tanque preparatório/linha m = 2.
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A Figura 3 apresenta o gráfico de Gantt da solução ótima para o exemplar ilustrativo S2,
período t = 1 e conjunto tanque preparatório/máquina m = 2. Nesse exemplar a capacidade
máxima disponível em tempo é de 1.000 minutos e o gargalo está nas linhas, pois para alguns
tamanhos de lote o tempo de envasar um é até 5 vezes maior do que o tempo de preparar um novo
lote. Para evitar limpezas temporais no tanque preparatório, o modelo apresenta a solução com o
tanque ocioso, esperando para realizar as limpezas juntamente com a linha.

5. Conclusões e Perspectivas Futuras
Neste trabalho foi estudado um novo problema real de dimensionamento e sequencia-

mento de lotes com particularidades que ainda não foram tratadas na literatura: dois estágios com
presença de estoque intermediário e limpezas periódicas. Esse problema é encontrado no ambi-
ente de produção de bebidas à base de frutas. Para resolver o problema foi proposto um modelo
matemático em dois estágios que integra todas essas decisões.

Dados reais foram coletados em uma empresa característica do setor e testes computa-
cionais foram realizados. Os resultados mostraram que o modelo é difícil de ser resolvido até a
otimalidade por pacotes de otimização, até mesmo para instâncias pequenas. Porém, mesmo com
valores altos de gap ainda é possível encontrar soluções melhores do que as realizadas na prática
para dois dos quatro exemplares fornecidos pela empresa.

Como perspectivas futuras pretende-se explorar outras formas, como uma heurística por
exemplo, para estimar melhor o valor de |Omt| a fim de tornar o modelo mais rápido de ser re-
solvido. Pretende-se também explorar reformulações e/ou métodos de decomposição para tentar
melhorar os limitantes e garantir uma convergência mais rápida para encontrar a solução ótima.
Heurísticas que exploram a estrutura do modelo, tais como Relax-&-Fix e Fix-&-Optimize estão
sendo pesquisadas no intuito de encontrar melhores soluções em menos tempo.
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