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RESUMO
Este artigo propõe um modelo de programação inteira mista para o problema de planeja-

mento da produção em fundições de pequeno porte que dispõe de múltiplos fornos que não podem
ser utilizados simultaneamente. Para validação do modelo proposto, foram realizados testes com-
putacionais com instâncias geradas a partir de uma carteira real de pedidos. Na implementação dos
testes, foi utilizado o pacote comercial IBM ILOG CPLEX Optimization 12.5. Os resultados são
comparados com planos de produção obtidos de um modelo que considera o planejamento de um
único forno. As soluções são consideradas válidas. Os planos de produção utilizam a capacidade
da fábrica de maneira mais eficiente quando fornos de capacidades distintas estão disponíveis.

PALAVRAS CHAVE. dimensionamento de lotes, programação inteira mista, fundições.

Área Principal: IND - PO na Indústria, PM - Programação Matemática

ABSTRACT
This paper proposes a mixed integer programming model for production planning pro-

blem in small foundries with multiple furnaces that can not be simultaneously used. In order to
validate the proposed model, computational tests were performed with instances generated from
a real book order. In the implementation of the tests, we used the IBM ILOG CPLEX Optimiza-
tion 12.5. The results are compared with production plans obtained from a model that considers
the planning of a single furnace. The solutions are valid. When different furnace capacities are
available, the production plans use the plant capacity more efficiently.

KEYWORDS. lot sizing, mixed integer programming, foundries.

Main Area: (inform by priority the area of the article because JEMS system makes the clas-
sification alfabeticaly)
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1. Introdução

As indústrias de fundições são classificadas em dois tipos, podendo ser cativas ou fun-
dições de mercado. As fundições cativas são grandes empresas ou parte de grandes corporações
que produzem uma quantidade menor de tipos de ligas metálicas e produtos, mas atendem uma
grande demanda bem conhecida. As fundições de mercado são pequenas ou médias empresas que
produzem uma quantidade maior de tipos de ligas e de produtos e atendem demandas variáveis e
menores.

[FERNANDES, LEITE, 2002] apontam que executar o planejamento da produção em
fundições de mercado não é uma tarefa fácil. Isso se deve à demanda variável e a grande quantidade
de tipos de ligas metálicas e produtos que podem ser fabricados. Segundo [ARAUJO et al., 2008],
o planejamento deficiente pode ocasionar alguns problemas para a empresa como o mau uso dos
equipamentos e atraso dos pedidos feitos pelos clientes.

Modelos matemáticos vêm sendo desenvolvidos para representar o ambiente produtivo
da fundição considerando diversas restrições tecnológicas, como tamanho do forno, tempo de uma
fornada, quantidade de fornadas que podem ser utilizadas, etc. e assim auxiliar no planejamento da
produção. Grande parte dos modelos são baseados em programação linear e inteira.

Uma especificidade do processo produtivo encontrada nas fundições de pequeno porte é
a consideração de forno de vários tamanhos e a incapacidade técnica de utilização de mais de um
forno simultaneamente. A incorporação de especificidades tecnológicas aos modelos matemáticos é
incentivada [CLARK et al., 2011] visando deixar os planos de produção mais realistas. A literatura
científica que aborda o planejamento da produção em fundições tem avançado na incorporação de
novas características aos modelos matemáticos. Nessa linha, propomos um modelo que represente
de maneira mais fiel o ambiente produtivo e seja mais flexível na definição de planos de produção.

O modelo que incopora o planejamento de múltiplos fornos é testado computacionalmente
com um conjunto de instâncias. O objetivo dos testes é validar a proposta e identificar as vantagens
e desvantagens. Os testes mostram que o modelo pode obter as soluções usualmente encontradas
pelos modelos de planejamento de um forno. Além disso, é possível obter planos de produção que
utilizam a capacidade da fábrica de forma mais eficiente quando vários fornos podem ser utilizados.

Nesse trabalho, definimos e revisamos o problema de planejamento da produção em fun-
dições de pequeno porte na Seção 2. Na Seção 3, o modelo matemático é definido. Na Seção 4,
os resultados dos testes computacionais são apresentados e discutidos. As conclusões e trabalhos
futuros são apresentados na Seção 5.

2. Definição do Problema

O processo produtivo de uma fundição de pequeno porte é caracterizado principalmente
por duas grandes etapas. Na primeira etapa as ligas metálicas são produzidas de acordo com a
demanda e a capacidade do forno. Na segunda grande etapa, após a fundição, a liga é envasada em
moldes de areia, é resfriada e passa por ajustes finos para então obter-se o item finalizado.

É comum o atraso na entrega dos itens, em geral, por não usar a capacidade adequada
de produção da indústria. Uma das causas é não conseguir fundir o máximo de itens a partir de
uma fornada, gerando sobra de liga fundida. As sobras de ligas são despejadas no chão e formam
lingotes, que são reaproveitados como matéria-prima para novos itens. Porém, há despedídio da
capacidade instalada. Esse problema aparece principalmente quando há grande demanda por itens
de uma mesma liga. Por outro lado, no caso da fundição possuir mais de um forno, o planejamento
incorreto do uso do forno com a capacidade mais adequada também é causa de atrasos na produção.
Muitas empresas pequenas encontram dificuldades em obter quantidades de pedidos suficientes para
se produzir uma fornada de uma liga específica, isso acaba por gerar estoque de produtos ou atrasos
que implicam em custos para a empresa.
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Os trabalhos de [ARAUJO et al., 2008], [TONAKI, TOLEDO, 2010] e [CAMARGO et
al., 2012a] abordam o atraso no planejamento da produção em fundições de pequeno porte e indi-
cam que o gargalo atual no processo é a utilização do forno. Entretando, apesar de muitas indústrias
possuirem vários forno de capacidades distintas, nenhuma dessas abordagens da literatura inclui o
planejamento de múltiplos fornos. [STAWOWYA, DUDA, 2012] indicam que muitos resultados de
pesquisas acadêmicas não são colocados em prática principalmente devido à excessiva relaxação
dos problemas reais.

O planejamento da produção em fundições de pequeno porte com um forno foi abordado
em [ARAUJO et al., 2008]. Os autores propõem um modelo matemático com base no GLSP (Gene-
ral lot-sizing and scheduling problem) proposto por [FLEISCHMANN, MEYR,1997]. A decisão a
ser tomada é a quantidade de cada um dos itens a ser produzida em cada fornada. Estoques e atrasos
na produção são permitidos, mas são penalidados. O total de itens produzido é limitado pela capa-
cidade do forno disponível. Em cada fornada, somente itens da mesma liga podem ser produzidos.
A troca de ligas no forno são penalizadas. O objetivo é um plano de produção com custo mínimo
de estoque, atraso e preparação da fornada. O modelo matemático proposto é apresentado a seguir.
Considere os seguintes índices, parâmetros e variáveis:

Índices
k = 1, . . . , K Tipos de ligas;
i = 1, . . . , I Tipos de itens;
t = 1, . . . , T Quantidade de períodos (dias, semanas, meses etc);
r = 1, . . . , R Micro-períodos ou número de fornadas por período

Parâmetros
cap Capacidade em kg de uma única carga no forno;
ρi Peso bruto em kg do item i;
dit Quantidade de itens do tipo i pedidas no período t;
f(k) Conjunto de itens do tipo i que utilizam a liga k;
bit Custo por atraso do item i no período t;
hit Custo por segurar (estocar) do item i no período t;
sk Custo por setup para a liga k;

Variáveis
Xitr Quantidade do item i a ser produzido no período t e fornada r;
Iit Quantidade do item i em estoque ao final do período t;
Bit Quantidade do item i atrasada ao final do período t;
Y k
tr Variável binária, se 1 indica que o forno está preparado para produzir a liga k no período

t e fornada r, 0 caso contrário;
Zk
tr Variável binária, 1 se existe uma configuração para a liga k no período t e fornada r, 0

caso contrário. Note que: Zk
tr = 0 se Y k

t,r−1 ≥ Y k
tr, Z

k
tr = 1 se Y k

t,r−1 < Y k
tr;

Modelo matemático proposto por [ARAUJO et al., 2008].

Minimize
N∑
i=1

T∑
t=1

(bit ·Bit + hit · Iit) +
K∑
k=1

T∑
t=1

R∑
r=1

(
sk · Zk

tr

)
(1)

sujeito a:
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Ii,t−1 −Bi,t−1 +
R∑

r=1

Xitr − Iit +Bit = dit ∀i, t; (2)∑
i∈f(k)

ρi ·Xitr ≤ cap · Y k
tr ∀k, t, r; (3)

Zk
tr ≥ Y k

tr − Y k
t,r−1 ∀k, t, r; (4)

K∑
k=1

Y k
tr = 1 ∀t, r; (5)

Y k
tr ∈ {0, 1} ∀k, t, r; (6)

Xitr ≥ 0 e inteiro ∀i, t, r; (7)

As outras variáveis são não-negativas. (8)

A função objetivo (1) visa minimizar os custos de estoque, atraso e preparação do forno
na troca de ligas. As restrições (2) definem o balanceamento do estoque. As restrições (3) mantém
a quantidade de liga produzida abaixo (ou igual) a capacidade do forno e garante que haverá pre-
paração do forno para essa liga. As restrições (4) definem quando há preparação do forno na troca
de ligas. As restrições (5) garantem que o forno será carregado apenas uma vez por micro-período
(fornada). As restrições (6)-(8) definem a integralidade e não-negatividade das variáveis.

O modelo proposto por [ARAUJO et al., 2008] é destaque na literatura que trata das
fundições de pequeno porte e foi base para outras estratégias de resolução do problema, tais como
[TONAKI, TOLEDO, 2010] e [CAMARGO et al., 2012a]. Entretanto, esses trabalhos modelam o
planejamento das atividades de apenas um forno.

Em [CAMARGO et al., 2012b], os autores propõem modelos matemáticos para o dimen-
sionamento e sequenciamento de lotes para indústrias de processo com dois estágios. No primeiro
estágio, é definida a família de produtos que será produzida em cada período. No segundo estágio,
são defindos os lotes a ser produzidos de cada um dos produtos, respeitando a sincronização do tipo
de família definida no primeiro estágio. Um dos modelos propostos (MSGLSP - Multi-stage general
lot-sizing and scheduling problem) também é extensão do GLSP e pode, com algumas adaptações,
representar o ambiente da fundições com múltiplos fornos.

3. Formulação Matemática

O problema de planejamento da produção abordado nesse trabalho é o mesmo proposto
por [ARAUJO et al., 2008], exceto por vários fornos a poder ser utilizados de maneira não simultâ-
nea, por questões técnicas.

Com base no MSGLSP proposto em [CAMARGO et al., 2012b] apresentamos a seguir
um modelo para o planejamento da produção em fundições de pequeno porte com fornos não si-
multâneos. Para isso, consideramos que em cada período t, R fornadas podem ser executadas (um
limitante superior ao número total de fornadas possíveis). Cada fornada (micro-período) tem tempo
de duração diferente que depende do forno utilizado. Os itens podem ser alocados a todos os for-
nos, porém, somente um forno pode fundir liga em cada micro-período. As outras características
do processo produtivo são identicas às apresentadas anteriormente. A seguir, os índices, parâmetros
e variáveis adicionais são apresentados.
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Índices
t′ = 1, . . . , T Quantidade de períodos (dias, semanas, meses etc);
m = 1, ...,M fornos;

Parâmetros
δmt fração de tempo do período t que é consumida pelo forno m;
capm Capacidade em kg de uma única carga do forno m;

Variáveis
Jitrt′ quantidade produzida do item i no período t e micro-período r para atender a demanda

de t
′
;

µstr Começo do micro-período r do período t;
µftr Final do micro-período r do período t;
Fmtr 1 se o forno m é utilizado no período t e micro-período r, 0 caso contrário.

Minimize
N∑
i=1

T∑
t=1

R∑
r=1

T∑
t′=1

(
citt′ · Jitrt′

)
+

K∑
k=1

T∑
t=1

R∑
r=1

(
sk · Zk

tr

)
(9)

sujeita a:
T∑
t=1

R∑
r=1

(
Jitrt′

)
= dit′ ∀i, t′ (10)

µst1 = t− 1 ∀t (11)

µftR = t ∀t (12)

µstr ≥ µ
f
t(r−1) ∀t, r (13)

R∑
r=1

µftr − µstr ≤ 1 ∀t (14)

µftr − µstr ≥
M∑

m=1

(δmt · Fmtr) ∀t, r (15)

M∑
m=1

Fmtr ≤ 1 ∀t, r (16)

ρi · Jitrt′ ≤ maxm (capm) · Y k
tr ∀i ∈ S(k), t, r, k, t′ (17)

N∑
i=1

T∑
t′=1

(
ρi · Jitrt′

)
≤

M∑
m=1

(capm · Fmtr) ∀t, r (18)

Zk
tr ≥ Y k

tr − Y k
t,r−1 ∀k, t, r; (19)

K∑
k=1

Y k
tr = 1 ∀t, r; (20)

Fmtr, Y
k
tr ∈ {0, 1} ∀m, i, j, t, r, k (21)

Jitrt′ ∈ Z+ ∀i, t, r, t′ (22)

Todas as outras variáveis são não-negativas e contínuas. (23)
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Função objetivo (9) visa minimizar os custos de atraso, de estoque, de preparação das
ligas. Nessa formulação desagregada, baseada em [KRARUP, BILDE, 1977], a quantidade produ-
zida antes da data de entrega é considerada estoque, dado por Jitrt′ , caso t < t′. Por outro lado,
Jitrt′ para t > t′ é a quantidade produzida a partir da data de entrega, ou seja, produção atrasada.
Da mesma forma, os custos de produção citt′ referem-se aos custos de estoque, caso t < t′ e custos
de atraso, caso t > t′. Para t = t′, citt′ é igual a zero, como a produção do período t atende a

demanda do mesmo período. Os custos citt′ são obtidos da seguinte maneira citt′ =
∑t

′−t
a=1 hia

quando t
′
> t e citt′ =

∑t−t′
a=1 bia quando t

′
< t, quando t

′
= t temos citt′ = 0.

As restrições (10) garantem o atendimento da demanda para cada período t
′
. É necessário

ressaltar que essa adaptação requer a criação de um período de produção fantasma. Um período após
o ultimo período definido funciona para a produção de todos os itens que não tem sua demanda
atendida nos períodos do horizonte de planejamento. As restrições (11)-(13) fazem com que as
fornadas se iniciem e terminem no momento correto e que não ocorra sobreposição de fornadas
respectivamente. As restrições (14) fazem com que os fornos sejam usados somente na duração
do período, ou seja, limita o número de fornadas. É válido considerar que para o cálculo dos
tempos necessários para utilização dos fornos é considerada uma fração do tempo total de trabalho
da fundição. As restrições (15) fazem com que a duração do micro-período seja correspondente ao
forno utilizado, uma vez que cada forno requer uma fração de tempo para fusão. As restrições (16)
garantem que será utilizado um forno de cada vez, que no caso de possibilidade de uso de vários
fornos, pode-se eliminar essa restrição. As restrições (17)-(18) garantem que os itens produzidos
sejam da mesma liga e que a capacidade do forno escolhido seja respeitada. As restrições (19)
definem quando há preparação do forno na troca de ligas. As restrições (20) garantem que o forno
será carregado apenas uma vez por micro-período (fornada). As restrições (21)-(23) garantem o
domínio das variáveis.

4. Resultados

Os testes computacionais visam comprovar a validade do modelo proposto, analisar o des-
perdício de capacidade proporcionado pelos planos de produção gerados e mostrar as fraquezas e
vantagens. Para isso, instâncias foram geradas a partir de uma carteira de pedidos para planejamento
da produção de 5 dias. Um forno com capacidade de 360 kg e outro de 120 kg estão disponíveis
e, para utilização em uma fornada, consomem 10% e 8% do período de um dia produtivo, respec-
tivamente. A carteira é composta por 383 itens de 19 ligas diferentes demandados no horizonte de
planejamento. A demanda total em quilos corresponde à 126% da capacidade total disponível para
o período.

Outras oito instâncias foram geradas para uma análise de sensibilidade sobre a variabili-
dade de ligas da carteira e capacidade requerida para produção. As instâncias contém: oito ou 19
ligas na carteira de pedidos; 60%, 100%, 130% e 160% da capacidade requerida para produção.

Na Tabela 1, para cada instância, são apresentados os resultados do modelo de [ARAUJO
et al., 2008] utilizando um forno de 360 Kg, do modelo proposto nesse trabalho utilizando um forno
de 360 Kg e do modelo proposto nesse trabalho utilizando os dois forno disponíveis (360 Kg e 120
Kg), nomeados respectivamente por GLSP, MSGLSP 1F e MSGLSP 2F.

Para cada teste, são apresentados: “Ligas” representa o número de diferentes ligas de-
mandadas; “cut (%)” representa a porcentagem da capacidade que é requerida para a produção de
todos os itens; “Demanda (%)” representa a quantidade total em quilos demandada; “Produção
(%)” expõe a quantidade total em quilos planejada para produção através do modelo; “Desp (%)”
repesentada a quantidade total em quilos de capacidade de produção que deixa de ser utilizada;
“Limitante Superior” informa o valor da função objetivo; “Gap” representa a diferença, em termos
percentuais, entre os limitantes inferior e superior; as últimas duas colunas representam o número
de fornadas com cada um dos fornos disponíveis para planejamento.
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Os modelos foram implementados na linguagem OPL e resolvidos pelo CPLEX 12.5 com
configuração padrão e tempo limite de execução de uma hora (todos os testes atingiram o tempo
limite). O computador utilizado é um Intel 2 GHz de 2 processadores com 8 GB of RAM.

Tabela 1: Resultados dos testes para os modelos de planejamento para um e dois fornos.
Ligas cut Demanda Produção Desp Limitante Gap # fornadas # fornadas

(%) (Kg) (Kg) (Kg) Superior 360 Kg 120 Kg
GLSP 19 126 22689,5 17694,2 306 469266 2,8% 50 0

MSGLSP 1F 19 126 22689,5 17158,7 1201 522457 19,0% 50 0
MSGLSP 2F 19 126 22689,5 17121,5 639 523928 19,3% 50 0

GLSP 8 60 11990,1 11990,1 3850 856 5,0% 48 0
MSGLSP 1F 8 60 11990,1 11990,1 3257 905 21,2% 47 0
MSGLSP 2F 8 60 11990,1 11990,1 3018 929 23,1% 39 8

GLSP 8 100 18129,1 17345,1 655 905 49,9% 50 0
MSGLSP 1F 8 100 18129,1 17341,5 659 2192 88,8% 50 0
MSGLSP 2F 8 100 18129,1 16306,1 260 5301 77,9% 44 6

GLSP 8 130 23443,0 17990,5 10 11320 8,5% 50 0
MSGLSP 1F 8 130 23443,0 17942,9 57 14345 29,5% 50 0
MSGLSP 2F 8 130 23443,0 17131,7 629 16356 18,4% 49 1

GLSP 8 160 29312,0 17994,9 5 30683 5,6% 50 0
MSGLSP 1F 8 160 29312,0 17975,0 25 34090 16,1% 50 0
MSGLSP 2F 8 160 29312,0 16563,0 121 47267 29,9% 45 4

GLSP 19 60 11990,1 11981,1 3865 2881 16,0% 48 0
MSGLSP 1F 19 60 11990,1 11990,1 4465 3242 71,3% 50 0
MSGLSP 2F 19 60 11990,1 11336,9 3674 5892 83,3% 38 11

GLSP 19 100 18129,1 16460,3 823 3492 14,7% 50 0
MSGLSP 1F 19 100 18129,1 16508,9 1013 4646 93,3% 50 0
MSGLSP 2F 19 100 18129,1 16339,8 943 4439 73,5% 47 3

GLSP 19 130 23443,0 17064,1 698 15316 4,2% 50 0
MSGLSP 1F 19 130 23443,0 17245,3 755 20578 50,3% 50 0
MSGLSP 2F 19 130 23443,0 15690,7 1353 32317 63,8% 46 4

GLSP 19 160 29312,0 17492,9 507 34897 1,8% 50 0
MSGLSP 1F 19 160 29312,0 17461,3 539 37876 23,9% 50 0
MSGLSP 2F 19 160 29312,0 15843,7 601 56448 43,4% 44 5

Pelos resultados, observamos que quase todos os planos de produção obtidos pelo modelo
de [ARAUJO et al., 2008] atendem melhor a demanda, exceto pelas instâncias com 19 ligas e 60% e
100% de utilização da capacidade, que o modelo proposto nesse trabalho utilizando um único forno
tem uma pequena vantagem. É importante observar que os modelos MSGLSP podem encontrar as
mesmas soluções (em termos de quantidade de produção) obtidas pelo GLSP, porém, o número de
variáveis e restrições influenciam na eficiência do CPLEX ao explorar a árvore branch-and-bound.

Com relação ao desperdício da capacidade, o modelo que planeja a utilização de dois
fornos tem vantagem nas instâncias com capacidade requerida de 60% e 100%. Esse resultado é
esperado para instâncias em que a capacidade máxima de produção não é requerida. Vale enfatizar
que a função objetivo não contempla o desperdício de capacidade das fornadas, porém, torna-se
uma medida de desempenho ao comparar diferentes planos de produção.

Com relação às medidas de de qualidade da solução, claramente, o modelo proposto por
[ARAUJO et al., 2008] apresentam o melhor Gap e as soluções com menor valor de função objetivo.
Observamos novamente que os modelos MSGLSP podem encontrar as mesmas soluções (em termos
de qualidade) obtidas pelo GLSP. Porém, os modelo GLSP e MSGLSP 1F não encontram soluções
que utilizam os dois fornos de maneira eficiente. Em outras palavras, na otimalidade, a solução
obtida pelo MSGLSP 2F é melhor ou igual às soluções de GLSP e MSGLSP 1F.

Ao analisar o número de fornadas utilizadas, podemos notar que quanto mais se utiliza o
forno de 120 Kg, menos capacidade é desperdiçada. Por exemplo, nas instâncias (Ligas = 8, cut =
60%; Ligas = 8, cut = 100%; Ligas = 19, cut = 60%).
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5. Conclusões

O problema de planejamento da produção em fundições de pequeno porte com múltiplos
fornos não simultâneos é estudado nesse artigo. Um modelo matemático é proposto para representar
o ambiente produtivo incorporando a característica industrial que outros estudos simplificavam.
Através de testes computacionais com um conjunto de instâncias podemos notar que o modelo
encontra soluções válidas quando comparadas com um modelo de [ARAUJO et al., 2008]. Além
disso, quando fornos de várias capacidades estão à disposição, a capacidade da fábrica pode ser
planejada de maneira mais eficiente pelo modelo proposto nesse estudo. Podemos notar ainda que,
quando a demanda é baixa e não exige-se a capacidade total de fundição, o modelo de planejamento
de múltiplos fornos pode proporcionar planos de produção com menor desperdício da liga fundida
nas fornadas. Os estudos nessa linha devem avançar ao ponto de encontrar as soluções ótimas
utilizando os dois modelos matemáticos para também mostrar que o planejamento dos diversos
recursos disponíveis produz planos mais flexíveis.

Os estudos futuros envolvem a incorporação no modelo de planejamento de outras partes
do processo produtivo, tais como a moldagem, envase e finalização. Os estudos de novas especi-
ficidades do ambiente produtivo e possível incorporação nos modelos podem trazer soluções mais
realistas e que sejam melhores aceitas pelos gerentes e tomadores de decisão da fundição.
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