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R E S U M O

Neste estudo aborda-se um problema integrado de dimensionamento de lotes
e sequenciamento (PIDLS), no qual, máquinas distintas com limitação de capa-
cidade trabalham em paralelo com custos e tempos de setup não triangulares
(NT) dependentes do sequenciamento e com setup carry-over (SC). O objetivo
do PIDLS estudado, chamado aqui de PIDLS-NT em máquinas paralelas, é
determinar um planejamento de produção e sequenciamento de tarefas que
atenda as demandas dos perı́odos sem atraso, de modo que os custos totais
de produção, setup de máquina e estoque sejam minimizados. A escassez de
estudos na literatura que abordem o PIDLS-NT em máquinas paralelas e o
interesse de pesquisadores em tratá-lo motivou o estudo realizado nesta tese.
Tendo isso em mente, o objetivo da tese se fia no desenvolvimento de métodos
eficientes para o PIDLS-NT em máquinas paralelas, em particular, na proposta
de matheurı́sticas. Para tal, realizou-se uma análise das principais formulações
para o PIDLS-NT encontradas na literatura, adaptadas aqui para o problema
com máquinas paralelas. O objetivo foi definir qual formulação contribuı́a para
um melhor desempenho computacional do solver CPLEX v.12.7.1, limitado por
perı́odo de tempo, para encontrar soluções para as instâncias da literatura,
adaptadas para o problema com tempos e custos de setup não triangulares.
Além dessa análise, em um primeiro momento, realizou-se um estudo do pro-
blema de dimensionamento de lotes (PDL) em máquinas paralelas desacoplado
do problema de sequenciamento, no qual propôs-se uma matheurı́stica baseada
em uma heurı́stica Lagrangiana e um método chamado kernel search. Tal método
visou à solução do PDL em máquinas paralelas com restrições de capacidade e
SC e serviu de inspiração para o desenvolvimento de um dos métodos propos-
tos para o PIDLS-NT em máquinas paralelas. Os métodos de solução propostos
para encontrar soluções para o PIDLS-NT em máquinas paralelas consistem, ba-
sicamente, na hibridização dos métodos relax-and-fix e fix-and-optimize com as
heurı́sticas path-relinking e kernel search. Experimentos computacionais atestam
o bom desempenho dos métodos propostos para encontrar soluções para o
PDL, o PIDLS e o PIDLS-NT em máquinas paralelas.
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A B S T R A C T

This study approaches the integrated lot sizing and scheduling problem (ILSSP),
in which non-identical machines work in parallel with sequence-dependent
non-triangular (NT) setup costs and times, setup carry-over and capacity limi-
tation. The aim of the studied ILSSP, called here ILSSP-NT on parallel machi-
nes, is to determine a production planning and tasks sequencing which meet
the period demands without delay, in such a way that the total costs of pro-
duction, machine setup and inventory are minimized. The dearth of literature
on the ILSSP-NT on parallel machines and the researchers interest to approach
it motivated the study performed in this thesis. The aim of this thesis is the
development of efficient solution methods to the ILSSP-NT on parallel machi-
nes, in particular, the proposal of matheuristics. To this end, it was performed
an analysis of the main formulations designed to the ILSSP-NT found in the
literature, adapted to the problem with parallel machines. The purpose was
defining which formulation could contribute to the best computational perfor-
mance of solver CPLEX v. 12.7.1 limited by a period of time to solve instances
from the literature, adapted to the problem with non-triangular setup costs and
times. Besides this analysis, in a first moment, we performed a study on the ca-
pacitated lot sizing problem (CLSP) on parallel machines where we proposed
a math-heuristic based in a Lagrangian heuristic and a method known as ker-
nel search. Such method aimed the solution of the CLSP on parallel machines
with SC and inspired the development of one of the methods proposed to the
ILSSP-NT on parallel machines. The methods we propose to find solutions to
the ILSSP-NT on parallel machines consist, virtually in the hybridization of
relax-and-fix and fix-and-optimize methods with path-relinking and kernel se-
arch heuristics. Computational experiments attest the good performance of the
proposed methods to find solutions to the CLSP, the ILSSP and the ILSSP-NT
on parallel machines.
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L I S TA D E F I G U R A S

Figura 1 Fluxograma de um KS genérico. 35
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1
I N T R O D U Ç Ã O

Com os avanços tecnológicos dos últimos anos, métodos heurı́sticos vêm ge-
rando bons resultados no planejamento de tarefas importantes como, por exem-
plo, no planejamento de produção de indústrias alimentı́cias (processamento
de alimentos), farmacêuticas, de produção de bebida, de recipientes de vidros,
entre outros [76, 4, 120, 48, 27]. O planejamento da produção visa decidir a me-
lhor forma para utilização dos recursos disponı́veis por uma empresa para que
seus objetivos de longo, médio e curto prazo sejam atingidos. As decisões de
longo prazo pertencem ao nı́vel estratégico, quando são definidas as metas glo-
bais da empresa. O planejamento tático é responsável pela utilização eficiente
dos recursos disponı́veis a fim de cumprir os objetivos determinados no plane-
jamento estratégico. Nessa etapa, são tomadas as decisões de médio prazo. O
último nı́vel de planejamento é o operacional quando são tomadas as decisões
de curto prazo.

Nesta tese, são abordados planejamentos de produção de problemas perten-
centes ao nı́vel tático. Para determinar o planejamento de produção precisa-se
decidir os lotes que devem ser produzidos (dimensionamento de lotes) além
do planejamento e sequenciamento das tarefas para a produção dos mesmos
(sequenciamento) [8, 89, 48, 18]. Um plano de produção pode ser definido con-
siderando o dimensionamento de lotes e o sequenciamento separadamente, em
que se resolve primeiro o problema de dimensionamento de lotes (PDL) para
depois decidir a respeito do sequenciamento das tarefas [43]. Essa abordagem
pode ser utilizada para problemas em que os custos e quantidade de tempo
para preparar uma máquina não dependem do sequenciamento das tarefas
realizadas durante a produção. Porém, quando os custos e/ou tempos para
preparar uma máquina são dependentes do sequenciamento das tarefas, os re-
sultados do sequenciamento também afetam o dimensionamento de lotes, por
exemplo, em termos de utilização de capacidade que pode violar o limite im-
posto. Portanto, não é possı́vel garantir que a solução ótima do problema seja
encontrada se o dimensionamento de lotes e o sequenciamento forem aborda-
dos de forma hierárquica ou separados.

Uma maneira de fornecer uma solução para o problema com custos e tempos
de setup dependentes do sequenciamento consiste em integrar o planejamento
de produção considerando o dimensionamento de lotes e o sequenciamento
de forma sincronizada (integrada) [66]. Essa não é uma tarefa trivial, devido à
complexidade computacional do problema, mas pode ser explorada por meio
do estudo do problema integrado de dimensionamento de lotes e sequenci-
amento (PIDLS). Um PIDLS clássico tem como objetivo definir um plano de
produção que minimize o custo total referente ao processo de produção em

1



2 introdução

um horizonte de planejamento finito. O PIDLS é uma extensão do problema de
dimensionamento de lotes com restrições de capacidade (PDLC) com um único
item e custos de setup. Portanto, o PIDLS é NP-difı́cil [54, 17]. Além disso, de
acordo com [87] o problema de factibilidade do PIDLS é NP-completo quando
tempos de setup são considerados.

Métodos heurı́sticos encontram soluções de forma eficiente1 para variantes
do PIDLS [31]. Além disso, os avanços do poder computacional previstos pela
lei de Moore possibilitaram a incorporação de caracterı́sticas nos modelos do
PIDLS aproximando ainda mais as formulações matemáticas de cenários reais.
Tendo esses fatos em mente que, nesta tese, é proposto o estudo de aborda-
gens para encontrar soluções de boa qualidade para um problema relevante
e que, até onde se sabe, foi abordado apenas em [95], o PIDLS em máquinas
paralelas com custos e tempos de setup não triangulares2 dependentes do se-
quenciamento e setup carry-over, denotado aqui por PIDLS-NT em máquinas
paralelas. O PIDLS-NT em máquinas paralelas pode ser encontrado no setor in-
dustrial, por exemplo, em algumas indústrias do setor alimentı́cio [121, 30, 27]
como é o caso da indústria de rações para animais.

Na literatura revisada, Meyr [95] foi o único a abordar o PIDLS-NT em
máquinas paralelas e a propor métodos de solução para encontrar soluções
para tal problema. Os métodos propostos em [95] consistem em duas meta-
heurı́sticas que combinam as heurı́sticas threshold acceptance e simulated annea-
ling com re-otimização dual. Em experimentos, soluções melhores que as obti-
das manualmente por uma empresa foram atingidas pelos métodos, entretanto,
de acordo com o autor os tempos computacionais não foram satisfatórios.

Por outro lado, muitos problemas relacionados ao PIDLS-NT em máquinas
paralelas foram investigados [120, 95, 93, 75, 29, 129, 65, 66, 27, 92]. A vari-
ante do problema, com uma única máquina, por exemplo, foi investigada por
Toso [121] que propõe modelos e métodos para aplicar em um estudo de caso
com dados reais de uma fábrica de alimento para animais. Os métodos de
solução baseiam-se na heurı́stica relax-and-fix e na combinação de eliminações
de sub-rotas com uma heurı́stica patching. Em [66] os autores propõem uma
nova formulação para a variante do PIDLS-NT em uma única máquina e re-
alizam uma análise dos diversos modelos existentes para o problema. Além
disso, destacam a importância de se estudar cenários mais realistas como o
do PIDLS-NT em máquinas paralelas. O PIDLS em máquinas paralelas com
setup triangular foi um pouco mais explorado e abordagens que se destacaram

1 Nesta tese, considerar-se-á como eficientes métodos que se destacaram por encontrar soluções
ótimas, competitivas ou melhores que as encontradas na literatura e em tempos inferiores ou
aceitáveis.

2 Produzir um item j imediatamente após um item i pode não ser a melhor opção ambiental,
uma vez que a produção de um item l que absorve contaminação como intermediário de i e j
poderia reduzir os custos e tempos de operações de limpeza. Em outras palavras, considerando
sij o custo/tempo necessário para interromper a produção do item i e começar a produzir o
item j a desigualdade triangular sil + slj > sij não é satisfeita e l é dito um item de atalho.



1.1 objetivos e resultados 3

na literatura utilizam heurı́sticas relax-and-fix e fix-and-optimize para encontrar
soluções para o problema [79, 95, 75].

Tendo em mente as considerações apresentadas por Guimarães et al. [66]
para o estudo do PIDLSP-NT em máquinas paralelas e a contı́nua ascensão
do setor industrial com esse cenário que, nesta tese, é proposto o estudo de
modelagens e métodos de solução eficientes para encontrar soluções para o
PIDLSP-NT em máquinas paralelas. Para a análise dos modelos foram consi-
deradas as formulações presentes nos trabalhos de Jans e Degraeve [76] e Gui-
marães et al. [66]. Devido aos bons resultados encontrados com as heurı́sticas
relax-and-fix e fix-and-optimize para o PIDLS em máquinas paralelas com setup
triangular em [75] e com as heurı́sticas path-relinking e kernel search para encon-
trar soluções para problemas semelhantes ao PIDLS-NT em máquinas paralelas
em [21, 22], que explorou-se a combinação dessas quatro heurı́sticas para en-
contrar soluções para o PIDLS-NT em máquinas paralelas.

O trabalho apresentado em [22], em particular, aborda o problema de dimen-
sionamento de lotes capacitado (PDLC) com múltiplas plantas e setup carry-
over e é resultado do primeiro método desenvolvido durante a execução desta
tese. Como o foco da tese são problemas em máquinas paralelas, o método
de solução proposto em [22] foi estudado primeiro e é apresentado neste do-
cumento para abordar o PDLC em máquinas paralelas com setup carry-over
(PDLCMP-SC). O estudo do PDLCMP-SC resultou em importantes contribui-
ções para abordar o problema em questão como também para desenvolver efi-
cientes métodos de solução para o PIDLS-NT em máquinas paralelas.

1.1 objetivos e resultados

O objetivo geral da tese desenvolvida foi identificar uma boa formulação para
o PIDLS-NT em máquinas paralelas e definir métodos eficientes, capazes de
gerar soluções de boa qualidade em tempo computacional aceitável. Dessa
forma, o PIDLS-NT em máquinas paralelas estudado visa determinar, para
cada máquina, em qual perı́odo, em que ordem, e quanto produzir de cada
item, de modo a minimizar os custos de setup, produção e estoque, respeitando
os recursos disponı́veis e atendendo as demandas previamente definidas para
cada perı́odo e item.

Para explorar possı́veis estratégias de métodos de solução, em um primeiro
momento, estudou-se o PDLC em máquinas paralelas com SC (PDLCMP-SC),
sem considerar as decisões de sequenciamento de tarefas. Motivada pelos a-
vanços das ferramentas computacionais como, por exemplo, o solver CPLEX v.
12.7.1 [33] para resolver problemas de otimização combinatória e o potencial da
heurı́stica Kernel Search [7] que, para resolver o PDLC em máquinas paralelas
com SC, propõe-se um método de solução, chamado de LDKS, resultado da
hibridização de uma heurı́stica Lagrangiana com duas variações da heurı́stica
Kernel Search. Experimentos computacionais apresentam excelentes resultados
do método LDKS para encontrar soluções para o PDLCMP-SC, portanto, o
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mesmo serviu de inspiração para o desenvolvimento de um método de solução
eficiente para o PIDLS-NT em máquinas paralelas.

Tendo em vista a revisão bibliográfica realizada sobre o PIDLS, para defi-
nir a melhor modelagem integrada para o PIDLS-NT em máquinas paralelas,
um estudo comparando as principais formulações apresentadas em [66] e [76]
foi conduzido adaptando-se as formulações para o PIDLS-NT em máquinas
paralelas. Por consequência desse estudo, a formulação matemática do pro-
blema alvo deste estudo baseia-se em na reformulação do modelo proposto em
[66], com sequenciamento baseado em fluxo de mercadorias, para o problema
de localização de facilidades [16]. Para chegar a essa conclusão, realizaram-se
experimentos com as principais formulações encontradas na literatura para o
PIDLS apresentadas em [66], o modelo proposto por Guimarães et al. [66] e
o solver CPLEX v. 12.7.1 [32]. As instâncias utilizadas nos experimentos foram
geradas por James e Almada-Lobo [75] e adaptadas aqui para o PIDLS-NT em
máquinas paralelas como sugerido em [65].

Os resultados apresentados por James e Almada-Lobo [75] indicam que um
bom desempenho do método de solução para encontrar soluções para um PI-
DLS está diretamente relacionado com a busca local a ele associado. Portanto,
nesta tese, são apresentadas estratégias que utilizam as heurı́sticas relax-and-
fix, fix-and-optimize, path-relinking e kernel search. A escolha pelas heurı́sticas
path-relinking e kernel search está relacionada aos excelentes resultados obtidos
quando utilizadas para encontrar soluções para o problema de dimensiona-
mento de lotes com múltiplas plantas [21, 22].

Experimentos computacionais foram realizados com as heurı́sticas propos-
tas usando um conjunto com 100 instâncias introduzido em [75] para abordar
o PIDLS em máquinas paralelas com setup triangular e um conjunto com 12

instâncias introduzido em Meyr [95] para abordar o PIDLS-NT em máquinas
paralelas. Verificou-se a eficiência de cada método por meio de quatro experi-
mentos. No primeiro experimento, empregaram-se os métodos de solução para
tratar o problema inteiro referente ao PIDLS em máquinas paralelas como re-
alizado em [75]. Portanto, foi possı́vel comparar o desempenho dos métodos
propostos em relação às estratégias propostas na literatura [75]. Para abordar
o PIDLS-NT, em máquinas paralelas no segundo experimento utilizou-se o
mesmo conjunto de instâncias, porém com alguns valores de custos e tempos
de setup modificados para possibilitar a existência de setup não triangular. Expe-
rimentos comparando os resultados obtidos pelo solver CPLEX v. 12.7.1 e pelos
métodos propostos dentro de um limite de 3600 segundos mostram que os
métodos propostos atingiram resultados bastante competitivos. Além disso, os
métodos propostos tiveram um bom desempenho para encontrar soluções para
o PIDLS em máquinas paralelas quando comparados com os resultados obtidos
em [75]. No terceiro experimento, os resultados obtidos pelas heurı́sticas pro-
postas foram comparados com os resultados obtidos pelo CPLEX v. 12.7.1 sem
um limite de tempo imposto para encontrar soluções para os problemas. Ape-
sar do CPLEX ter obtido resultados melhores em média que os das heurı́sticas
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propostas para grande parte das instâncias testadas, ainda assim as heurı́sticas
propostas atingiram os seus objetivos de encontrar soluções competitivas em
tempo computacional médio reduzido. No quarto experimento, os métodos
de solução propostos e o CPLEX foram utilizados para resolver o conjunto de
instâncias introduzido em Meyr [95] para o PIDLS-NT em máquinas parale-
las. Os resultados obtidos pelas heurı́sticas propostas superaram em média os
atingidos pelo CPLEX. Os resultados obtidos pelo CPLEX podem ser conside-
rados competitivos, porém para encontrá-los foi necessário consumir o limite
de tempo imposto o que não acontece com as heurı́sticas propostas.

1.2 organização

Este documento está organizado da seguinte maneira. No Capı́tulo 2 o pro-
blema de dimensionamento de lotes é apresentado, assim como as principais
caracterı́sticas, conceitos e uma breve revisão bibliográfica das variantes dos
problemas mais relevantes para abordar o problema alvo da tese. O método de
solução para encontrar soluções para o PDLCMP-SC é proposto no Capı́tulo
3. No Capı́tulo 4 discorre-se sobre o PIDLS em máquinas paralelas, o PIDLS-
NT em máquinas paralelas e problemas correlatos. Além disso, modelagens
para o PIDLS-NT em máquinas paralelas são comparadas para definir qual
abordagem tem maior potencial para o desenvolvimento de métodos eficientes
capazes de encontrar soluções de boa qualidade em tempo computacional hábil.
Métodos de solução para encontrar soluções para o PIDLS-NT em máquinas pa-
ralelas são propostos no Capı́tulo 5, assim como análises comparativas dos re-
sultados obtidos pelos métodos propostos, métodos da literatura e pelo CPLEX
v. 12.7.1. E, por fim, no Capı́tulo 6, são apresentadas as considerações finais e
perspectivas de trabalhos futuros.





2
O P R O B L E M A D E D I M E N S I O N A M E N T O D E L O T E S ( P D L )

O PDL é um problema de planejamento de produção bastante conhecido e
estudado pela comunidade de otimização combinatória. Diversas variantes do
problema encontram-se de várias formas no setor industrial [126, 108, 20, 31].

Seu objetivo consiste em decidir quando e quanto produzir para atender
demandas estabelecidas por clientes (fabricantes), sempre respeitando os recur-
sos disponı́veis. Grande parte da literatura sobre PDL aborda a minimização
dos custos envolvidos no planejamento de produção [118, 80, 109, 98, 113, 21,
22], como é o caso do problema estudado neste documento, enquanto uma
porção menor de trabalhos considera outros critérios, como por exemplo, a
maximização de lucros [85, 69].

Nas seções seguintes são apresentadas as definições e terminologias das prin-
cipais caracterı́sticas das variantes do PDL mais relevantes para o estudo pro-
posto neste documento, assim como uma breve revisão dessas variantes do
PDL. Àqueles familiarizados com as terminologias do PDL, do ponto de vista
de Karimi et al. [80] e Nascimento et al. [99], sugere-se seguir para a Seção 2.2,
aonde inicia-se a revisão bibliográfica dos PDLs mais relevantes para o pro-
blema alvo deste estudo.

2.1 principais características de um pdl

Esta seção é dedicada à revisão de conceitos apresentados no trabalho de Ka-
rimi et al. [80] para descrever caracterı́sticas de um PDL. Apesar de não abar-
car todas as possı́veis caracterı́sticas de um PDL, as mais relevantes para este
estudo são discutidas. Se necessário, revisões mais abrangentes podem ser en-
contradas em [43, 80, 19, 20].

Por questões de didática, apenas nesta seção, as caracterı́sticas de um PDL
são apresentadas usando como base o planejamento de produção de alimentos
para animais, que é um exemplo prático encontrado no setor industrial [120].

Em uma linha de produção de alimento para cães e gatos, é possı́vel produ-
zir diversos produtos como ração seca e úmida, biscoito, entre outros produtos,
tanto para cães quanto para gatos. Em um PDL, cada um desses produtos
pode ser chamado de tipo de item e a quantidade de tipos de itens determina,
portanto, se o PDL possui único tipo de item ou múltiplos tipos de itens. Por sim-
plicidade, neste documento será utilizado o termo item ao invés de tipo de
item. A produção de uma porção do mesmo item pode ser chamada de lote de
produção.

Sistemas (PDLs) com um único item são aqueles em que a produção desse
item é especı́fica para a produção de um único tipo de produto final. Suponha
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que uma linha de produção é responsável apenas pela produção de um único
tipo de ração, cujos grãos possuem as mesmas propriedades nutricionais, tama-
nho e cor. Esse sistema pode ser considerado com único item, pois todo o seu
processo de produção é para um único tipo de ração, que também é o produto
final. Além disso, como a produção da ração não depende de nenhum estágio
intermediário, ou seja, transformar a matéria-prima em produto final (item) é
um processo contı́nuo, o sistema em questão pode ser classificado como sendo
de único nı́vel (monoestágio).

Considerando-se um cenário um pouco diferente em que o fabricante é res-
ponsável pela produção de dois tipos de ração (dois itens) que devem ser ensa-
cados em dois tipos de saco de ração. Tem-se um sistema com múltiplos itens
em que os tipos de ração são itens independentes já que ambos não dependem
um do outro para serem produzidos. Agora, se for levada em consideração a
fabricação do saco de ração contendo os dois tipos de ração como produto fi-
nal, então tem-se um sistema com múltiplos itens dependentes, uma vez que a
produção da ração ensacada depende da produção de ambas as rações. Pelo
fato de a produção da ração ensacada ser dependente da disponibilidade dos
dois tipos de ração, esse sistema pode ser considerado como multi-nı́vel ou com
múltiplos estágios.

Em se tratando de produção, o objetivo principal é atender a determinadas
quantidades de cada item de acordo com as necessidades de um cliente. Na
área de planejamento de produção, a quantidade de um item que deve ser
produzida para satisfazer às necessidades de um cliente pode ser chamada de
demanda e a mesma deve ser produzida durante um intervalo de tempo deno-
tado por horizonte de planejamento. Quando a demanda solicitada de um item
sofre variações no decorrer do horizonte de planejamento então o sistema pode
ser classificado como um PDL com demanda dinâmica. A demanda dinâmica é
comumente utilizada em PDLs com horizonte de planejamento finito em que o
plano de produção é limitado por uma quantidade finita de perı́odos. No caso
em que a demanda solicitada para um item é constante em todos os perı́odos do
horizonte de planejamento o sistema pode ser classificado como um PDL com
demanda estacionária (ou estática). Diferente da demanda dinâmica, a demanda
estática é comumente utilizada em PDLs com horizonte de planejamento infi-
nito em que o plano de produção é longo a ponto de ser considerado uma
coleção de horizontes finitos.

Se os perı́odos considerados no planejamento de produção são curtos o su-
ficiente para conseguir produzir apenas um tipo de ração (item) por perı́odo,
então o PDL entra na categoria de problemas com small buckets. No entanto, se
os perı́odos comportam a produção de mais de um tipo de ração (item) durante
o horizonte de planejamento, então o PDL correspondente entra na categoria
de problemas com big buckets.

Dentre as caracterı́sticas que mais afetam a tratabilidade de um PDL está
a estrutura de setup. A estrutura de setup de um PDL é um dos fatores que
podem consumir tempo e recursos durante o setup de uma máquina para a
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produção de um item. Em um sistema com estrutura de setup de máquina
simples, ambos, custo e tempo não são influenciados por eventos ocorridos em
perı́odos anteriores. Na indústria de produção de alimentos para cães e gatos,
esse sistema de setup simples só seria possı́vel se cada máquina existente no
processo de produção fosse responsável por produzir um único tipo de ração
(item).

Quando um sistema considera a produção de múltiplos tipos de ração (itens),
processos como, por exemplo, a limpeza necessária para deixar de produzir
um tipo de ração e passar a produzir outro tipo de ração, incorrem em custo
e tempo de setup de máquina complexo. Isso ocorre, pois o custo e tempo
para setup da máquina estão diretamente relacionados ao sequenciamento de
produção e eventos ocorridos em perı́odos anteriores. Esse setup de máquina,
em particular, é chamado de setup dependente do sequenciamento.

Outros tipos de setup de máquina complexo podem ser considerados, dentre
os mais conhecidos, o setup carry-over (SC) e o setup por similaridade. Em um
PDL com SC não é necessário realizar o setup de máquina para produzir um
item no inı́cio de um perı́odo se um lote do mesmo item foi produzido por
último no perı́odo imediatamente anterior. O setup de máquina também pode
ser “carregado” quando considerado o setup por similaridade. Nesse caso, itens
similares pertencentes à mesma famı́lia são produzidos na mesma máquina e
na sequência, não sendo necessário um novo setup de máquina.

Na indústria de alimentos para cães e gatos, cada item possui caracterı́sticas
especı́ficas para atender às necessidades de cada grupo de cães e gatos de
acordo com idade, porte, raça, entre outros fatores. Portanto, para evitar conta-
minação durante o processo de mudança da produção de um item i para um
item j e reduzir o custo e o tempo de operações de limpeza utiliza-se um item
l que absorva a contaminação durante seu processo de produção. Em outras
palavras, a desigualdade triangular sik + skj > sij, em que sij é o custo/tempo
de preparação necessário para deixar de produzir o item i e passar a produzir
o item j não é satisfeita. Isso ocorre quando o setup de máquina é não triangular.

A cada perı́odo do horizonte de planejamento, um PDL pode estar sujeito a
limitações quanto ao uso do maquinário e dos recursos envolvidos no processo
de produção, que não podem ultrapassar, por exemplo, um limite de tempo,
uma quantidade produzida de um item, uma quantidade de matéria-prima,
entre outros, estabelecidos previamente. No inı́cio do processo de produção
de um tipo especı́fico de ração, por exemplo, a primeira estação da linha de
produção recebe os grãos triturados que compõem a ração para serem mis-
turados. Em seguida, a mistura passa para uma segunda estação onde são
realizadas as etapas de umidificação, por um processo com vaporização, a ex-
trusão e o corte da ração no formato desejado. A quantidade de ração cortada
em um único corte pode variar de um molde para outro, portanto, existe um
limite ou capacidade máxima de produção por perı́odo de produção do hori-
zonte de planejamento que depende do maquinário utilizado. Na literatura,
quando existe um limite superior de tempo, consumo de energia, quantidade
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de matéria-prima, entre outros fatores, para utilização de uma máquina, o PDL
correspondente entra no grupo dos problemas com restrições de capacidade. Um
PDL é dito sem restrições de capacidade quando não existem restrições que limi-
tem esses fatores para a utilização da máquina.

Restrições de capacidade em um PDL podem resultar na impossibilidade de
atender certa demanda em um determinado perı́odo. Para lidar com esse tipo
de situação, o PDL pode considerar o backlogging da demanda não produzida.
Nesse caso, admite-se que a demanda não atendida seja produzida com atraso
(backlogging) em perı́odos seguintes. Essa ação está sujeita a penalizações nos
custos.

Uma caracterı́stica bastante comum em PDLs e, inclusive, em cenários mais
próximos da realidade é a existência de armazéns para a estocagem dos produ-
tos. Em um PDL que permite estocagem de toda a produção de um item que
excede sua respectiva demanda para o perı́odo corrente é armazenada sujeita a
custos, capacidade do armazém, entre outros fatores dependentes da aplicação
estudada.

Com base nessas caracterı́sticas, é possı́vel definir diversas variantes do PDL.
Nas seções que seguem, são apresentadas breves discussões acerca das varian-
tes do PDL com maior relevância para o estudo proposto neste documento. Os
problemas estão organizados de acordo com a existência ou não de restrições
de capacidade devido à sua grande influência na tratabilidade e complexi-
dade computacional para resolver PDLs. Os primeiros problemas discutidos
na Seção 2.2 são os do grupo de problemas sem restrições de capacidade. En-
quanto, na Seção 2.3, são discutidos os problemas com restrições de capacidade.

2.2 pdl sem restrições de capacidade (pdlsc)

Os PDLs sem limitações de uso, por exemplo, do maquinário responsável pela
produção dos itens durante todo o horizonte de planejamento, são chama-
dos de problemas de dimensionamento de lotes sem restrições de capacidade
(PDLSCs). A literatura sobre os PDLSCs é vasta e contém importantes desco-
bertas que auxiliam na solução de problemas com propriedades semelhantes.
Dentre as principais variações do PDLSC, destacam-se as aplicações que focam
no planejamento de produção com um único item, com múltiplos itens e com
múltiplas plantas [126, 107]. Para não se distanciar do escopo da tese, apenas o
PDLSC com um único item e o PDLSC com múltiplos itens são discutidos nas
Seções 2.2.1 e 2.2.2, respectivamente, apontando suas principais caracterı́sticas
e modelagens existentes para os mesmos.

2.2.1 PDLSC com um único item

Nos dias de hoje, o problema de dimensionamento de lotes sem restrições de
capacidade com um único item (PDLSCU) pode ser considerado como perten-
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cente à categoria mais simples de PDLSCs com resultados bem estabelecidos
na literatura. Apesar de pouco abordado na literatura atual, o PDLSCU tem
grande relevância para os pesquisadores na hora de tratar de problemas se-
melhantes com maior grau de dificuldade para determinar uma solução, uma
vez que a decomposição desses problemas em PDLSCUs pode melhorar o de-
sempenho dos métodos de solução [127, 19]. Nesta seção, são apresentadas as
principais caracterı́sticas do PDLSCU, assim como seus principais resultados
presentes na literatura.

O PDLSCU aqui discutido possui múltiplos perı́odos para a produção de um
único item em uma única máquina em um horizonte de planejamento finito.
Em cada perı́odo, uma demanda previamente determinada deve ser atendida
sem atrasos. A produção de itens incorre em custos que são constantes. A esto-
cagem de lotes de produção também é permitida, sujeita a custos, e os estoques
iniciais e finais são nulos, sem perda de generalidade. Para a modelagem do
PDLSCU, as seguintes definições de ı́ndices, parâmetros e variáveis de decisão
são consideradas.

Parâmetro de dimensão
p : número de perı́odos;

Índices
t : ı́ndice que representa os perı́odos, t ∈ {1, ...,p};

Parâmetros
st : custo de setup para a produção no perı́odo t;
ct : custo unitário de produção no perı́odo t;
ht : custo unitário de estoque no perı́odo t;
dt : demanda no perı́odo t;
M : um valor grande, que pode ser a soma de todas

as demandas da instância sendo resolvida;
Variáveis de decisão

xt : quantidade produzida no perı́odo t;
yt : variável binária que assume o valor 1 se o item

for produzido no perı́odo t e 0, caso contrário;
It : estoque no final do perı́odo t.

O PDLSCU pode ser modelado da seguinte forma.

min
p∑
t=1

(styt + ctxt + htIt) (1)
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sujeito a:

xt + It−1 − It = dt ∀ (t) (2)
xt 6Myt ∀ (t) (3)
I0 = 0 (4)
Ip = 0 (5)
yt ∈ {0, 1}, xt > 0, It > 0 ∀ (t) (6)

No modelo (1)-(6), a função objetivo (1) visa a minimização dos custos totais
de setup, produção e de estoque do sistema de produção. As Restrições (2) são
responsáveis pelo balanceamento dos itens produzidos e estocados de modo
que as demandas sejam atendidas. As Restrições (3) garantem que o custo de
setup de máquina seja considerado se a variável de produção xt for positiva. As
Restrições (4)-(5) asseguram que o estoque inicial e final sejam nulos. Por fim,
nas Restrições (6) são estabelecidos os domı́nios das variáveis.

Wagner e Whitin [126] propuseram uma estratégia capaz de resolver o PDLSCU
por meio de um algoritmo de programação dinâmica que resolve um problema
de caminho mı́nimo em tempo polinomial. Para isso, o PDLSCU foi mode-
lado como uma rede, em que os nós representam cada perı́odo do sistema de
produção e um arco entre dois nós, por exemplo, k e t, indica o custo total
necessário para atender todas as demandas dos perı́odos de k+ 1 a t.

O algoritmo de [126] foi implementado de forma eficiente por [46], que uti-
liza recursão para o cálculo do custo total. Ainda baseando-se nas ideias de
[126], outros três trabalhos [47, 125, 2] destacam-se na literatura por proporem
algoritmos com complexidade computacional menor que a do algoritmo de
[126] para resolver o PDLSCU.

Originalmente, [126] propuseram um algoritmo da ordem O(p2), para encon-
trar a solução ótima do PDLSCU. Dentre os três trabalhos citados [47, 125, 2],
Wagelmans et al. [125] propuseram o algoritmo mais eficiente da ordem O(p
log p).

2.2.2 PDLSC com múltiplos itens

O problema de dimensionamento de lotes sem restrições de capacidade e com
múltiplos itens (PDLSCM) pode ser considerado uma extensão do PDLSCU,
desde que os itens sejam independentes. Conforme descrito na Seção 2.1, itens
independentes não interferem na produção de diferentes itens, portanto, um
PDLSCM com n itens pode ser decomposto em n subproblemas com um único
item. Sendo assim, para resolver cada um desses subproblemas, basta utilizar
o algoritmo proposto por [126]. Logo, a solução ótima do PDLSCM pode ser
obtida somando-se a solução dos n subproblemas com um único item.
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Em relação ao PDLSCU, a formulação do PDLSCM sofre pequenas mudanças
nos ı́ndices, portanto, são considerados os seguintes ı́ndices, parâmetros e variá-
veis de decisão.

Parâmetros de dimensão
n : número de itens;
p : número de perı́odos;

Índices
i : ı́ndice que representa os itens, i ∈ {1, ...,n};
t : ı́ndice que representa os perı́odos, t ∈ {1, ...,p};

Parâmetros
sit : custo de setup para a produção do item i no

perı́odo t;
cit : custo unitário de produção do item i no perı́odo

t;
hit : custo unitário de estoque do item i no perı́odo

t;
dit : demanda do item i no perı́odo t;
M : um valor grande, que pode ser a soma de todas

as demandas da instância sendo resolvida;
Variáveis de decisão

xit : quantidade produzida do item i no perı́odo t;
yit : variável binária que assume o valor 1 se o item

i for produzido no perı́odo t e 0, caso contrário;
Iit : estoque do item i no final do perı́odo t.

O PDLSCM pode ser modelado da seguinte maneira.

min
n∑
i=1

p∑
t=1

(sityit + citxit + hitIit) (7)

sujeito a:

xit + Ii,t−1 − Iit = dit ∀ (i, t) (8)
xit 6Myit ∀ (i, t) (9)
Ii0 = 0 ∀ (i) (10)
Iip = 0 ∀ (i) (11)
yit ∈ {0, 1}, xit > 0, Iit > 0 ∀ (i, t) (12)
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Assim como o problema com um único item, a função objetivo (7) visa a mi-
nimização dos custos de setup, de produção e de estoque. As Restrições (8) são
responsáveis por controlar o balanceamento das variáveis de produção e esto-
que para cada item e perı́odo. As Restrições (9) garantem a incidência de custo
de setup quando existe produção do item i no perı́odo t. As Restrições (10)-(11)
asseguram que o estoque inicial e final sejam nulos. Por fim, as Restrições (12)
determinam os domı́nios das variáveis. A não negatividade das variáveis Iit
indica que o PDLSCM não permite atraso na entrega das demandas.

Dado fPDLSCM a solução do PDLSCM e fPDLSCU(i), 1 6 i 6 n, a solução do
PDLSCU referente ao item i. Se existe independência na produção de todos os
itens, então, como dito no inı́cio desta seção, o PDLSCM pode ser facilmente
resolvido de acordo com a Equação (13).

fPDLSCM =

n∑
i=1

fPDLSCU(i) (13)

Por outro lado, os PDLSCM com múltiplos itens com dependência, mais
conhecidos na literatura como problemas multi-nı́vel, são problemas da classe
NP-difı́cil [9]. Algoritmos exatos foram desenvolvidos, porém só encontram a
solução ótima para problemas considerados de pequeno porte [130, 1]. Tendo
em vista a dificuldade para resolver o problema, heurı́sticas e matheurı́sticas
foram desenvolvidas [38, 78, 73].

Nas seções seguintes são apresentadas breves descrições de problemas com
restrições de capacidade.

2.3 pdl com restrições de capacidade (pdlc)

O problema de dimensionamento de lotes com restrições de capacidade, múl-
tiplos itens, múltiplos perı́odos, uma única máquina com restrições de capa-
cidade por perı́odo de produção e custo e tempo para setup de máquina não
nulos visa definir, em um horizonte de planejamento finito, subdividido em
perı́odos, o quanto produzir de cada item por perı́odo de produção para aten-
der a demanda dos clientes, sem atraso. Considere os seguintes ı́ndices, parâ-
metros e variáveis de decisão do PDLC.

Parâmetros de dimensão
n : número de itens;
p : número de perı́odos;

Índices
i : ı́ndice que representa os itens, i ∈ {1, ...,n};
t : ı́ndice que representa os perı́odos, t ∈ {1, ...,p};

Parâmetros
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sit : custo de setup para a produção do item i no
perı́odo t;

cit : custo unitário de produção do item i no perı́odo
t;

hit : custo unitário de estoque do item i no perı́odo
t;

bi : tempo de produção do item i;
fi : tempo de setup para produção do item i;
dit : demanda do item i no perı́odo t;
M : um valor grande, que pode ser a soma de todas

as demandas da instância em questão;
Variáveis de decisão

xit : quantidade produzida do item i no perı́odo t;
yit : variável binária que assume o valor 1 se o item

i for produzido no perı́odo t e 0, caso contrário;
Iit : estoque do item i no final do perı́odo t;
Ct : capacidade para produção no perı́odo t.

A formulação matemática para o PDLC é apresentada a seguir.

min
n∑
i=i

p∑
t=1

(sityit + citxit + hitIit) (14)

sujeito a:

xit + Ii,t−1 − Iit = dit ∀ (i, t) (15)
n∑
i=1

(bixit + fiyit) 6 Ct ∀ (t) (16)

xit 6Myit ∀ (i, t) (17)
Ii0 = 0 ∀ (i) (18)
Iip = 0 ∀ (i) (19)
yit ∈ {0, 1}, xit > 0, Iit > 0 ∀ (i, t) (20)

No PDLC, a função objetivo (14) visa a minimização dos custos totais de
produção, setup e estoque, envolvidos no processo de produção. As Restri-
ções (15) garantem um balanceamento de estoque e produção para todo item e
perı́odo. As Restrições (16) asseguram que o tempo de produção de cada item,
somado ao tempo de setup de máquina, em cada perı́odo, não viole o seu limite
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de capacidade. As Restrições (17) garantem que, se houver produção do item i

no perı́odo t, então haverá o devido setup da máquina para tal. As Restrições
(18)-(19) impõem que o estoque inicial e final sejam nulos. Nas Restrições (20),
definem-se os domı́nios das variáveis.

A existência de capacidade de máquina, tempo ou custo de setup de máquina
pode gerar grandes impactos na tratabilidade dos PDLs. Dentre os principais
resultados estabelecidos na literatura, tem-se que o PDLC com um único item
e custo de setup é da classe NP-difı́cil [54]. Em [17], os autores mostram que,
para diversos casos em um PDLC com um único item e custo de setup inde-
pendente, resolvido em tempo polinomial, a simples consideração de mais um
item torna o problema NP-difı́cil. Para PDLCs com múltiplos itens e tempos
de setup nulos, o problema de encontrar uma solução factı́vel é da ordem P

[88]. Porém, quando considera-se os tempos de setup, o problema de factibili-
dade torna-se NP-completo [88]. Como consequência da complexidade compu-
tacional para resolver os PDLCs, poucos métodos exatos foram propostos em
[13, 45, 39, 114, 10], principalmente, para aqueles que se considera o tempo
de setup de máquina não nulo. Grande parte da literatura dos PDLCs con-
siste de métodos heurı́sticos que buscam encontrar soluções de boa qualidade
[122, 86, 40, 72, 118, 26, 5].

Dentre os trabalhos citados que abordam métodos exatos, todos, com exceção
de Souza e Armentano [114], utilizam uma estratégia branch-and-bound como
parte do método de solução. Em [13], os autores propõem um método de
solução que resolve o PDLC com múltiplos itens e tempo de setup não nulo
em duas etapas. Na primeira etapa do método, o problema original é reformu-
lado com a adição de inequações válidas (cortes), por meio de um método de
geração de planos de corte. O objetivo da primeira fase é acelerar o processo
para redução do espaço de solução de modo a se aproximar da envoltória con-
vexa do conjunto de soluções do problema. Na segunda etapa, a reformulação
final, composta pelo problema original mais as inequações válidas, é resolvida
por meio do método branch-and-bound. Devido às inequações válidas adicio-
nadas ao problema original, a árvore de busca do problema reformulado no
método branch-and-bound tende a ser menor ou igual à do problema original,
tornando o método de solução mais rápido.

Para resolver o PDLC com múltiplos itens, [45] propuseram um método de
solução exato que conta com a reformulação do modelo 14-20 sem os tem-
pos de setup e com um método branch-and-bound. A reformulação consiste na
composição da modelagem dos n PDLCs com um único item e sem as restrições
de capacidade, ou seja, os PDLSCs com um único item, como um problema de
caminho mı́nimo mais as restrições de capacidade com as devidas redefinições
das variáveis correspondentes a cada um dos n problemas de caminho mı́nimo.
Uma vez reformulado o problema, os autores aplicam o método branch-and-
bound para encontrar uma solução ótima para o PDLC com múltiplos itens. De
acordo com Eppen e Martin [45], a relaxação linear do PDLC reformulado é
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mais forte (conduz a melhores limitantes inferiores) do que a formulação 14-20

sem os tempos de preparação.
Quatro métodos de solução baseados na relaxação Lagrangiana e no método

branch-and-bound foram propostos por [39] para resolver o PDLC com tem-
pos de setup de máquina não nulos e limite de tempo extra para produção.
A formulação matemática do problema foi proposta pelos próprios autores.
No geral, todos os métodos propostos são estratégias branch-and-bound em que
cada nó da árvore de busca é resolvido por meio da relaxação Lagrangiana
do subproblema referente àquele nó. Para a atualização dos multiplicadores
de Lagrange em cada problema resolvido, utilizou-se o método do subgradi-
ente. O que muda de um método para o outro é a forma como as podas do
método branch-and-bound são realizadas e quais restrições do modelo são rela-
xadas na heurı́stica Lagrangiana. Com base nos experimentos, os autores de
[39] puderam concluir que relaxar as restrições de capacidade permite um me-
lhor desempenho do método do que relaxar as restrições de atendimento de
demanda. De acordo com os autores, os resultados foram obtidos em tempo
razoável, menos de 40 segundos em média, para instâncias consideradas de
larga escala, com 99 itens e 8 perı́odos.

Em [114], os autores abordam o PDLC com custo e tempo de setup de máquina
não nulos, limite de tempo extra para produção e limite de produção por
item e perı́odo. O método de solução consiste em uma adaptação do algo-
ritmo de decomposição cruzada proposto por Van Roy [124]. No algoritmo de
decomposição cruzada, a decomposição de Benders e a relaxação Lagrangiana
são combinadas para encontrar a solução ótima para o problema. Enquanto a
decomposição de Benders explora a estrutura primal do problema, a relaxação
Lagrangiana encontra uma solução para o problema dual, que pode ser de-
composto em múltiplos subproblemas com um único item. Resultados de ex-
perimentos mostraram que o método proposto encontra soluções factı́veis para
instâncias consideradas de média escala, com até 15 itens e 18 perı́odos, em um
tempo aceitável de até 1800 segundos.

[10] resolveram o PDLC com múltiplo itens, custo e tempo de setup não nulos
utilizando um método branch-and-bound. Para abordar o problema, os autores
optaram por considerar sua formulação matemática como a de um problema
de fluxo generalizado. Para encontrar a solução inicial do método branch-and-
bound, os autores resolveram um problema de fluxo em redes por meio da
heurı́stica proposta por [122]. Caso a solução encontrada não fosse próxima
o suficiente do limitante inferior, de acordo com a medida estabelecida pelos
autores, o algoritmo branch-and-bound iniciava. A cada nó do método branch-and-
bound, era resolvida a relaxação linear do problema correspondente àquele nó
com parte das variáveis fixadas e outra parte livre, de acordo com os resultados
encontrados em etapas anteriores. Dentre as sete estratégias de ramificação tes-
tadas, escolher a variável correspondente ao estado da máquina cuja demanda
era maior rendeu os melhores resultados para execuções do método limitadas
em 1800 segundos. A partir dos experimentos, os autores puderam observar
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que quanto mais apertada a capacidade, quanto maior o número de perı́odos
ou quanto mais estável o padrão das demandas1, pior era o desempenho do
método proposto quando executado dentro de um limite de 1800 segundos.

Com relação aos métodos heurı́sticos, para encontrar soluções para o PDLC
com tempos de setup de máquina não nulos, [122] propuseram uma relaxação
Lagrangiana guiada pelo método do subgradiente para a atualização dos mul-
tiplicadores de Lagrange do problema dual. A cada iteração do método subgra-
diente, o problema correspondente à relaxação Lagrangiana das restrições de
capacidade do PDLC é resolvido. Em caso de solução infactı́vel, uma heurı́stica
de factibilização é executada para tentar encontrar uma solução factı́vel. O ob-
jetivo principal dos autores era analisar o impacto que a inserção de tempo
de setup de máquina teria na tratabilidade do PDLC. [122] puderam concluir
que a existência de tempo de setup de máquina influenciava significativamente
na complexidade computacional do problema, passando de trivial para NP-
completo. Além disso, pelo fato dos resultados obtidos para as menores instân-
cias, com 6 itens e 15 perı́odos, apresentarem como caracterı́stica um gap ele-
vado, os autores chamaram a atenção para a possibilidade de instâncias de
larga escala, com mais de 24 itens e 30 perı́odos, encontrarem soluções com
gaps menores que os obtidos com os resultados atingidos pelas instâncias me-
nores, apesar de demandarem maior esforço computacional em torno de quatro
vezes mais que o necessário para resolver as instâncias menores.

Para encontrar soluções para o PDLC com múltiplos itens e múltiplos perı́odos
e tempos de setup de máquina não nulos, [86] propuseram um método primal-
dual e uma heurı́stica de transferências de lotes para encontrar uma solução
factı́vel para o problema. O método primal-dual converge para a solução ótima
do Lagrangiano e, de acordo com os autores, as soluções encontradas pelo
método tendem a ser de melhor qualidade em relação às obtidas com o método
do subgradiente, porém, consomem um maior tempo computacional.

[40] desenvolveram uma heurı́stica Lagrangiana guiada pelo método do sub-
gradiente para encontrar soluções para o PDLC com múltiplos itens, múltiplos
perı́odos, demanda dinâmica, com custo e tempo de setup e limite de tempo
extra para produção. De acordo com [40], o método é bem geral, podendo ser
aplicado em diversos cenários reais de maneira eficiente, uma vez que para
instâncias contendo até 5000 itens e 30 perı́odos foram encontradas soluções
com gap de 1% em relação ao ótimo em tempo computacional aceitável, em
média 1727,25 segundos.

Em [72], os autores abordaram o PDLC com um único item, custo de setup
de máquina e custo de reserva da máquina, ou seja, cobra-se um certo valor
para manter uma máquina ligada para produção. Para lidar com o problema,

1 Em [10], os autores geraram instâncias com dois tipos de padrões de demanda: estável e cres-
cente. As demandas consideradas estáveis foram geradas a partir de uma distribuição uniforme
dentro de um intervalo fixo para todos os perı́odos. Já as demandas crescentes tiveram seus
valores gerados a partir de distribuições uniformes no intervalo [a,b], em que a e b tinham
seus valores aumentados por um mesmo fator c a cada perı́odo.
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os autores desenvolveram uma heurı́stica de busca tabu. Para os testes compu-
tacionais, os autores encontraram soluções para instâncias de outras duas re-
ferências [45, 110] e obtiveram a solução ótima para quase todo o conjunto de
instâncias testadas. A otimalidade foi provada de acordo com os resultados de
[45, 110] e conferida resolvendo todas as instâncias com o solver GAMS-ZOOM.

No trabalho de [26], os autores desenvolveram um método de solução para
o problema de planejamento de cadeia de suprimentos modelado como um
PDLC com múltiplos itens e múltiplos estágios de produção. Para encontrar
uma solução para o problema, os autores utilizaram uma heurı́stica Lagrangi-
ana e um método de busca local. A relaxação Lagrangiana foi feita nas restrições
do modelo que garantem que se houver produção em um certo perı́odo, então
a devida preparação da máquina é realizada, equivalente às Restrições (9) do
modelo apresentado na Seção 2.2.2. Os problemas relaxados foram resolvidos
utilizando-se o método simplex e atualizaram-se as variáveis duais do pro-
blema Lagrangiano por meio do método do subgradiente surrogate [131]. A
partir de cada solução relaxada, o método busca uma solução factı́vel para o
problema. Para melhorar a solução, aplica-se uma busca local que consiste na
mudança do valor de duas variáveis de setup por vez. Nos experimentos, o
método mostrou-se eficiente quando comparado com o pacote de otimização
IBM OSL v. 3, uma vez que apresentou boas soluções para instâncias com até
54 itens intermediários, 6 itens finais, 10 nı́veis e 12 perı́odos em baixo tempo
computacional, sendo, uma média de 300 segundos.

Um PDLC com múltiplos itens e múltiplos estágios foi abordado por [5]
por meio da hibridização de um método baseado no algoritmo de colônia de
formigas (ACF), com dois métodos de busca local. Inicialmente, o método de-
terminava parte das variáveis do problema, referente às decisões de produção,
por meio de uma adaptação do ACF proposta por [116], chamada de sistema
de formigas MAX-MIN. Em um segundo passo, o restante das variáveis do
problema era resolvido com o solver CPLEX, fixando as variáveis de decisão de
acordo com a solução encontrada pelo sistema de formigas MAX-MIN. Para
melhorar a solução encontrada, dois métodos de busca local eram aplicados
resolvendo problemas reduzidos, em que grande parte das variáveis binárias
eram fixadas.

Para PDLCs em que o tempo de setup de máquina é significativo, vale des-
tacar a importância de reduzir a quantidade de setup de máquina realizado
durante todo o processo de produção. Uma maneira de fazer isso é conside-
rando o setup carry-over (SC) quando as caracterı́sticas do problema permitem.
Na seção seguinte discutem-se, brevemente, os principais resultados estabeleci-
dos ao considerar o SC em um PDLC.

2.3.1 PDLC com setup carry-over (PDLC-SC)

O SC em problemas de dimensionamento de lotes, inicialmente chamado de
continuous setup, foi primeiramente investigado no final da década de 60 em
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problemas com o horizonte de planejamento dividido em pequenos perı́odos
de tempo (small buckets) [57, 84, 25]. Entretanto, apenas a partir da década de
90 que estudos relacionados ao SC tornaram-se mais recorrentes [41, 62, 67,
68, 115, 61, 117], com o estudo de abordagens capazes de lidar com custos e
tempos significativos para setup de máquina entre perı́odos [62]. Em particular,
pesquisadores passaram a dar mais atenção ao PDLC com linked lot sizes / SC
(PDLCL / PDLC-SC).

O intuito é tirar vantagem do estado da máquina ao final de um perı́odo
para evitar um setup de máquina redundante no começo do perı́odo subse-
quente com produção não nula. Dependendo do número de perı́odos e dos
valores de custos de setup, o SC pode acarretar uma significativa economia,
além de otimizar recursos naturais em cenários em que o setup de máquina é
fator impactante na sustentabilidade.

Considere os seguintes ı́ndices, parâmetros e variáveis de decisão do PDLC-
SC.

Parâmetros de dimensão
n : número de itens;
p : número de perı́odos;

Índices
i : ı́ndice que representa os itens, i ∈ {1, ...,n};
t : ı́ndice que representa os perı́odos, t ∈ {1, ...,p};

Parâmetros
sit : custo de setup para a produção do item i no

perı́odo t;
cit : custo unitário de produção do item i no perı́odo

t;
hit : custo unitário de estoque do item i no perı́odo

t;
bi : tempo de produção do item i;
fi : tempo de setup para produção do item i;
dit : demanda do item i no perı́odo t;
M : um valor grande, que pode ser a soma de todas

as demandas da instância em questão;
Variáveis de decisão

xit : quantidade produzida do item i no perı́odo t;
yit : variável binária que assume o valor 1 se o item

i for produzido no perı́odo t e 0, caso contrário;
zit : variável binária que assume o valor 1 se o setup

carry-over do item i é carregado do perı́odo t− 1
para o perı́odo t e 0, caso contrário;
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Iit : estoque do item i no final do perı́odo t;
Ct : capacidade para produção no perı́odo t.

A formulação matemática para o PDLC-SC é apresentada a seguir.

min
n∑
i=i

p∑
t=1

(sityit + citxit + hitIit) (21)

sujeito a:

xit + Ii,t−1 − Iit = dit ∀ (i, t) (22)
n∑
i=1

(bixit + fiyit) 6 Ct ∀ (t) (23)

xit 6

⌊
Ct − fi
bi

⌋
(yit + zit) ∀ (i, t) (24)

n∑
i=1

zikt 6 1 ∀ (k, t) (25)

zit 6 yi,t−1 + zi,t−1 ∀ (i, t) (26)
zit 6 1+ yi,t−1 − yj,t−1 ∀ (i, t) (27)
zi1 = 0 ∀ (i) (28)
zi0, yi0 = 0 ∀ (i) (29)
Ii0 = 0 ∀ (i) (30)
Iip = 0 ∀ (i) (31)
yit ∈ {0, 1}, zit ∈ {0, 1}, xit > 0, Iit > 0 ∀ (i, t) (32)

A função objetivo (21) visa a minimização dos custos totais de produção,
setup e estoque, envolvidos no processo de produção. As Restrições (22) garan-
tem um balanceamento de estoque e produção para todo item e perı́odo. As
Restrições (23) asseguram que o tempo de produção de cada item, somado ao
tempo de setup de máquina, em cada perı́odo, não viole o seu limite de capa-
cidade. As Restrições (24) garantem que, se a variável xit é não nula, então a
variável yit ou zit assume valor 1. As Restrições (25) certificam-se de que em
cada perı́odo no máximo um setup é carregado para próximo perı́odo não va-
zio. As Restrições (26) garantem que se a máquina está pronta para produzir o
item i no inı́cio do perı́odo t então o setup para produzir o item i foi realizado
no final do perı́odo t− 1 ou foi “carregado” no mı́nimo do perı́odo t− 2. Nas
Restrições (27), um setup realizado para a produção do item i no perı́odo t− 1
pode ser “carregado” para o perı́odo t apenas se yi,t−1 é 1, se no perı́odo t− 1
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produz-se apenas o item i ou se não ocorre nenhuma produção no perı́odo
t − 1 (perı́odo vazio). As Restrições (28) forçam que no primeiro perı́odo do
horizonte de planejamento o estado da máquina não esteja como pronto para
produzir qualquer item (estado nulo). As Restrições (29) garantem que em um
perı́odo artificial 0 o estado de setup da máquina seja nulo assim como o estado
do SC. As Restrições (30) e (31) obrigam que os estoques iniciais e finais sejam
nulos. Por fim, as (32) definem os domı́nios das variáveis do problema.

Um número considerável de trabalhos abordam o PDLC-SC [62, 68, 115, 60,
61, 117, 63]. Gopalakrishnan et al. [62] foram uns dos primeiros a propor uma
formulação para o PDLC-SC com custos e tempos de setup iguais para todos
os itens. Além disso, os autores de [62] estendem a formulação para conside-
rar múltiplas máquinas e recursos para resolver um problema prático de uma
fábrica de papel. Em [60], o autor estende o problema apresentado em [62]
permitindo o uso de custos e tempos de setup dependentes do produto.

Haase [68] propuseram uma modificação do PDLC para permitir a ligação da
produção de lotes de perı́odos adjacentes, que consiste em um PDLC-SC. Vale
destacar que em [68] apenas os custos de setup são considerados e a produção
de um item só pode ser “carregada” por no máximo um perı́odo. Para en-
contrar uma solução para o problema, em [68] os autores apresentam uma
heurı́stica com orientação inversa2, em que as decisões de cada perı́odo são re-
alizadas de acordo com uma regra de prioridade que considera a combinação
dos custos de estoque e setup.

Em [115], os autores abordam o PDLC-SC com custos de setup diferentes, em
que a produção de um item pode ser “”carregada” por mais de um perı́odo.
Os autores propuseram uma reformulação baseada no problema de caminho
mı́nimo que acelerou o processo para resolver o problema na otimalidade e per-
mitiu tratar de problemas maiores. Além disso, uma heurı́stica Lagrangiana foi
proposta como alternativa para encontrar rapidamente soluções próximas do
ótimo. Resultados dos testes mostraram que o SC teve um impacto significativo
reduzindo de 10% a 21% o custo total dos problemas testados.

Gopalakrishnan et al. [61] propuseram uma heurı́stica tabu-search para gerar
soluções para o PDLC-SC com custos e tempos de setup. Testes computacionais
mostraram uma redução de 8% no custo total do conjunto de instâncias tes-
tado. Goren et al. [63] estabeleceram um método que faz uso de um algoritmo
genético e uma heurı́stica fix-and-optimize.

Em [24, 106, 23], os autores lidaram com uma extensão do PDLC-SC, o
PDLC-SC com múltiplos estágios. Caserta et al. [24] propuseram uma heurı́stica
Lagrangiana com programação dinâmica e empregaram uma ferramenta de
programação linear para o PDLC-SC com múltiplos estágios. Todos os outros
estudos [106, 23] consideraram uma heurı́stica fix-and-optmize como método de
solução.

2 A heurı́stica determina o planejamento de produção do último perı́odo para o primeiro.
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2.3.2 PDLC em máquinas paralelas, múltiplos perı́odos, múltiplos itens

O PDLC em máquinas paralelas (PDLCMP) é uma extensão do PDLC, em que
múltiplas máquinas são utilizadas em paralelo para a produção dos itens ao
invés de considerar apenas uma única máquina. O objetivo do PDLCMP é
definir quando, o que e em que máquina produzir para atender as demandas
dos itens e perı́odos de um horizonte de planejamento finito, de modo que os
custos de produção, setup de máquina e estoque sejam minimizados. Antes de
apresentar o modelo clássico para o PDLCMP, faz-se necessária a definição dos
seguintes parâmetros, ı́ndices e variáveis.

Parâmetros de dimensão
n : número de itens;
m : número de máquinas;
p : número de perı́odos;

Índices
i : ı́ndice que representa os itens, i ∈ {1, ...,n};
k : ı́ndice que representa as máquinas, k ∈ {1, ...,m};
t : ı́ndice que representa os perı́odos, t ∈ {1, ...,p};

Parâmetros
sikt : custo de setup da máquina k para a produção do

item i no perı́odo t;
cikt : custo unitário de produção do item i na

máquina k no perı́odo t;
hit : custo unitário de estoque do item i no perı́odo

t;
bik : tempo de produção do item i na máquina k ;
fik : tempo de setup da máquina k para produção do

item i;
dit : demanda do item i no perı́odo t;
M : um valor grande, que pode ser a soma de todas

as demandas da instância em questão;
Variáveis de decisão

xikt : quantidade produzida do item i na máquina k
no perı́odo t;

yikt : variável binária que assume o valor 1 se o item
i for produzido na máquina k no perı́odo t e 0,
caso contrário;

Iit : estoque do item i no final do perı́odo t;
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Ckt : capacidade para produção na máquina k no
perı́odo t.

A formulação matemática para o PDLCMP-SC é apresentada a seguir.

min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

(siktyikt + ciktxikt) +

n∑
i=1

p∑
t=1

hitIit (33)

sujeito a:

m∑
k=1

xikt + Ii,t−1 − Iit = dit ∀ (i, t) (34)

n∑
i=1

(bikxikt + fikyikt) 6 Ckt ∀ (k, t) (35)

xikt 6

⌊
Ckt
bik

⌋
yikt ∀ (i,k, t) (36)

Ii0 = 0 ∀ (i) (37)
Iip = 0 ∀ (i) (38)
yikt ∈ {0, 1}, xikt > 0, Iit > 0 ∀ (i,k, t) (39)

A função objetivo (33), o problema visa a minimização dos custos de produção,
preparação e estoque. As Restrições (34) garantem o balanceamento de esto-
que e produção para todo item e perı́odo. As Restrições (35) asseguram que a
produção de cada par (k, t) de máquina e perı́odo não viole o seu limite de ca-
pacidade. As Restrições (36) garantem que, se a variável xikt é não nula, então
a variável yikt assume valor 1. As Restrições (37) e (38) obrigam que os esto-
ques iniciais e finais sejam nulos. As (39) definem os domı́nios das variáveis do
problema.

Em Sabbag [105], o autor estudou o PDLC em máquinas paralelas distin-
tas, com múltiplos itens e custos e tempos de setup de máquina não nulos. O
método de solução proposto consiste de três fases. Na primeira fase, o autor
encontrou uma solução inicial resolvendo o problema relaxado de duas formas
diferentes: sem as restrições de capacidade com o algoritmo proposto por Wag-
ner e Whitin [126] ou relaxando as restrições de integralidade das variáveis
de produção e de estado da máquina. Na solução com variáveis contı́nuas ob-
tida segundo a segunda relaxação, uma rotina de arredondamento é aplicada.
Como não é garantida a obtenção de uma solução factı́vel na primeira fase
do método, o autor propôs uma segunda fase responsável por factibilizar a
solução por meio de transferências de lotes. Caso a heurı́stica de factibilização
tenha sucesso, na terceira fase, uma estratégia de melhoria também baseada
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em transferências de lotes, visando a redução dos custos totais, é realizada de
modo que a solução permaneça factı́vel. Testes computacionais foram realiza-
dos com instâncias com 25, 50, 75 e 100 itens, 2, 4 e 6 máquinas e 6, 12, 18 e
24 perı́odos. De acordo com Sabbag [105], os métodos propostos conseguiram
encontrar solução factı́vel para as instâncias de larga escala com 100 itens, 6

máquinas e 24 perı́odos em tempo considerado razoável, dentro de um limite
de 3600 segundos.

Para encontrar uma solução para o PDLC em máquinas paralelas distintas,
com múltiplos itens, Toledo e Armentano [119] propuseram uma heurı́stica
Lagrangiana guiada pelo método do subgradiente para atualizar os multiplica-
dores de Lagrange. A relaxação Lagrangiana foi feita nas restrições de capaci-
dade do problema. A cada iteração do método do subgradiente a estratégia pro-
posta tenta encontrar uma solução factı́vel para o problema, resolvendo o pro-
blema relaxado ou executando um procedimento de factibilização na solução
do problema relaxado por meio de transferências de lotes de produção entre
os perı́odos. Toledo e Armentano [119] realizaram testes para analisar o desem-
penho do método proposto tanto para o problema com uma única máquina
quanto para máquinas paralelas. Em relação aos resultados para instâncias com
única máquina, o método proposto pelos autores apresentou resultados com-
petitivos com os das heurı́sticas propostas na literatura. Já para as instâncias
com máquinas paralelas, o método proposto pelos autores foi capaz de obter
solução factı́vel para um número considerável de instâncias e com boa quali-
dade. A qualidade das soluções foi determinada de acordo com a solução ótima
encontrada para instâncias menores ou de acordo com o limitante inferior da
heurı́stica Lagrangiana.

Em Fiorotto e de Araujo [49], os autores também fazem uso de uma heurı́stica
Lagrangiana para encontrar soluções para o PDLC em máquinas paralelas dis-
tintas, com múltiplos itens e tempos de setup não nulos. Fiorotto e de Araujo
[49] propuseram uma nova formulação para o problema baseada no problema
de caminho mı́nimo de modo a encontrar bons limitantes inferiores e supe-
riores com o método proposto. Empregou-se o método do subgradiente para
atualizar os multiplicadores de Lagrange e a relaxação Lagrangiana foi sobre
as restrições de demanda do problema. Os autores propuseram uma heurı́stica
de transferências de lotes de produção para gerar soluções factı́veis. Avaliou-
se a eficiência do método para encontrar soluções para instâncias da literatura
comparando os resultados obtidos pelo método proposto pelos autores com os
obtidos por métodos presentes na literatura.

Fiorotto et al. [50] abordaram o PDLC com múltiplos itens, tempo de setup e
máquinas paralelas distintas. Os autores propuseram uma reformulação forte
do problema para obter limitantes inferiores melhores que os encontrados por
meio da decomposição tradicional de Dantzig-Wolfe [37]. Os autores também
introduziram dois métodos de solução que consistem em heurı́sticas que hi-
bridizam a relaxação Lagrangiana e a decomposição de Dantzig-Wolfe para
encontrar os limitantes inferiores do problema e em uma heurı́stica de trans-
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ferências de lotes de produção para encontrar soluções factı́veis. Ao invés de
escolher as restrições de capacidade como restrições de ligação da decomposi-
ção de Dantzig-Wolfe, os autores optaram por usar as restrições de demanda.
A escolha da relaxação Lagrangiana ao invés de um método de geração de co-
lunas se deu pelo fato do primeiro, apesar de não garantir convergência, não
consumir tanto tempo computacional quanto o segundo. Para validação dos
métodos propostos, os autores compararam suas duas heurı́sticas hı́bridas com
as heurı́sticas Lagrangianas propostas na literatura [119, 49] e o solver CPLEX v.
12.6, executando-o em um limite de 3600 segundos para cada instância. Tendo
em vista os resultados obtidos por todos os métodos, Fiorotto et al. [50] pu-
deram atestar um bom desempenho de suas heurı́sticas em relação a outros
métodos para encontrar limitantes inferiores e superiores.

No trabalho de Wu et al. [128], os autores abordam a generalização do PDLCMP
apresentado em [119, 50] para considerar o caso em que não é permitido
produzir todos os itens em todas as máquinas. Para tal, os autores propõem
formulações matemáticas baseadas nas formulações introduzidas em [119, 50],
assim como decomposições de Dantzig-Wolfe por item e por perı́odo mes-
sas formulações. Além disso, para verificar a influência dessas formulações
e decomposições de Dantizig-Wolfe na qualidade dos limitantes inferiores e
superiores uma análise de resultados teóricos e computacionais também foi re-
alizada pelos autores em Wu et al. [128]. Wu et al. [128] propõem um método de
solução baseado em um procedimento analı́tico de ramificação e seleção para
indicar em quais valores fixar as variáveis de setup do problema. Os autores de
[128] atestaram o bom desempenho do método ao encontrar soluções melhores
que as obtidas por outros métodos como o RINS [35], local branching [52] e o
feasibility pump [51].

2.3.3 PDLC em máquinas paralelas com múltiplos perı́odos, múltiplos itens e SC

No primeiro estudo desta tese considera-se o PDLC em máquinas paralelas,
múltiplos itens e horizonte de planejamento finito, dividido em múltiplos perı́-
odos com mesma dimensão. As máquinas não são idênticas, devido à possibili-
dade de existirem diferentes tipos de tecnologia. Além disso, todas as máquinas
podem produzir todos os itens, sujeitas a custo e tempo de setup. Para cada item,
existe uma demanda previamente definida que deve ser atendida por perı́odo
de produção. Com o intuito de diminuir a quantidade de setup de máquina,
permite-se “carregar” o estado de uma máquina no final de um perı́odo para
o começo do perı́odo seguinte, caso exista a produção do mesmo item no final
e inı́cio desses perı́odos.

Antes de apresentar o modelo clássico para o PDLCMP-SC, faz-se necessária
a definição dos seguintes parâmetros.

Parâmetros de dimensão
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n : número de itens;
m : número de máquinas;
p : número de perı́odos;

Índices
i : ı́ndice que representa os itens, i ∈ {1, ...,n};
k : ı́ndice que representa as máquinas, k ∈ {1, ...,m};
t : ı́ndice que representa os perı́odos, t ∈ {1, ...,p};

Parâmetros
sikt : custo de setup da máquina k para a produção do

item i no perı́odo t;
cikt : custo unitário de produção do item i na

máquina k no perı́odo t;
hit : custo unitário de estoque do item i no perı́odo

t;
bik : tempo de produção do item i na máquina k ;
fik : tempo de setup da máquina k para produção do

item i;
dit : demanda do item i no perı́odo t;
M : um valor grande, que pode ser a soma de todas

as demandas da instância em questão;
Variáveis de decisão

xikt : quantidade produzida do item i na máquina k
no perı́odo t;

yikt : variável binária que assume o valor 1 se o item
i for produzido na máquina k no perı́odo t e 0,
caso contrário;

zikt : variável binária que assume o valor 1 se na
máquina k o setup carry-over do item i é carre-
gado do perı́odo t− 1 para o perı́odo t e 0, caso
contrário;

Iit : estoque do item i no final do perı́odo t;
Ckt : capacidade para produção na máquina k no

perı́odo t.

A formulação matemática clássica para o PDLCMP-SC é apresentada a se-
guir.
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min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

(siktyikt + ciktxikt) +

n∑
i=1

p∑
t=1

hitIit (40)

sujeito a:

m∑
k=1

xikt + Ii,t−1 − Iit = dit ∀ (i, t) (41)

n∑
i=1

(bikxikt + fikyikt) 6 Ckt ∀ (k, t) (42)

xikt 6

⌊
Ckt
bik

⌋
(yikt + zikt) ∀ (i,k, t) (43)

n∑
i=1

zikt 6 1 ∀ (k, t) (44)

zikt 6 yik,t−1 + zik,t−1 ∀ (i,k, t) (45)
zikt 6 1+ yik,t−1 − yjk,t−1 ∀ (i,k, t) (46)
zik1 = 0 ∀ (i,k) (47)
zik0, yik0 = 0 ∀ (i,k) (48)
Ii0 = 0 ∀ (i) (49)
Iip = 0 ∀ (i) (50)
yikt ∈ {0, 1}, zikt ∈ {0, 1}, xikt > 0, Iit > 0 ∀ (i,k, t) (51)

A função objetivo (40) visa minimizar os custos totais de produção, setup
e estoque envolvidos no planejamento de produção. As Restrições (41) garan-
tem o balanceamento de estoque e produção para todo item e perı́odo. As
Restrições (42) asseguram que a produção de cada par (k, t) de máquina e
perı́odo não viole o seu limite de capacidade. As Restrições (43) garantem que,
se a variável xikt é não nula, então a variável yikt ou zikt assume valor 1. As
Restrições (44) certificam-se de que em cada perı́odo no máximo um setup é
carregado para próximo perı́odo não vazio. As Restrições (45) garantem que
se a máquina está pronta para produzir o item i na máquina k no inı́cio do
perı́odo t então o setup para produzir o item i na máquina k foi realizado no
final do perı́odo t − 1 ou foi “carregado” no mı́nimo do perı́odo t − 2. Nas
Restrições (46), um setup realizado para a produção do item i na máquina k no
perı́odo t− 1 pode ser “carregado” para o perı́odo t apenas se yik,t−1 é 1, se
na máquina k no perı́odo t− 1 produz-se apenas o item i ou se não ocorre ne-
nhuma produção na máquina k no perı́odo t− 1 (perı́odo vazio). As Restrições
(47) forçam que no primeiro perı́odo do horizonte de planejamento o estado da
máquina k não esteja como pronto para produzir qualquer item (estado nulo).
As Restrições (48) garantem que em um perı́odo artificial 0 o estado de setup
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da máquina k seja nulo assim como o estado do SC. As Restrições (49) e (50)
obrigam que os estoques iniciais e finais sejam nulos. Por fim, as (51) definem
os domı́nios das variáveis do problema.

O modelo (40)-(51) não é o único existente para o PDLCMP-SC. No estudo
de limitantes inferiores resultantes da relaxação linear do modelo (40)-(51),
uma remodelagem do PDLCMP-SC para o problema de localização de facilida-
des [16] foi testada obtendo melhores resultados para o problema em questão.
Sendo assim, nesta tese, para o estudo do PDLCMP-SC optou-se por utilizar o
modelo reformulado para o problema de localização de facilidades. Diferente
do modelo (40)-(51), para determinar o planejamento de produção define-se
a variável de decisão xiktu como sendo a quantidade de item i a ser produ-
zido na máquina k no perı́odo t para atender a demanda do perı́odo u. Note
que a variável de decisão xiktu é responsável pelo armazenamento de mais
informações que a variável xikt do modelo (40)-(51). Como consequência, essa
remodelagem permite que as variáveis de estoque sejam desconsideradas do
modelo. Isso é possı́vel, uma vez que a variável xiktu informa implicitamente o
intervalo de tempo em que os itens permanecerão estocados [t,u].

A reformulação do modelo (40)-(51) como um problema de localização de
facilidades é apresentada a seguir.

min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
u=1

u∑
t=1

(cikxiktu + (u− t)hitxiktu) +

n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

sikyikt (52)

sujeito a

m∑
k=1

u∑
t=1

xiktu = diu ∀ (i,u) (53)

n∑
i=1

(
fikyikt +

p∑
u=t

bikxiktu

)
6 Ckt ∀ (k, t) (54)

xiktu 6 min
{
diu;

⌊
Ckt − fik
bik

⌋}
(yikt + zikt) ∀ (i,k, t,u,u > t) (55)

n∑
i=1

zikt 6 1 ∀ (k, t) (56)

zikt 6 yik,t−1 + zik,t−1 ∀ (i,k, t) (57)
zikt 6 1+ yik,t−1 − yjk,t−1 ∀ (i,k, t, j 6= i) (58)
zik1 = 0 ∀ (i,k) (59)
zik0, yik0 = 0 ∀ (i,k) (60)
xiktu > 0 ∀ (i,k, t,u) (61)
yikt, zikt ∈ {0, 1} ∀ (i,k, t) (62)
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A função objetivo (52) visa a minimização dos custos de produção, setup e es-
toque. As Restrições (53) asseguram que a demanda de cada item seja atendida,
enquanto as Restrições (54) limitam a capacidade de tempo em cada máquina
e perı́odo. Nas Restrições (55), se a variável de produção xiktu é não nula, então
a yikt ou zikt assume valor 1. As Restrições (56) certificam-se de que em cada
perı́odo no máximo um setup de máquina é carregado para próximo perı́odo
não vazio. As Restrições (57) garantem que se uma máquina está pronta para
produzir o item i no inı́cio do perı́odo t então o setup da máquina foi reali-
zado no final do perı́odo t− 1 ou foi “carregado” no mı́nimo do perı́odo t− 2.
Nas Restrições (58), um setup para o item i no perı́odo t − 1 na máquina k
pode ser “carregado” para o perı́odo t apenas se yik,t−1 é 1 ou se no perı́odo
t − 1 produz-se apenas o item i ou se não ocorre nenhuma produção nesse
perı́odo (perı́odo vazio). As Restrições (59) forçam que no primeiro perı́odo do
horizonte de planejamento o estado da máquina não esteja como pronto para
produzir qualquer item (estado nulo). As Restrições (60) garantem que em um
perı́odo artificial 0 o estado de setup da máquina seja nulo assim como o estado
do SC. As Restrições (61) e (62) definem o domı́nio das variáveis do problema.

O número de variáveis dessa formulação cresce assintoticamente mais rápido
do que no modelo matemático (40)-(51). Portanto, métodos de solução que uti-
lizam essas formulações podem ter seus desempenhos cada vez mais distintos
conforme o tamanho das instâncias sendo resolvidas varia.

Dillenberger et al. [41] foram um dos primeiros a abordarem o SC para PDLs
com big buckets. Os autores estudaram um problema real com tempos de se-
tup, em máquinas paralelas. Além disso, o problema estudado pelos autores
permite o backlogging de demandas. Dillenberger et al. [41] apresentaram uma
formulação do modelo e uma heurı́stica relax-and-fix. Os resultados dos experi-
mentos computacionais mostraram uma redução de aproximadamente 13% no
número de setups realizados quando comparado com resultados obtidos com a
formulação que não considera o SC.

Em [62], os autores introduzem modelagens para os PDLC-SCs com uma
única máquina e com máquinas paralelas. A formulação do PDLCMP-SC con-
siste na extensão do modelo do PDLC-SC proposto em [62] para considerar
múltiplas máquinas e recursos necessários para resolver um problema prático
de uma fábrica de papel.

Quadt e Kuhn [104] apresentam uma modelagem para abordam o PDLC-SC
em máquinas paralelas idênticas com back-orders3 baseada em uma aplicação
prática de uma fábrica de semi-condutores. Os autores propõem uma heurı́stica
perı́odo-por-perı́odo que busca uma solução para o problema por meio de um
problema agregado que substitui as variáveis binárias do problema original por
variáveis inteiras. Seis variantes da heurı́stica perı́odo-por-perı́odo foram pro-
postas e seus resultados foram comparados com os obtidos pelo solver CPLEX
e por um método alternativo baseado em uma abordagem de lote-por-lote. Em

3 Quando a não produção de um item no perı́odo de sua demanda ocorre são cobrados custos
de back-order.
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experimentos computacionais, os autores concluı́ram que os tempos computaci-
onais dos métodos eram afetados pela quantidade de itens e perı́odos dos pro-
blemas testados. Além disso, foi atestada a superioridade das seis heurı́sticas
em relação aos métodos comparados.

2.4 considerações finais

Neste capı́tulo foram apresentados conceitos importantes para a compreensão
do problema de dimensionamento de lotes, em particular, do PDLCMP-SC e
do problema integrado de dimensionamento de lotes e sequenciamento em
máquinas paralelas. Uma revisão bibliográfica das principais variantes do PDL,
que são relevantes para o desenvolvimento do estudo aqui proposto foi apre-
sentada, destacando suas principais caracterı́sticas, modelagens, complexidade
computacional, resultados consolidados e método de solução. Na Seção 2.3.3
começa a ser introduzida uma das caracterı́sticas consideradas em PIDLSs e no
PDLCMP-SC de forma desacoplada do problema de sequenciamento.

Apesar do foco da tese ser o problema integrado de dimensionamento de lo-
tes e sequenciamento, em um primeiro momento foi estudado o PDLCMP-SC,
em que se explorou uma estratégia para encontrar soluções para o PDLCMP-
SC para então basear-se no mesmo para desenvolver um método de solução
que encontre soluções de boa qualidade para o PIDLS-NT em máquinas parale-
las. No Capı́tulo 3, discute-se sobre uma estrutura baseada em core, conhecida
como Kernel Search (KS), e propõe-se um método de solução baseado nessa es-
trutura e em descobertas encontradas anteriormente no trabalho de Carvalho e
Nascimento [21], desenvolvido para o PDLC em múltiplas plantas.





3
M É T O D O D E S O L U Ç Ã O PA R A O P D L C M P - S C

Nessa década, com o melhora no desempenho de processadores de computa-
dor e eficiência de pacotes de otimização como o CPLEX [74] e o Gurobi [100],
uma nova tendência de métodos heurı́sticos, as matheurı́sticas, tem surgido
para abordar um número considerável de problemas. Tais métodos aproveitam
as vantagens de ambas heurı́sticas de solução e estratégias de programação ma-
temática para encontrar soluções quase ótimas para problemas de otimização
combinatória em tempo razoável. O Kernel Search pertence a essa classe de algo-
ritmos e tem apresentado boas soluções para alguns problemas de otimização
combinatória.

O Kernel Search (KS) pertence ao grupo dos algoritmos baseados em núcleo
[12, 101, 90] desenvolvidos pela primeira vez para tratar dos problemas da
mochila. Para compreender um algoritmo baseado em núcleo, considere o pro-
blema da mochila (PM) 0 − 1: dados n itens, cada item i, 1 6 i 6 n com
seu respectivo lucro pfti e peso wti, determina-se o conjunto de itens que ca-
bem dentro da mochila sem exceder sua capacidade de peso C e que juntos
forneçam o maior lucro possı́vel. A estratégia baseada em núcleo consiste em
reduzir o problema inteiro original diminuindo o conjunto de itens que conside-
rado no problema original. O conjunto de variáveis que determina se um item
é inserido ou não na mochila é então fixado em zero para todas as variáveis
referentes ao conjunto de itens que não é considerado no problema reduzido.

Balas e Zemel [12] foram os primeiros a reportar essa estratégia empregando
decisões usualmente tomadas para resolver o PM: resolvendo a relaxação linear
do PM e então aplicando barreiras para fixar um número de variáveis para de-
terminar soluções por meio de enumeração exata. Para resolver o PM linear,
o algoritmo ordena pfti/wti em ordem decrescente para escolher os primei-
ros itens que juntos respeitam as restrições de capacidade. A ordenação dos
itens de acordo com essa taxa tem um grande impacto no tempo de execução
do algoritmo. Com base nesse raciocı́nio, Balas e Zemel [12] sugeriram substi-
tuir esse passo simplesmente considerando aqueles itens cuja taxa está em um
determinado intervalo.

Essa estratégia demonstrou uma boa performance e Martello e Toth [91]
realçam isso no passo que resolvem o problema do núcleo aplicando um al-
goritmo branch-and-bound. Ainda assim, o algoritmo baseado em núcleo tem
suas limitações, provadas em [101]. O autor mostra que o algoritmo pode não
funcionar como esperado para parte das instâncias do problema da mochila.

O KS foi introduzido primeiro em [7] para resolver o problema de otimização
de portfólio. Nele é empregado uma relaxação linear (contı́nua) do problema
para guiar a solução e tentar descobrir quais são as variáveis mais promisso-

33



34 método de solução para o pdlcmp-sc

ras para estarem na solução ótima do problema. O núcleo inicial consiste em
um conjunto de variáveis de decisão com os menores custos reduzidos no pro-
blema linear. Nessa heurı́stica, o núcleo é chamado de kernel. O complemento
do conjunto de variáveis pertencentes ao kernel é particionado (dividido em con-
juntos disjuntos) em buckets, cujo tamanho e quantidade devem ser definidos
de acordo com o problema. Esses buckets são iterativamente unidos ao kernel,
para expandi-lo, ideia similar à encontrada em [102], como uma tentativa de
melhorar a solução.

A estrutura padrão de um KS consiste de duas fases conhecidas como fases
de Inicialização e de Extensão. Na fase de Inicialização, Angelelli et al. [6] su-
gerirem a utilização dos custos reduzidos da solução linear dentre as diversas
maneiras para enumerar os buckets, assim como para definir o kernel. Como con-
sequência, na minimização do problema, as variáveis com os menores custos
reduzidos têm maior prioridade para fazer parte do kernel e, portanto, perten-
cem ao primeiro bucket/kernel. As variáveis que não estão presentes no kernel
em uma dada iteração são fixadas com o valor zero. Consequentemente, essas
variáveis serão inseridas em algum bucket após a decisão de suas posições na
lista. Além disso, o número de buckets (nb) deve ser definido de acordo com
a instância. Ainda na fase de Inicialização, o problema linear inteiro (PLI) é
resolvido restrito às variáveis que se encontram no kernel.

Na fase de Extensão, o aumento do kernel ocorre iterativamente. Portanto,
na iteração v dessa fase, procura-se uma solução para o problema reduzido no
qual todas as variáveis são fixadas em 0, com exceção daquelas pertencentes ao
kernel e ao v-ésimo bucket na sequência de buckets. Se a solução encontrada for
melhor que a melhor solução corrente, o kernel é aumentado incluindo apenas
as variáveis não nulas da solução e que são do v-ésimo bucket analisado. Caso
contrário, o kernel permanece o mesmo e o processo se repete até que todos
os buckets sejam considerados. Um fluxograma com essas duas fases pode ser
visto na Figura 1.

Essa pode parecer uma estratégia simples em seus conceitos, entretanto, é
consistente em apresentar resultados de alta qualidade para diferentes proble-
mas de otimização combinatória. Sendo assim, nesta tese, inicialmente, propõe-
se uma matheurı́stica KS para encontrar soluções para o PDLCMP-SC. Dife-
rente do método original, na sua fase de Inicialização, emprega-se uma heurı́stica
Lagrangiana ao invés da relaxação linear. Uma análise dos resultados obtidos
por essa matheurı́stica é realizada para validar sua significativa superioridade
em comparação com o método default do solver CPLEX v. 12.7.1 ao encon-
trar soluções para o PDLCMP sem considerar o SC. Primeiro, para avaliar a
qualidade das soluções obtidas pela matheurı́stica proposta, compararam-se
os resultados obtidos pela mesma com os melhores resultados obtidos para
o PDLCMP-SC considerando instâncias benchmark geradas baseadas nas pro-
postas em [119, 75]. Em seguida, um segundo experimento foi realizado para
medir o ganho resultante da utilização do SC no PDLCMP. Como resultado, foi
possı́vel comprovar uma melhora das soluções quando considerado o SC.
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Figura 1: Fluxograma de um KS genérico.
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Além do método em si, uma contribuição que vale a pena ser destacada
é uma nova estratégia utilizada para encontrar soluções factı́veis para proble-
mas com dificuldade reconhecida em executar certas tarefas. As restrições de
capacidade são conhecidas como restrições complicadoras em diversos proble-
mas. Portanto, a matheurı́stica proposta, chamada de método hı́brido Lagran-
gian Double Kernel Search (LDKS), lida com um problema artificial que otimiza
o uso da máquina como um passo de factibilização. Esse passo se demonstrou
uma estratégia eficiente para encontrar soluções factı́veis para o problema.

Diversos parâmetros tiveram que ser levados em consideração para calibrar
o KS para um problema especı́fico. Com base nas considerações anteriores que
a estrutura do KS proposto para resolver o PDLCMP-SC é construı́da. O KS
proposto segue a mesma metodologia mencionada anteriormente e, portanto,
possui duas fases: Inicialização e Extensão. Os principais passos de ambas as
fases do método proposto são descritos a seguir.

3.1 lagrangian double kernel search (ldks)

Problemas para os quais é necessário tomar decisões de curto a médio prazo,
como no PDLCMP-SC, encontrar soluções mais rapidamente é de grande in-
teresse. Tendo isso em mente que nesta tese propõe-se um KS, chamado de
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Lagrangian Double Kernel Search (LDKS), para abordar o PDLCMP-SC. Ambas
as fases de Inicialização e Extensão do LDKS são descritas a seguir.

Fase de Inicialização

Na fase de Inicialização, o método decide quais variáveis têm melhores chances
de pertencer à solução ótima do problema para guiar na construção do kernel e
na sequência de buckets. Diferente da maioria dos KS encontrados na literatura,
no LDKS, um conjunto de soluções factı́veis auxilia na definição das variáveis
pertencentes ao kernel e buckets. Os passos envolvidos na fase são descritos a
seguir.

1. Constrói um conjunto elite de soluções factı́veis para o PDLCMP-SC
Primeiro, propõe-se um algoritmo descrito na Seção 3.1.1, chamado heurı́s-
tica Lagrangian Kernel Search (LKS), que gera um número de soluções para
o PDLCMP. Um conjunto elite E armazena as melhores soluções factı́veis
para o PDLCMP-SC obtidas por meio do LKS. Cada solução é denotada
pela tripla (xE(e),yE(e), zE(e)), em que e 6 |E| 6 ℘, sendo ℘ um valor
inteiro que determina o número máximo de soluções no conjunto elite.
Esse é o motivo do “Double” no nome do método de solução que possui
dois métodos KS, que são diferentes em suas estruturas, para abordar o
PDLCMP-SC.

2. Atualiza a melhor solução
Atribui à (x∗,y∗, z∗) e Z∗ a melhor solução heurı́stica e f(x∗,y∗, z∗), respec-
tivamente.

3. Resolve a relaxação contı́nua do PDLCMP-SC
Seja (xRL,yRL, zRL) as variáveis de decisão da relaxação linear do PDLCMP-
SC. Encontra-se uma solução (xRL

∗
,yRL

∗
, zRL

∗
) para o seguinte problema:

min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
u=1

u∑
t=1

(cikx
RL
iktu + (u− t)hitx

RL
iktu) +

n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

siky
RL
ikt

(63)

sujeito a

Restrições (53) − (61) (64)

yRLikt, z
RL
ikt ∈ [0, 1] ∀ (i,k, t) (65)

4. Calcula ı́ndice de aptidão de cada variável de decisão
Para construir o kernel e a sequência de buckets deve ser calculado o ı́ndice
de ocorrências da produção de cada item i em um perı́odo t na máquina k
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nas soluções do conjunto elite. Nesse sentido, a Equação (66) indica como
calcular esse “ı́ndice de aptidão” da variável yikt, que é proporcional ao
número de vezes que a variável de decisão yikt ou zikt é igual a 1 nas
soluções do conjunto elite.

pctikt =

 |E|∑
e=1

max{y
E(e)
ikt , zE(e)ikt }

 /℘ (66)

5. Constrói kernel e sequência de buckets
Seja ∆ = (XZ,K) o conjunto contendo as variáveis do kernel, em que XZ
contém xiktu and zikt2 , ∀i,k, t, t2,u. K possui as variáveis de estado de
máquina yikt se y∗ikt ou z∗ikt é igual a 1. Além delas, para que o kernel não
seja tão restrito, as variáveis de estado de máquina nas soluções do con-
junto elite cujo ı́ndice de aptidão é maior que uma taxa, =, também são
inseridas em K. As variáveis de estado de máquina que não estão no kernel
são ordenadas em ordem crescente, de acordo com seus correspondentes
custos reduzidos. Em casos que resolver a relaxação linear do PDLCMP-
SC é computacionalmente custoso, o método ordena as variáveis de es-
tado de máquina de acordo com o ı́ndice de aptidão ao invés dos custos
reduzidos. Então, as variáveis são agrupadas em nb buckets, seguindo a
prioridade de ı́ndices i → k → t. Cada bucket Bl, com l ∈ {1, . . . ,nb}
contém d((n×p×m) − |K|)/nbe variáveis binárias, de modo que as variá-
veis sejam distribuı́das igualmente entre os buckets.

6. Resolve o PLI restrito ao conjunto ∆
Para encontrar uma solução para o PDLCMP-SC, resolve-se o problema
(52)-(62) com a adição das seguintes restrições:

n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=1

(cikxiktu+(u− t)hitxiktu)+

n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

(sikyikt) < Z
∗ (67)

yikt = 0, ∀ yikt ∈
nb⋃
l=1

Bl (68)

A Restrição (67) fornece um limitante superior para o problema, enquanto
as Restrições (68) fixam as variáveis que não são promissoras em 0.

7. Atualiza a melhor solução e o conjunto elite
Se o CPLEX encontra uma solução para o problema (52)-(62), (67)-(68)
dentro de 200 segundos, então atualiza-se (x∗,y∗, z∗), Z∗ e o conjunto elite
de soluções.
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Fase de Extensão

Nessa fase, a estrutura do KS explora, iterativamente, uma sequência de pro-
blemas guiados pelos buckets. Para que todos os buckets sejam investigados, a
quantidade de buckets é definida de acordo com o limite de tempo estabelecido
para a execução do algoritmo e tempo estabelecido para a resolução de cada
subproblema.

1. Resolve problema restrito guiado pelo bucket
Na iteração v, começando da iteração 1, o PDLCMP-SC restrito ao sub-
conjunto de variáveis de estado de máquinas K∪Bv e sujeito às restrições
(67), (69) e (70) deve ser resolvido.

yikt = 0, ∀ yikt ∈
nb⋃

l=1,l6=v
Bl (69)

A Restrição (70) obriga que, pelo menos, uma das variáveis do bucket Bv
faça parte da solução encontrada nesse passo.

∑
ikt∈Bv

yikt > 1 (70)

2. Atualiza a melhor solução, o kernel e o conjunto elite
Se o CPLEX encontra uma solução para o problema restrito dentro de 600
segundos, tempo definido por meio de testes preliminares, então atualiza-
se (x∗,y∗, z∗), Z∗, o conjunto elite de soluções e o subconjunto K do kernel
∆.

• Aumento do kernel
Se uma solução factı́vel é encontrada, o método verifica quais variáveis
são promissoras para entrar no kernel, ou seja, que variáveis de es-
tado de máquina possuem valor 1 na solução. Esse conjunto de
variáveis promissoras é atribuı́do ao conjunto B+v e o kernel aumenta
com a adição dessas variáveis: K := (K∪B+v ).

3. Critérios de parada
Os passos da Fase de Extensão repetem até que todos os buckets sejam
investigados ou o método atinja um limite de tempo pré-definido. Em
ambos os casos, o método retorna (x∗,y∗, z∗) e Z∗.

O algoritmo é bastante similar a melhor versão encontrada na literatura para
o problema de localização de facilidades [64]. Com exceção de algumas espe-
cificidades do problema, essa estratégia segue o paradigma principal proposto
em [7].
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3.1.1 Lagrangian Kernel Search (LKS)

Como mencionado anteriormente, o LDKS depende de um conjunto de solu-
ções inicial para guiar a construção do kernel e uma sequência de buckets. Por
esse motivo, introduz-se um método baseado em um método heurı́stico para
o PDLCMP, um problema mais consolidado que o PDLCMP-SC para gerar o
conjunto elite de soluções. Vale destacar que o conjunto de soluções factı́veis
do PDLCMP está contido no conjunto de soluções factı́veis do PDLCMP-SC. O
PDLCMP é NP-difı́cil e, até onde se sabe, seus métodos heurı́sticos estado-da-
arte são de heurı́sticas Lagrangianas introduzidas em [21].

A heurı́stica Lagrangiana relaxa as restrições de capacidade e emprega o
método do subgradiente para, iterativamente, atualizar os multiplicadores de
Lagrange. Porém, para aplicar a mesma heurı́stica Lagrangiana da literatura,
adaptada para máquinas paralelas, para gerar o conjunto elite de soluções con-
sumiria um tempo substancial. Portanto, ao invés disso, para encontrar rapi-
damente uma solução para o PDLCMP, propõe-se a heurı́stica Lagragian Kernel
Search (LKS) que é uma heurı́stica Lagrangiana KS hı́brida, desenvolvida para
obter rapidamente uma solução factı́vel para o PDLCMP .

Para melhor entender como o LKS funciona, considere o PDLCMP com as
restrições de capacidade relaxadas. Quando as restrições de capacidade de um
PDLCMP são relaxadas, o mesmo pode ser decomposto por itens como descrito
a seguir. Para isso, considere i um item do problema.

F(xi,yi) = min
m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=1

(cikxiktu + (u− t)hitxiktu) +

m∑
k=1

p∑
t=1

(sikyikt)−

m∑
k=1

p∑
t=1

λkt

(
n∑
i=1

(
fikyikt +

p∑
u=t

bikxiktu

)
− Tkt

)
(71)

sujeito a:

m∑
k=1

u∑
t=1

xiktu = diu ∀(u) (72)

xiktu 6 min
{
diu;

⌊
Tkt − fik
bik

⌋}
yikt ∀(k, t,u) (73)

xiktu > 0 ∀(k, t,u) (74)
yikt ∈ {0, 1} ∀(k, t) (75)

A função objetivo (71) minimiza a soma da produção, estoque e custo de setup
de máquina e a violação/sobra de capacidade para toda máquina k e perı́odo
t penalizada por um conjunto de multiplicadores de Lagrange λ = {λkt >
0: k ∈ {1, 2, . . . ,m}, t ∈ {1, 2, . . . ,p}}. Portanto, para obter a solução (x,y) do
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problema relaxado é necessário que todos os n problemas independentes sejam
resolvidos. Sendo assim, o valor da solução do problema relaxado corresponde
à soma dos valores de solução (Equação (71)) para todo i. As Equações (72)
garantem que para todo perı́odo u a demanda diu seja satisfeita. As restrições
(73) asseguram que se existir a produção do item i na máquina k no perı́odo
t, o devido setup da máquina é realizada. E, finalmente, as restrições (74) e (75)
definem o domı́nio das variáveis do problema.

O método do subgradiente é utilizado para atualizar os multiplicadores
de Lagrange a cada iteração v do LKS, referente à λvkt,∀(k, t). Como em [21],
utilizou-se o método do subgradiente proposto em [71]. Portanto, a atualização
dos multiplicadores de Lagrange é realizada de acordo com a Equação (76).

λv+1kt = max{0, λvkt +α
vgradvjt(x

′,y ′)} ∀(k, t) (76)

Na Equação (76), αv é o tamanho do passo do método na iteração v. A solução
(x ′,y ′) corresponde às variáveis de decisão da solução de um problema artifi-
cial, descrito mais adiante, encontradas na iteração v. Além disso, gradvkt(x

′,y ′)
é a quantidade de capacidade excedida, se positiva, ou disponı́vel, se negativa,
na máquina k e perı́odo de produção t e pode ser calculada de acordo com a
Equação (77).

gradvkt(x
′,y ′) =

n∑
i=1

(
fikyikt +

p∑
u=t

bikxiktu

)
− Tkt ∀(k, t) (77)

Os valores escolhidos para αv tem grande influência na convergência do
método. Após uma análise das possı́veis regras de atualização para αv, empregou-
se a regra proposta em [71] e apresentada na Equação (78).

αv = σv
(
Zvsup −Z

v
inf

)
‖gradvkt(x ′,y ′)‖2

(78)

Na Equação (78), Zvsup e Zvinf são, respectivamente, o melhor limitante su-
perior e inferior encontrados até a iteração v. Um valor grande é inicialmente
atribuı́do à Zvsup com o intuito de estimar αv no caso em que a solução factı́vel
ainda não foi encontrada. Além disso, para garantir a convergência do método,
ou seja, que αv → 0, o parâmetro σv deve representar uma sequência de valo-
res decrescentes que tendem a zero. De acordo com as regras de [71], após um
número de iterações, σv precisa ser reduzido dividindo-o por um parâmetro
η > 1.

A cada iteração v, a solução da relaxação Lagrangiana do problema (xsgrad,
ysgrad) é obtida usando o CPLEX v. 12.7.1 resolvendo cada um dos n subproble-
mas independentes. Se Zvinf é menor que

∑n
i=1F(x

sgrad
i ,ysgradi ), então o mesmo

deve ser atualizado com
∑n
i=1F(x

sgrad
i ,ysgradi ).
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A partir da solução encontrada a cada iteração do método do subgradiente,
(xsgrad,ysgrad), o LKS busca por soluções factı́veis para o PDLCMP. Para isso,
constrói-se um problema artificial guiado pela solução (xsgrad,ysgrad) para que
um KS o resolva. O objetivo do problema artificial é minimizar a maior capaci-
dade excedente dentre todas as máquinas e perı́odos. Devido à complexidade
do PDLCMP, a maior dificuldade consiste em determinar uma solução factı́vel
para construir o conjunto elite E para a fase de Inicialização do LDKS. Portanto,
o LKS para esse problema artificial funciona como uma heurı́stica de busca na
vizinhança da solução (xsgrad,ysgrad).

Construção do problema artificial

O problema artificial visa a minimização de uma variável ε, ε ∈ R, sujeito a
um subconjunto das restrições do problema original sem considerar o SC e dois
conjuntos de restrições: Restrições (79) e (81).

• As Restrições (79) impõem que a variável ε seja maior ou igual a maior
capacidade excedente no planejamento de produção dentre todos os pares
de (máquina, perı́odo).

ε >
n∑
i=1

(
fikyikt +

p∑
u=t

bikxiktu

)
− Tkt ∀ (k, t) (79)

• Para todo k, t, as Restrições (81) fixam em 0 as variáveis yikt, se ysgradikt é 0
ou se a folga de capacidade de tempo ao final do perı́odo t na máquina k
na solução (xsgrad,ysgrad) é negativa. A Equação (80) calcula essa folga.

δ(xsgrad,ysgrad,k, t) = Tkt −
n∑
i=1

(
fiky

sgrad
ikt +

p∑
u=t

bikx
sgrad
iktu

)
(80)

Portanto, as Restrições (81) do problema artificial são as seguintes.

{
yikt = 0, se δ(xsgrad,ysgrad,k,t) 6 0 e ysgradikt = 0;
yikt ∈ {0, 1}, cc.

(81)

O problema artificial AP guiado pela solução (xsgrad,ysgrad) pode ser defi-
nido como se segue.

AP : min g(x,y, ε) = ε (82)
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sujeito a:

m∑
k=1

u∑
t=1

xiktu = diu ∀(u) (83)

xiktu 6 min
{
diu;

⌊
Tkt − fik
bik

⌋}
yikt, ∀ (i,k, t,u) (84)

Restrições (79) − (81) (85)
xiktu > 0, xiktu ∈N, ∀ (i,k, t,u) (86)
yikt ∈ {0, 1}, ∀ (i,k, t) (87)

Vale destacar que se ε 6 0, a solução do problema artificial também é uma
solução para o PDLCMP. Para resolver o problema artificial, o LKS emprega o
KS descrito a seguir.

Fase de Inicialização

1. Resolve a relaxação contı́nua do problema artificial AP
Atribui a solução ótima da relaxação linear doAP ao conjunto de variáveis
(x(AP:)RL,y(AP:)RL).

2. Constrói kernel e sequência de buckets
A relaxação Lagrangiana guia a construção do kernel, enquanto a relaxação
contı́nua guia a construção da sequência dos buckets. Seja ∇ ′ = (X ′,K ′)
o kernel de variáveis, em que X ′ contém xiktu, ∀ i,k, t,u. K ′ possui as
variáveis de estado de máquina yikt em que δ(xsgrad,ysgrad,k, t) 6 0 e
y
sgrad
ikt 6= 0. O restante das variáveis é ordenado em ordem crescente de

acordo com os custos reduzidos do conjunto das variáveis y(AP):RL, se-
guindo a prioridade dos ı́ndices i → k → t, para criar uma sequência de
nb ′ buckets. Cada bucket Bh, com h ∈ {1, ...,nb ′}, contém d((n× p×m) −

|K|)/nb ′e variáveis binárias, de modo que as variáveis sejam distribuı́das
igualmente entre os buckets.

3. Resolve o problema AP restrito ao conjunto ∇ ′
Primeiro, consideram-se as Restrições (88) que atribuem às variáveis não
promissoras o valor 0. Tais variáveis são aquelas que são nulas no PL
correspondente.

yikt = 0, ∀ yikt ∈
nb ′⋃
h=1

Bh (88)

Nesse passo, o AP com as Restrições (88) deve ser resolvido na otimali-
dade.
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4. Atualiza a melhor solução
Se o CPLEX encontra uma solução para o problema artificial dentro de
200 segundos que seja melhor do que a melhor solução encontrada até
o momento, então atualiza-se (xAP∗,yAP∗, zAP∗), ZAP∗ com a solução e o
valor da função objetivo do problema encontrado no passo anterior, res-
pectivamente,.

Fase de Extensão

1. Resolve os problemas restritos guiados pelos buckets
Considere as seguintes restrições.

yikt = 0, ∀ yikt ∈
nb ′⋃

h=1,h 6=v
Bh (89)

A Restrição (90) obriga que, pelo menos, uma das variáveis do bucket Bv
pertença a solução heurı́stica.

∑
ikt∈Bv

yikt > 1 (90)

No começo de cada iteração v, começando da iteração 1, o problema AP
restrito ao subconjunto de variáveis K ∪ Bv e sujeito às restrições (89) e
(90) deve ser resolvido.

2. Atualiza a melhor solução
Se o CPLEX encontra uma solução para o problema artificial dentro de
200 segundos que seja melhor do que a melhor solução encontrada até
o momento, então atualizam-se (xAP

∗
,yAP

∗
, zAP

∗
) e ZAP

∗
. Diferente do

LDKS, no LKS o conjunto inteiro Bv é adicionado ao kernel: K := (K∪Bv).

3. Critérios de parada
Os passos da fase de Extensão se repetem até que todos os buckets sejam
investigados ou o limite de tempo pré-definido seja atingido. Em ambos
os casos o método retorna (x(AP)

∗
,y(AP)

∗
) e Z(AP)∗ .

Um resumo do LDKS é apresentado em forma de fluxograma na Figura 2.
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Figura 2: Fluxograma do LDKS.
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Com o intuito de validar a eficiência do método proposto, a seguir é apresen-
tada uma análise de acordo com os experimentos computacionais realizados.

3.2 experimentos computacionais

Para a análise do método de solução proposto, o LDKS, foram realizados dois
experimentos. O primeiro experimento avalia o desempenho do LDKS em
relação ao CPLEX v 12.7.1, ambos com limite de 3600 segundos para resolver
cada instância gerada artificialmente. No segundo experimento, para atestar
as vantagens de usar SC no PDLCMP-SC, é realizado um experimento compa-
rando a solução de ambos os problemas, com e sem SC, resolvidos com o solver
CPLEX v. 12.7.1. O método do CPLEX é executado até atingir a otimalidade do
problema ou até que seja atingido o limite de 3600 segundos de execução do
método.

Todos os algoritmos foram implementados em linguagem C++ e testes com
os mesmos foram realizados em um Ubuntu Server 14.04, Intel Xeon E5-1620v3

com 3.5 GHz, CPU 1 TB e 64 GB DDR RAM. Como critério de parada para os
métodos do CPLEX foi estabelecido um limite de tempo de 3600 segundos ou
a otimalidade do problema. Para o LDKS foi imposto um limite de tempo de
3600 segundos ou a investigação de todos os buckets como critério de parada.
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3.2.1 Classes de instâncias

Para o primeiro experimento foi utilizado um conjunto de instâncias gerado
com base nos geradores de Toledo e Armentano [119] e James e Almada-Lobo
[75]. O conjunto de instâncias é dividido em 8 classes de dados, cada uma
com 15 instâncias. A divisão em classes foi criada devido a três caracterı́sticas
principais das instâncias, caracterı́sticas essas cujas iniciais nomeiam uma dada
classe, na seguinte ordem: tipo de capacidade apertada (A) ou normal (N),
custo de setup alto (A) ou baixo (B) e tempo de setup alto (A) ou baixo (B).
Sendo assim, uma classe de instâncias do tipo NAB contém instâncias com
capacidade normal, custo de setup alto e tempo de setup baixo.

Considerando β =
∑
i,k,t

(diktbik+fik)
p , instâncias com capacidade normal e aper-

tada têm seu parâmetro Ckt definido como (1, 01−0, 85×k)×β e (1, 01−0, 75×
k)×β, respectivamente.

As instâncias com tempos setup baixo têm ∀ fik um valor escolhido aleato-
riamente dentro do intervalo [10, 0; 50, 0]. Por outro lado, ∀ fik de instâncias
com tempos de setup alto foram escolhidos aleatoriamente valores dentro do
intervalo [20, 0; 100, 0]. Com relação aos custos de setup, as instâncias foram de-
finidas como com custos baixos (B) ou altos (A) e proporcional ao tempo de
preparação por um fator de 1 ou 10, respectivamente. Portanto, no primeiro
caso, quando a instância tem custo de setup baixo a seguinte relação é obede-
cida sikt = tx× fik ∀(i,k, t), em que tx é 1 para instâncias com custo de setup
baixo e 10, para instâncias com custo de setup alto. Os parâmetros restantes, cikt,
hik, bik e dikt, foram definidos selecionando um valor aleatório dos respectivos
intervalos: [1, 5; 2, 5], [0, 2; 0, 4], [1, 0; 5, 0] e [0, 180, 0].

Além das caracterı́sticas mencionadas anteriormente, deve-se considerar um
segundo conjunto de caracterı́sticas composto pela quantidade de perı́odos (p),
máquinas (m) e itens (n). Sendo assim, cada classe tem instâncias com p = 12,
m ∈ {2; 5} e n ∈ {100; 200}. Para cada tupla (p,m,n) uma classe tem 5 instâncias,
totalizando 20 instâncias em cada classe.

Para comparar as soluções referentes às duas formulações com e sem SC,
um conjunto menor de 8 instâncias também foi gerado com base nos gerado-
res de Toledo e Armentano [119] e James e Almada-Lobo [75]. O conjunto de
instâncias contém 1 instância correspondente a cada classe de instâncias com
p = 12, m = 2 e n = 10.

3.2.2 Ajuste dos parâmetros para os experimentos computacionais

Como já destacado em seções anteriores, o método KS é bastante dependente
de seus parâmetros. Portanto, para lidar de forma adequada com o PDLCMP-
SC, testes preliminares foram de extrema importância para definir os parâme-
tros. Os valores empregados nos experimentos são descritos a seguir.
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• nb: os valores testados para nb foram 3, 5, 10, 15 e 20. Os melhores resul-
tados foram atingidos quando nb foi definido como 3, e esse foi o valor
definido para os dois experimentos.

• nb ′: para garantir pelo menos uma solução factı́vel para o conjunto de
instâncias testado com um baixo tempo computacional, os valores testa-
dos para nb ′ foram 3, 5, 10, 15 e 20. Os melhores resultados foram atingi-
dos quando nb ′ foi definido como 20, e esse foi o valor definido para os
dois experimentos.

• ℘: os valores testados para ℘ foram 5, 20 e 30. O valor adotado para
℘ nos experimentos foi 20, uma vez que o LDKS obteve seus melhores
resultados com esse valor de parâmetro.

• =: os valores testados para = foram 0, 3× ℘, 0, 5× ℘ e 0, 7× ℘. O melhor
valor para = foi 0, 7× ℘ e esse foi o valor empregado nos experimentos.

• Limite de tempo para resolver problemas relaxados: para resolver as
relaxações Lagrangianas e lineares nos métodos LKS e KS foram testados
limites de tempo de 100, 200 e 300 segundos para execução de cada sub-
problema. Os melhores resultados foram atingidos quando o limite de
tempo para resolver os problemas relaxados foi fixado em 200 segundos.

• maxT : os limites de tempo testados para o método do subgradiente fo-
ram 800, 1000, 1200 e 1800 segundos. O LDKS encontrou seus melhores
gaps médios com maxT igual a 1000 segundos, que foi o valor escolhido
para esse parâmetro. Portanto, nos experimentos, o LDKS não leva mais
de 1000 segundos para executar o LKS e 2600 segundos para os passos
restantes do LDKS.

• Limite de tempo para resolver um problema reduzido: com o intuito de
verificar todos os buckets dos métodos LKS e KS foram testados limites de
tempo de 300, 600 e 700 segundos para a execução de cada subproblema
utilizando o CPLEX. Os melhores resultados foram atingidos quando o
limite de tempo para resolver os problemas reduzidos foi fixado em 600

segundos e esse foi o valor utilizado para resolver esses problemas nos
experimentos.

3.2.3 Ferramentas para análise de desempenho dos métodos

Seja o gap a distância da solução obtida pelo método de solução até um li-
mitante inferior para o problema. A fórmula para calculá-lo é apresentada na
Equação (91):

gap = 100×
Zsup −Zinf

Zinf
(91)
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em que Zsup é a melhor solução factı́vel encontrada pelo LDKS ou LKS e Zinf
é a solução do problema relaxado.

Para verificar a qualidade das soluções encontradas, além de mostrar os re-
sultados médios obtidos pelos algoritmos, optou-se pela utilização do perfil
de desempenho proposto por Dolan e Moré [42]. Dado ζ um conjunto de nσ
algoritmos e Ψ composto pelas nψ instâncias consideradas no experimento, o
mecanismo de avaliação cacula a taxa de desempenho de um algoritmo σ ∈ ζ
em relação a uma instância ψ ∈ Ψ, aqui denotada por δσψ, de acordo com a
Equação (92).

δσψ =
tσψ

min{tσ ′ψ|σ
′ ∈ ζ}

(92)

em que tσψ é o valor da métrica sob análise encontrada pelo algoritmo σ com
ψ como instância de entrada. Por consumirem todo o tempo disponı́vel para
a execução, os métodos foram comparados utilizando-se apenas seus valores
de solução como métrica de avaliação. Dessa maneira, no perfil, o eixo y in-
dica a função de distribuição de probabilidade para a taxa de desempenho de
um valor de solução, também conhecido como perfil de desempenho. De acordo
com Dolan e Moré [42], o perfil de desempenho, aqui chamado de Θ ′σ(τ), é
equivalente à Equação (93).

Θ ′σ(τ) =
1

nψ

∣∣log2ψ ∈ Ψ : δσψ 6 τ
∣∣ (93)

Na Equação (93), τ, que representa o eixo x do gráfico, corresponde a todas
as possı́veis taxas de desempenho resultantes da relação entre o conjunto de
algoritmos ζ e o conjunto de instâncias Ψ. Portanto, a Equação (93) indica a
probabilidade do algoritmo σ ter uma taxa de desempenho dentro de um fator
τ.

3.2.4 Experimento I

Esta seção mostra os resultados obtidos pelo método LDKS ao resolver todo o
conjunto de instâncias gerado para esse experimento. Para avaliar o desempe-
nho do LDKS seus resultados são comparados com os obtidos pelo CPLEX v.
12.7.1. A Tabela 7 apresenta os gaps médios (GM) das instâncias em que ambos
os métodos encontram uma solução factı́vel e a porcentagem das instâncias
para as quais o método encontrou solução factı́vel (Fac). Os espaços com “-”
não puderam ser preenchidos, pois não foi possı́vel encontrar um limitante
inferior por meio da relaxação linear do problema.
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Tabela 7: Resultados obtidos pelo método LDKS e o solver CPLEX. Cada linha apre-
senta para cada classe de instâncias, itens e máquinas os gaps médios (GM) e
a porcentagem de soluções factı́veis encontradas pelo método.

Classe Itens Máquinas
CPLEX LDKS

GM (%) Fac (%) GM (%) Fac (%)

AAA

100

2 41,29 20 5,27 100

5 82,85 100 15,45 100

200

2 56,76 20 4,37 100

5 - 0 - 100

AAB

100

2 - 0 - 100

5 214,15 60 40,05 100

200

2 - 0 - 100

5 - - - 100

ABA

100

2 50,35 40 8,59 100

5 249,62 100 34,35 100

200

2 97,78 40 4,96 100

5 - 40 - 100

ABB

100

2 0,05 20 1,79 100

5 - 0 - 100

200

2 - 0 - 100

5 26,34 20 13,12 100

NAA

100

2 12,03 100 2,93 100

5 55,01 100 13,67 100

200

2 27,61 100 3,98 100

5 90,35 40 14,70 100

NAB

100

2 7,48 100 2,28 100

5 62,76 80 11,52 100

200

2 36,15 100 3,18 100

5 49,23 20 13,23 100

NBA

100

2 0,01 100 1,78 100

5 0,27 100 0,24 100

200

2 0,01 100 3,70 100
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Tabela 7: (continua)

Classe Itens Máquinas
CPLEX LDKS

GM (%) Fac (%) GM (%) Fac (%)

5 0,12 100 13,69 100

NBB

100

2 0,01 80 1,50 100

5 8,51 80 2,16 100

200

2 0,01 100 4,23 100

5 31,51 100 15,03 100

Média 48,01 58,13 9,44 100

Por meio da Tabela 7 pode-se observar que os resultados atingidos pelo
método proposto superam, significativamente, os resultados obtidos pelo CPLEX
tanto em qualidade como em tratabilidade quando limitados por tempo. Para
duas das classes de instâncias com capacidade normal e custo de setup baixo o
CPLEX se destacou. O destaque do CPLEX na solução dessas duas classes de
instâncias pode estar relacionado com as caracterı́sticas dessas instâncias que
não são favorecidas de forma expressiva com o uso de setup carry-over.

Uma comparação do desempenho do CPLEX v. 12.7.1 e do LDKS em relação
às soluções encontradas por cada método pode ser vista no perfil de desempe-
nho da Figura 3.

Figura 3: Perfil de desempenho para instâncias com capacidade de produção apertada
e normal.
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Com base na Figura 3 pode-se observar que, no geral, quando τ = 0, o
melhor desempenho foi do LDKS com ı́ndice de 71,87% de chance de alcançar
a melhor solução, enquanto o CPLEX obteve um ı́ndices de 28,12%.

Para uma análise mais detalhada, apenas a parte do conjunto de instâncias
gerada com capacidade de produção apertada é utilizada. O perfil de desempe-
nho presente na Figura 4 permite avaliar o desempenho dos métodos CPLEX v.
12.7.1 e LDKS em relação aos resultados obtidos para as instâncias com capaci-
dade de produção apertada.

Figura 4: Perfil de desempenho para instâncias com capacidade de produção apertada.
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A Figura 4 mostra o melhor desempenho do LDKS, quando τ = 0, com ı́ndice
de 96,25% de chance de encontrar a solução com melhor qualidade, enquanto
o método CPLEX com ı́ndices de 3,75%.

A última análise considera o desempenho dos métodos de solução quando as
instâncias utilizadas possuem capacidade de produção normal. O desempenho
dos métodos CPLEX v. 12.7.1 e LDKS pode ser analisado por meio do perfil de
desempenho apresentado na Figura 5.

Na Figura 5, pode-se observar o melhor desempenho do CPLEX, quando τ =
0, com um ı́ndice de 52,5% de chance de atingir a melhor solução, enquanto o
LDKS obteve ı́ndices de 47,5%. Entretanto, com uma pequena variação de 0,006

em τ, o método LDKS proposto supera de forma significativa o desempenho
do CPLEX.

3.2.5 Experimento II

O objetivo desse experimento é mostrar que utilizar setup carry-over reduz os
custos de setup envolvidos na produção, em particular, para problemas com
custos de setup altos. Para mostrar as vantagens em considerar o SC em um
PDLCMP, 8 instâncias foram geradas e resolvidas com o solver CPLEX v. 12.7.1.
Foram empregadas apenas 8 instâncias para a análise por conta da estabili-
dade do gerador de instâncias que fornece instâncias com caracterı́sticas se-
melhantes. Cada uma das instâncias geradas representa uma das 8 classes de
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Figura 5: Perfil de desempenho para instâncias com capacidade de produção normal.

0 1 2 3 4 5
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

τ

Θ
′ (
τ
)

CPLEX
LDKS

(a) Perfil de desempenho.

0 0,1 0,2

0,5

0,6

0,8

τ

Θ
(τ
)

CPLEX
LDKS

(b) Zoom na distribuição de probabilidade
quando τ = 0.

instâncias descritas na Seção 3.2 e corresponde a um problema com 12 perı́odos,
2 máquinas e 10 itens.

No perı́odo de 3600 segundos o CPLEX v. 12.7.1 provou a otimalidade de ape-
nas 1 instância, NBA, para ambos os problemas PDLCMP sem SC e PDLCMP-
SC. As soluções em que o ótimo não foi provado tiveram um gap máximo de
0,8% e 4,0%, em relação ao limitante inferior encontrado pelo CPLEX, ao resol-
ver o PDLSCMP sem SC e o PDLCMP-SC, respectivamente.

O ganho obtido por utilizar SC em um PDLCMP é apresentado por meio da
Tabela 8, em que para cada instância são apresentados os limitantes inferiores
(LI) e superiores (LS) dos problemas resolvidos, os gaps (Gap) e os tempos
(Tempo) gastos para encontrar uma solução factı́vel. Como não foi possı́vel
encontrar a solução ótima para todas as instâncias, o ganho obtido foi analisado
com base nos limitantes inferiores do PDLCMP.

Tabela 8: Resultados obtidos para instâncias representando cada uma das 8 classes de
instâncias quando resolvidas como um PDLCMP sem e com setup carry-over.
Cada linha reporta os limitantes inferiores (LI) e superiores (LS), os gaps (Gap)
e os tempos (Tempo) de cada problema.

Classe de instâncias PDLCMP PDLCMP-SC

LI LS Gap Tempo LI LS Gap Tempo

AAA 44675,77 44676,00 0,00 3601 38635,50 40207,40 4,07 3602

AAB 37010,62 37316,40 0,83 3602 32871,61 33774,40 2,75 3602

ABA 26720,27 26721,40 0,00 3601 25475,66 25477,30 0,01 3601

ABB 24481,53 24566,10 0,35 3602 23710,38 23783,10 0,31 3602

NAA 43631,38 43633,10 0,00 3602 38006,67 38384,40 0,99 3601

NAB 41100,78 41122,20 0,05 3600 35292,49 36527,20 3,50 3601

NBA 21952,40 21952,40 0,00 19 21027,50 21027,50 0,00 719

NBB 22938,19 22940,40 0,01 3601 22246,88 22247,70 0,00 3602
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Na Tabela 8 pode-se observar que o SC reduz a solução do PDLCMP para
todas as configurações, com diferentes nı́veis de significância. As instâncias
com custo de setup alto apresentam a redução mais significativa mostrando a
importância de considerar o SC no planejamento de produção.

3.3 considerações finais

Neste documento é apresentado um estudo de um problema de dimensiona-
mento de lotes com restrições de capacidade, em máquinas paralelas e SC
(PDLCMP-SC) com custos e tempos de setup. O PDLCMP-SC consiste em de-
finir onde, quando e quanto produzir de cada item em capa máquina, em um
horizonte de planejamento finito dividido em múltiplos perı́odos. Para redu-
zir a quantidade de vezes que o custo ou tempo de setup é considerado du-
rante um planejamento, considera-se também a possibilidade de SC. Ou seja, se
uma máquina está preparada para produzir um item ao final de um perı́odo e
esse mesmo item continuará a ser produzido no inı́cio do perı́odo subsequente,
então não é necessário considerar um novo custo e tempo de setup de máquina.
Tendo em mente os resultados encontrados na literatura que, neste documento,
propõe-se um novo método, chamado de LDKS, baseado na heurı́stica Lagran-
giana de [21] e em duas heurı́sticas baseadas no kernel search para procurar
soluções factı́veis e melhorá-las.

Para comprovar a eficiência do método proposto, as soluções obtidas com o
método LDKS foram comparadas com as soluções obtidas com o solver CPLEX
v. 12.7.1 para resolver o PDLCMP com SC, ambos os métodos com limite de
tempo de 3600 segundos para resolver cada instância. Na Seção 3.2.4 o método
LDKS proposto mostra sua superioridade em relação ao solver CPLEX para
resolver o conjunto de instâncias gerado para esse experimento. Além disso,
os experimentos reafirmam o melhor desempenho do método LDKS para pro-
blemas com capacidade para produção apertada. Com o intuito de destacar
as vantagens em assumir SC na formulação de um PDLCMP, na Seção 3.2.5,
8 instâncias representando cada uma das 8 classes de instâncias são resol-
vidas com o CPLEX v. 12.7.1 usando ambas as formulações com e sem SC.
Com base nos resultados, o experimento permite concluir que empregar a
formulação com SC resulta em soluções, significativamente melhores, especi-
almente quando as instâncias possuem custo de setup alto.
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P R O B L E M A I N T E G R A D O D E D I M E N S I O N A M E N T O D E
L O T E S E S E Q U E N C I A M E N T O

Um problema de dimensionamento de lotes visa definir, em um horizonte de
planejamento finito, quanto e quando produzir de um dado item em uma li-
nha de produção de forma a satisfazer sua demanda previamente estabele-
cida, respeitando os recursos disponı́veis e o possı́vel limite de capacidade de
máquina para produção em cada perı́odo do horizonte de planejamento. Um
problema de sequenciamento, por outro lado, garante que, durante o processo
de produção, não existam conflitos na produção de itens que compartilham
recursos para sua produção, como máquina, por meio do sequenciamento das
operações que devem ser realizadas, tais como setup de máquina e produção
dos diferentes itens [43].

O planejamento de uma empresa que envolve os dois problemas pode ser
feito considerando-os separadamente [81, 20]. Porém, se integrados em um
único problema podem garantir um melhor planejamento de produção. Nesse
sentido, o objetivo do PIDLS pode variar entre definir um plano de produção
que minimize os custos totais envolvidos no processo de produção de forma a
atender as demandas dos produtos, respeitando os recursos disponı́veis, como
também minimizar o makespan de produção. Na literatura, algumas boas re-
visões para o problema integrado de dimensionamento de lotes e sequencia-
mento podem ser encontradas em [43, 132, 77, 28, 66].

A complexidade do problema de encontrar uma solução factı́vel do PIDLS
pode ser estabelecida da mesma maneira que Maes et al. [87] determinam a
complexidade do PDLC.
Teorema: O problema de encontrar uma solução factı́vel para o PIDLS é NP-completo.

Demonstração 1. Considere o PIDLS com 3n itens, horizonte de planejamento com
n perı́odos de produção, demanda dit = 0, para todo i e t = 1, . . . ,p− 1, dip = di,
para todo i, e um limitante B > 0. Além disso, considere que di ∈

[
1
4B, . . . , 12B

]
e que∑

i,t
dit = n× B. A troca do item sendo produzido incorre em um tempo de preparação

igual a A > B, para todo par de itens distintos, e a capacidade de produção, por perı́odo,
é equivalente a B+ 2A. Devido às caracterı́sticas do problema, em uma solução factı́vel
produz-se, por perı́odo, apenas 3 itens e prepara-se duas vezes a máquina para mudar o
item sendo produzido. Sendo assim, a solução do planejamento de produção do PIDLS
é equivalente a uma partição com n subconjunto disjuntos Ht de tamanho 3, em que∑
i∈Ht

di = B, para todo t. Toda solução desse PIDLS é, portanto, solução do seguinte

problema das 3 partições (PP3).

53
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Dado um conjunto H com 3n elementos, um limitante B > 0 e pesos di > 0, para
todo elemento de H, tal que

∑
i

di = n × B, em que di ∈
[
1
4B, . . . , 12B

]
para todo

i = 1, . . . , 3n, existe uma partição de H em n subconjuntos disjuntos Ht, t = 1, . . . ,n,
tal que

∑
i∈Ht

di = B para todo t?

Uma vez que o PIDLS foi modelado como um PP3 fica simples perceber que toda
solução do PP3 é também uma solução do PIDLS. Como o problema de encontrar uma
solução para o PP3 é NP-completo [56] e a redução de um PIDLS em um PP3, ou
vice-versa, é feito em tempo polinomial, pode-se concluir que o problema de encontrar
uma solução para o PIDLS também é NP-completo.

Drexl e Kimms [43] apresentam seis variantes do PIDLS que são NP-difı́cil.
A variante apresentada pelos autores que mais se distancia do problema abor-
dado nesta tese é o sequenciamento de lotes econômico (economic lot scheduling
- ELS). Esse é um problema com único estágio no qual o horizonte de planeja-
mento considerado é infinito. Além disso, no ELS são considerados múltiplos
itens e demanda estática. Por ser um problema de difı́cil solução, um maior
número de heurı́sticas abordam o problema. Uma segunda variante do PIDLS
consiste dos problemas de dimensionamento de lotes capacitado já descritos
nas Seções 2.3-2.3.3. As demais variantes são problemas com small buckets e di-
ferem uma das outras pela forma como é definida a produção em cada perı́odo.

No problema de dimensionamento de lotes e sequenciamento discreto (dis-
crete lot sizing and scheduling problem - DLSP), o horizonte de planejamento é
subdividido em perı́odos menores (micro-perı́odos) nos quais permitem-se pro-
duzir um único item utilizando toda a capacidade disponı́vel para um único
micro-perı́odo. Já no problema de dimensionamento de lotes contı́nuo (conti-
nuous setup lot sizing and scheduling problem - CSLP) obriga-se a utilização da
capacidade total disponı́vel por micro-perı́odo.

O problema de dimensionamento de lotes e sequenciamento proporcional
(proportional lot sizing and scheduling problem - PLSP) passa a eliminar a obri-
gatoriedade de usar toda a capacidade do perı́odo para produzir um único
item, permitindo que a capacidade excedente possa ser utilizada no setup de
um segundo item. Por fim, o problema de dimensionamento de lotes e sequen-
ciamento geral (general lot sizing and scheduling problem - GLSP) subdivide seu
horizonte de planejamento em micro-perı́odos e define um limitante para a
quantidade de lotes produzidos por perı́odo.

Em [132], os autores priorizam a revisão de problemas de dimensionamento
de lotes e sequenciamento com custos e tempos de setup dependentes do se-
quenciamento. Problemas com diferentes tipos de configuração de máquina são
investigados, incluindo aqueles que envolvem uma única máquina, máquinas
paralelas, flow shop e job shop. Os autores destacam a relevância do estudo desses
problemas e chamam a atenção para a falta de métodos de solução capazes de
resolver eficientemente esses problemas apesar da considerável atenção dada
a eles. Além disso, os autores mostram que as meta-heurı́sticas têm sido bas-
tante usadas na resolução de problemas que envolvam custos e tempos de se-
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tup dependentes de sequenciamento. Dentre as abordagens que se destacaram
estão as com algoritmos genéticos [96, 112] e buscas tabu [53]. Zhu e Wilhelm
[132] concluem seu artigo chamando a atenção para uma questão bastante im-
portante, que é a ausência de conjuntos de instâncias que possibilitem uma
comparação entre os métodos de solução propostos.

Na última década, as revisões acerca do PIDLS buscam apresentar modelos
que visam representar problemas reais enfrentados pelas indústrias. Jans e De-
graeve [77] expõem diversas extensões dos problemas apresentados em [43],
que visam atender as necessidades das indústrias e destacam a importância do
estudo do problema integrado de dimensionamento de lotes e sequenciamento.
Além disso, os autores apontam o estudo de problemas integrados com o di-
mensionamento de lotes em máquinas paralelas como interessantes objetos de
pesquisas futuras. Em [28], os autores destacam, novamente, a necessidade da
integração do problema de dimensionamento de lotes e sequenciamento, assim
como a união do problema integrado com questões de distribuição, roteamento
de veı́culos, entre outros.

Em relação às formulações matemáticas para PIDLS, Clark et al. [28] apon-
tam que, para aumentar o realismo, os modelos matemáticos tendem a ficar
maiores, com mais restrições e variáveis, e também mais complexos, tornando
indispensável o desenvolvimento de métodos eficientes e modelos mais for-
tes. De acordo com [28], na esperança de que as vantagens apresentadas pelos
métodos exatos e heurı́sticos proporcionem estratégias mais eficientes, os pes-
quisadores dessa área têm focado na hibridização desses métodos.

Uma aplicação prática do PIDLS-NT em uma única máquina é apresentado
por Toso et al. [120] para encontrar soluções para o planejamento de uma fábrica
de ração. Devido à necessidade de processos de limpeza, durante o processo
de produção, os autores consideram tempos de setup dependentes do sequen-
ciamento que não obedecem à desigualdade triangular. Os três métodos de
solução propostos têm como base uma heurı́stica relax-and-fix. Experimentos
utilizando dados reais mostraram que os modelos e métodos propostos melho-
raram significativamente o planejamento da fábrica. Clark et al. [30] abordaram
o mesmo problema e propuseram dois modelos para o PIDLS-NT baseados no
problema do caixeiro viajante assimétrico (PCVA), em que um considera o se-
tup carry-over enquanto o outro não. Além disso, para encontrar soluções para
o problema, os autores desenvolveram dois métodos: o primeiro consiste em
um método de eliminação de subtours do PVCA, e o segundo é um método de
eliminação de subtours do PVCA com uma heurı́stica patching [82].

Guimarães et al. [65] também abordam um PIDLS em única máquina com
custos e tempos de setup não triangulares dependentes do sequenciamento. Os
autores encontram soluções para o problema com um método que hibridiza
o método de geração de colunas com uma heurı́stica relax-and-fix para encon-
trar uma solução factı́vel inicial. Para encontrar soluções melhores o método
proposto combina o método de geração de colunas com uma heurı́stica fix-and-
optimize. O método proposto obteve melhores resultados que os obtidos pelos
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métodos propostos em [79] e [95] para encontrar soluções para as instâncias
propostas por Kang et al. [79], consideradas instâncias pequenas com 6 produ-
tos e 9 perı́odos. Para instâncias maiores propostas por James e Almada-Lobo
[75] e adaptadas por Guimarães et al. [65], com 15 e 25 itens, e 10 e 15 perı́odos,
os métodos propostos só encontraram soluções melhores que as obtidas pelo
pacote CPLEX limitado em 3600 segundos para as instâncias com 15 e 25 itens,
e 15 perı́odos e com elevado custo de setup de máquina. O mesmo comporta-
mento ocorre ao encontrar soluções para as instâncias de um problema real de
uma indústria de bebidas.

De acordo com Guimarães et al. [66], nos últimos anos os pacotes comerci-
ais têm obtido boas soluções em tempo razoável para os PIDLSs sem custos
e tempos de setup dependentes de sequenciamento. Porém, os mesmos afir-
mam a necessidade do desenvolvimento de modelagens mais apertadas para
resolver PIDLSs com custos e tempos de setup dependentes de sequenciamento
que obtenham soluções para situações do mundo real. Para tratar do assunto,
Guimarães et al. [66] focam na análise do desempenho do CPLEX ao resolver
problemas dos PIDLSs apresentados por eles utilizando as principais modela-
gens propostas na literatura para encontrar soluções para o PIDLSs com custos
e tempos de setup dependentes de sequenciamento. Para realizar a análise, as
modelagens são classificadas com base em dois critérios: técnica e estrutura de
tempo utilizadas.

• Técnica - Primeiro, as formulações dos PIDLSs são subdivididas de acordo
com a técnica utilizada para encontrar o sequenciamento de tarefas.

– Orientado por produto (OP): Se refere à sequência de tarefas definida
por meio da solução do problema inteiro misto (PIM).

– Orientado por sequência (OS): Se refere a modelos que utilizam um
conjunto de sequências, previamente definido, na sua modelagem.

• Estrutura de tempo: Para cada técnica, as formulações são classificadas
de acordo com a estrutura de tempo na qual a sequência de operações
são consideradas.

– Macro-perı́odo (MP): É permitido produzir mais de um item no
mesmo perı́odo. Um problema com macro-perı́odo pode ser divi-
dido em mais dois subnı́veis dependentes do tipo de produção por
perı́odo: único lote (UL) ou múltiplos lotes (ML) de um mesmo item.

∗ Único lote (UL): A classe de problemas com UL admite apenas
um setup de máquina para produzir qualquer item por perı́odo,
ou seja, se um item é produzido no perı́odo sua produção é rea-
lizada em um único lote.

∗ Múltiplos lotes (ML): A classe de problemas com ML admite que
uma máquina seja preparada mais de uma vez para um mesmo
item por perı́odo, ou seja, é permitido produzir mais de um lote
de um mesmo item por perı́odo.
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– Micro-perı́odo (mP): Nesse caso, os perı́odos de produção são me-
nores que os macro-perı́odos e destinados à produção de um único
item.

Para cada classe de problema, Guimarães et al. [66] apresentam as princi-
pais modelagens de trabalhos propostos na literatura, trabalhos que têm como
principais contribuições formulações cujas restrições fornecem um espaço de
solução com limitantes mais próximos do ótimo, as quais o CPLEX utiliza para
resolver PIDLSs. Em alguns desses trabalhos [14, 94, 111], os autores propõem
reformulações do PIDLS baseadas nos problemas do caixeiro viajante e cami-
nho mı́nimo e no uso de fluxo em redes para lidar com as restrições para
eliminar subtours desconexos. Além de apresentar as modelagens para cada
classe de problemas, Guimarães et al. [66] propõem uma nova formulação que
considera o fluxo de mercadorias (commodity flow) para a classe de problemas
OP-MP-ML que vem a ser um PIDLS-NT.

Nos experimentos computacionais, a análise dos resultados obtidos com o
CPLEX utilizando cada modelo é realizada em três partes, de acordo com o
tipo de estrutura de tempo e o tipo de instância. Na primeira parte, analisam-
se os resultados do CPLEX utilizando cada uma das modelagens para encontrar
soluções para problemas da classe de micro-perı́odos. Na segunda, avaliam-se
os resultados do CPLEX utilizando cada uma das modelagens para encontrar
soluções para problemas da classe com macro-perı́odos e único lote. Por fim, na
terceira parte, são analisados os resultados do CPLEX utilizando cada uma das
modelagens para encontrar soluções para problemas da classe de problemas
com macro-perı́odos e múltiplos lotes. Nas duas últimas análises, comparam-se
também os resultados do CPLEX utilizando cada uma das modelagens origi-
nais apresentadas em [66] e suas respectivas reformulações para o problema de
localização de facilidades [16]. Guimarães et al. [66] concluem que os modelos
orientados por sequência são os melhores para abordar a classe de problemas
com micro-perı́odos e que a formulação proposta pelos mesmos e reformulada
para o problema de localização de facilidades é a melhor para abordar a classe
de problemas com macro-perı́odos. Além disso, os autores mencionam a im-
portância do estudo de modelos que considerem o uso de máquinas paralelas
e produção em múltiplos nı́veis para pesquisas futuras.

4.1 métodos de solução

Nesta seção, objetiva-se apresentar algumas estratégias presentes na literatura
para resolver problemas relacionados ao do problema alvo da tese e que ser-
viram de inspiração dos métodos de solução propostos para o PIDLS-NT em
máquinas paralelas. Dentre as propostas de métodos para encontrar soluções
para o PIDLSs em máquinas paralelas são citados os trabalhos de [79, 95] e [75].

Kang et al. [79] abordam problemas baseados em negócios das empresas Du-
Pont, BASF, James River e Champion International, conhecidos como problemas
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CHES (Chesapeake Decision Sciences) [11] considerando-os uma extensão do PI-
DLS em máquinas paralelas com custos de setup, cuja desigualdade triangular
pode ou não ser obedecida, dependentes do sequenciamento e tempos de se-
tup nulos. O modelo utilizado pelos autores considera a divisão do sequencia-
mento de produção de cada perı́odo em sequenciamentos menores, chamados
split-sequences, restringindo o número de itens a serem produzidos por split-
sequence. Para encontrar soluções para o problema eles aplicam uma das duas
heurı́sticas que propõem. Ambas as heurı́sticas são adaptações dos métodos
de geração de colunas e branch-and-bound. Enquanto uma das heurı́sticas pro-
postas trunca a árvore do branch-and-bound de acordo com uma probabilidade
de atingir boas soluções ao podar o nó corrente, a outra usa um método de
busca local para encontrar as melhores soluções na vizinhança da solução cor-
rente. De acordo com os autores, os melhores resultados obtidos pelos métodos
foram para instâncias com até 95% de utilização de capacidade de máquina.

Em [95] é investigado o GLSP em máquinas paralelas distintas com custos e
tempos de setup, que não necessariamente obedecem à desigualdade triangular,
dependentes do sequenciamento. Para encontrar uma solução do problema, o
autor propõe duas heurı́sticas que combinam métodos de busca local (threshold
accepting [44] e simulated annealing [83]) com otimização dual. Os métodos de
busca local são responsáveis por fixarem padrões (sequências) de setups de
máquina. Então, para cada padrão fixado, uma solução é obtida resolvendo a
re-otimização dual de um problema de fluxo em redes [15]. Nos experimen-
tos, apesar de ter obtido boas soluções quando comparadas com soluções ob-
tidas manualmente, o autor considerou seus tempos computacionais pouco sa-
tisfatórios.

No trabalho de James e Almada-Lobo [75], os autores apresentam uma maior
variedade de métodos para a solução de um PIDLS em máquinas paralelas. Ini-
cialmente, é proposta uma heurı́stica de melhoria de busca local que consiste
de três etapas e que é baseada em um PIM escolhido estocásticamente. Na
primeira etapa, obtém-se uma solução inicial por meio de uma estratégia relax-
and-fix baseada em [103]. Na segunda etapa, a solução corrente é melhorada por
meio de uma heurı́stica de intensificação (busca local), que os autores identifi-
cam por XPH. Durante o algoritmo de intensificação diversos subproblemas do
PIM original são selecionados aleatoriamente de uma estratégia fix-and-optimize
[103]. A probabilidade de um subproblema ser escolhido está relacionada com
a frequência e o intervalo de tempo desde a última vez que o subproblema
foi selecionado. Nesse sentido, quanto maior a frequência e menor o intervalo
de tempo entre um mesmo subproblema selecionado, menores são as chances
de esse subproblema ser selecionado novamente. Por fim, a terceira etapa é
responsável pela diversificação do espaço de solução para escapar de mı́nimos
locais utilizando uma estratégia similar a Variable Neighborhood Search (VNS) [3].

Para fins de comparação, James e Almada-Lobo [75] utilizaram sete métodos,
identificados pelos autores por XPHOC, XPHRF, TS, VNS, FOHRF9, INSRF e
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CPLEX. O XPHOC é uma heurı́stica construtiva1 de Almada-Lobo et al. [4]. O
XPHRF é uma heurı́stica construtiva relax-and-fix hibridizada com a busca lo-
cal XPH. Tanto o XPHOC quanto o XPHRF são hibridizados com a busca local
XPH. Os métodos TS e VNS, também propostos em [3], consistem, respectiva-
mente, de uma heurı́stica de busca tabu, e uma VNS. A heurı́stica FOHRF9

é uma combinação da heurı́stica construtiva relax-and-fix com a heurı́stica fix-
and-optimize de Sahling et al. [106]. Nesse trabalho, James e Almada-Lobo [75]
propõem a heurı́stica INSRF para resolver o PIDLS em máquinas paralelas, cuja
solução inicial é encontrada por uma heurı́stica relax-and-fix. Dentro de um li-
mite de 3600 segundos para execução de cada método, aquele que teve melhor
desempenho em média para o PIDLS em máquinas paralelas foi o XPHRF.

Nas seções seguintes são apresentadas a definição e formulação do PIDLS-
NT em máquinas paralelas abordado nesta tese e uma análise de modelos para
o problema de sequenciamento para identificar qual representaria melhor as
restrições de eliminação de subtours presentes na modelagem do problema es-
tudado.

4.2 o problema abordado

Este estudo aborda o problema de planejamento de produção em um único
estágio com múltiplos itens em máquinas paralelas distintas. O horizonte de
planejamento é finito e subdividido em macro-perı́odos. As máquinas possuem
capacidade de produção limitada e as demandas dos itens são fornecidas por
perı́odos. Além disso, para produzir as demandas de um dado item o setup
da máquina deve ser realizado. Em particular, se uma máquina está pronta
para produzir um certo item no começo de um perı́odo porque o mesmo foi
o último item produzido nos perı́odos anteriores, então o setup carry-over é
permitido evitando setup de máquina redundante. Portanto, apenas um setup
carry-over é permitido por pares de perı́odos adjacentes.

Com o intuito de economizar nas operações de limpeza de máquina, setups
não triangulares podem ser considerados se um item possui propriedades de
absorção de contaminação durante seu processo de produção. Devido aos cus-
tos e tempos de setup não triangulares, um lote mı́nimo é considerado para
evitar setup fictı́cio associado à produção de lotes vazios. Portanto, a produção
de múltiplos lotes de um mesmo item é permitida em um mesmo perı́odo. O
plano de produção deve respeitar a capacidade de produção para atender as
demandas dos itens por perı́odo. O objetivo do problema é encontrar um plano
de produção que atenda todas as restrições minimizando os custos de setup e
de estoque.

O modelo de programação inteira mista usado para encontrar soluções para
o PIDLS-NT em máquinas paralelas foi escolhido dentre três opções: a mode-

1 Método heurı́stico baseado em cinco passos para encontrar uma solução factı́vel para o pro-
blema.
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lagem clássica para o PIDLS-NT em máquinas paralelas e suas reformulações
para os problemas de localização de facilidades [16] e de caminho mı́nimo
[45]. Antes de apresentar a modelagem clássica, considere os seguintes ı́ndices,
parâmetros e variáveis de decisão.

Parâmetros de dimensão
n : número de itens;
m : número de máquinas;
p : número de perı́odos;

Índices
i, j, l : ı́ndices que representam os itens, i, j, l ∈

{1, ...,n};
k : ı́ndice que representa as máquinas, k ∈ {1, ...,m};
u, t : ı́ndices que representam os macro-perı́odos,

t,u ∈ {1, ...,p};
Parâmetros

sijk : custo de setup para mudar o estado da máquina
k do item i para o item j;

hi : custo unitário de estoque do item i;
dit : demanda do item i no perı́odo t;
bikt : tempo de processamento do item i na máquina

k no perı́odo t;
Rit : quantidade máxima do item i que pode ser pro-

duzida no perı́odo t;
fijk : tempo de setup para mudar do estado da

máquina k do item i para o item j;
mi : tamanho mı́nimo do lote de produção do item i;
Tkt : capacidade de produção na máquina k no

perı́odo t;
qikt : quantidade máxima de vezes que uma máquina

k pode ser preparada para produzir o item i no
perı́odo t;

Variáveis de decisão
xikt : quantidade produzida do item i na máquina k

no perı́odo t;
Iit = estoque do item i no final do perı́odo t;
zikt : variável binária que assume o valor 1 se a

máquina k está preparada para produzir o item
i no inı́cio do perı́odo t (setup carry-over), e 0
caso contrário;
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yijkt : quantidade de vezes que o processo de
produção muda do item i para o item j na
máquina k no perı́odo t.

A formulação matemática clássica para o PIDLS-NT em máquinas paralelas
baseada em [122] é apresentada a seguir.

min
n∑
i=1

p∑
t=1

hiIit +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

sijkyijkt (94)

sujeito a:

m∑
k=1

xikt + Ii,t−1 − Iit = dit ∀ (i, t) (95)

∑
i

biktxikt +∑
j

fjikyjikt

 6 Tkt ∀ (k, t) (96)

xikt 6

⌊
Tkt
bik

⌋∑
j

yjikt + zikt

 ∀ (i,k, t) (97)

∑
i

zikt = 1 ∀ (k, t) (98)

zikt +
∑
j

yjikt =
∑
j

yijkt + zik,t+1 ∀ (i,k, t) (99)

zikt ∈ {0, 1}, xikt > 0 ∀ (i,k, t) (100)
yijkt ∈ {0, . . . ,qjkt} ∀ (i, j,k, t)

(101)

{(i, j) : yijkt > 0} não é permitido subtours desconexos ∀ (k, t) (102)

A função objetivo (94) visa a minimização dos custos de preparação e de
estoque. As Restrições (95) garantem o balanceamento de estoque e produção
para todo item e perı́odo. As Restrições (96) asseguram que a produção de
cada par (k, t) de máquina e perı́odo não viole o seu limite de capacidade. As
Restrições (97) garantem que, se a variável xikt é não nula, então a variável
yjikt ou zikt assume valor 1. As Restrições (98) certificam-se de que no inı́cio
de cada perı́odo o setup de máquina seja realizado para apenas um item. As
Restrições (99) garantem o balanceamento do fluxo de setup de máquina. Nas
Restrições (100) e (101) definem-se os domı́nios das variáveis do problema. As
Restrições (102) impede que subtours desconexos sejam criados ao decidir o se-
quenciamento das tarefas realizadas durante o planejamento de produção. Para
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definir as Restrições (102) realizou-se um estudo com abordagens presentes na
literatura e descritas nas Seções 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4. Os resultados desse
estudo são apresentados na Seção 4.2.5.

A segunda opção de modelagem considerada consiste na reformulação do
modelo (94)-(102) como um problema de localização de facilidades [16]. Para a
reformulação a variável de decisão xiktu é definida como sendo a quantidade
produzida do item i na máquina k no perı́odo t para atender a demanda do
perı́odo u. A reformulação para o problema de localização de facilidades [16]
é apresentada a seguir.

min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(u− t)hixiktu +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

sijkyijkt (103)

sujeito a:

∑
k

u∑
t=1

xiktu = diu ∀ (i,u) (104)

∑
i

 p∑
u=t

biktxiktu +
∑
j

fjikyjikt

 6 Tkt ∀ (k, t) (105)

xiktu 6 Rit

∑
j

yjikt + zikt

 ∀ (i,k, t,u),u > t

(106)∑
i

zikt = 1 ∀ (k, t) (107)

zikt +
∑
j

yjikt =
∑
j

yijkt + zik,t+1 ∀ (i,k, t) (108)

zikt ∈ {0, 1}, xiktu > 0 ∀ (i,k, t,u)
(109)

yijkt ∈ {0, . . . ,qjkt} ∀ (i, j,k, t)
(110)

{(i, j) : yijkt > 0} não é permitido subtours desconexos ∀ (k, t) (111)

A função objetivo (103) visa a minimização dos custos de setup de máquina e
estoque. As Restrições (104) garantem que as demandas sejam atendidas para
cada item e perı́odo. As Restrições (105)-(111) possuem as mesmas funções das
Restrições (96)-(102) descritas anteriormente.

Uma terceira opção para abordar o PIDLS-NT em máquinas paralelas é inspi-
rada na formulação proposta em [49] que é baseada na redefinição das variáveis
para o problema de caminho mı́nimo como proposto em [45]. Neste caso, a
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variável xiktu representa a fração da produção do item i na máquina k no
perı́odo t que satisfaz a demanda dos perı́odos t até u. Além disso, um novo
parâmetro sditu é criado para representar a soma das demandas do item i do
perı́odo t até u. A reformulação para o problema de caminho mı́nimo fica da
seguinte maneira:

min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(
u∑

s=t+1

hidis

)
xiktu +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

sijkyijkt (112)

sujeito a:

p∑
u=1

xik1u = 1 ∀ (i) (113)

m∑
k=1

(
t−1∑
u=1

xiku,t−1 −

p∑
u=t

xiktu

)
= 0 ∀ (i, t), t ∈ {2, . . . ,p}

(114)∑
i

 p∑
u=t

biktsdituxiktu +
∑
j

fjikyjikt

 6 Tkt ∀ (k, t) (115)

p∑
u=t

xiktu 6
∑
j

yjikt + zikt ∀ (i,k, t) (116)

∑
i

zikt = 1 ∀ (k, t) (117)

zikt +
∑
j

yjikt =
∑
j

yijkt + zik,t+1 ∀ (i,k, t) (118)

zikt ∈ {0, 1}, xiktu > 0 ∀ (i,k, t,u)
(119)

yijkt ∈ {0, . . . ,qjkt} ∀ (i, j,k, t)
(120)

{(i, j) : yijkt > 0} não é permitido subtours desconexos ∀ (k, t) (121)

A função objetivo (112) expressa a minimização dos custos totais de setup de
máquina e estoque. As Restrições (113) e (114) garantem o balanceamento do
fluxo de rede do caminho mı́nimo. As Restrições (115) asseguram que a soma
dos tempos de produção e setup de máquina não ultrapasse o limite de capaci-
dade imposto para cada máquina e perı́odo. As Restrições (116) garantem que,
se a soma das variáveis xiktu, em que u ∈ {t, . . . ,p}, é não nula, então a variável
yjikt ou zikt assume valor 1. As Restrições (117) certificam-se de que no inı́cio
de cada perı́odo o setup de máquina seja realizado para apenas um item. As
Restrições (118) garantem o balanceamento do fluxo de setup de máquina. Nas
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Restrições (119) e (120) definem-se os domı́nios das variáveis do problema. As
Restrições (121) impede a existência de subtours desconexos no sequenciamento
de tarefas.

O grande desafio em utilizar macro-perı́odos e múltiplos lotes na formulação
do PIDLS é encontrar uma estratégia que, ao decidir o sequenciamento da
produção dos lotes, satisfaça as Restrições (102)/(111)/(121) para impedir que
subtours desconexos sejam construı́dos. Em [66], os autores apresentam diver-
sas abordagens para substituir as Restrições (102)/(111)/(121). Em particular,
para o PIDLS-NT em máquinas paralelas, são apresentados quatro modelos,
denotados em [66] por BW, MCAL, SCF e MCF. Cada um dos modelos, adap-
tados para o problema em máquinas paralelas, são descritos nas seções que
seguem.

4.2.1 Modelo BW

As restrições de eliminação de subtours do modelo BW, originalmente propos-
tas por Belvaux e Wolsey [14], são inspiradas no problema do caixeiro viajante.
Para a formulação do problema consideraram-se as seguintes variáveis de de-
cisão:

Wikt : número de vezes que a máquina k é preparada para
produzir o item i no perı́odo t;

Os autores de [66] substituem as restrições de balanceamento de setup de
máquina e de eliminação de subtours, Restrições (99) e (102), respectivamente,
pelas seguintes restrições:

zikt +
∑
j

yjikt =Wikt ∀ (i,k, t) (122)

∑
j

yijkt + zik,t+1 =Wikt ∀ (i,k, t) (123)

∑
i,j∈S

yijkt 6
∑
i∈S
Wikt −

1

qlkt
Wlkt ∀ (l ∈ S,S ⊆ {1, 2, ..,n},k, t) (124)

Wikt > 0 ∀ (i,k, t) (125)

Enquanto as Restrições (122)-(123) representam o balanceamento do setup
de máquina, dado um subconjunto S, S ⊆ {1, 2, ..,n}, de itens produzidos
em sequência, as Restrições (124) restringem a quantidade de mudanças de
produção (setup de máquina) entre itens pertencentes ao subconjunto S para
um valor menor ou igual a |S|. Belvaux e Wolsey [14] propuseram as Restrições



4.2 o problema abordado 65

(124) com base na formulação desenvolvida para o problema do caixeiro vi-
ajante em [36]. Por fim, as Restrições (125) definem o domı́nio das variáveis
Wikt.

A formulação completa para os três modelos considerados usando as restrições
de eliminação de subtours do modelo BW é apresentada na Tabela 11. A modela-
gem clássica e as reformulações para os problemas de localização de facilidade
e de caminho mı́nimo são denotadas por BW, BW-FL e BW-SP, respectivamente.

Tabela 11: Modelos BW, BW-FL e BW-SP.

Modelo

BW (94)-(98), (100)-(101), (122)-(125)

BW-FL (103)-(107), (109)-(110), (122)-(125)

BW-SP (112)-(117), (119)-(120), (122)-(125)

4.2.2 Modelo MCAL

Em [93], os autores propõem as restrições de eliminação de subtours do mo-
delo MCAL. Para essa formulação tem-se um conjunto de seis novas restrições
para assumir o lugar das Restrições (102). Antes de apresentar as restrições de
eliminação de subtours propostas por Menezes et al. [93], considere K, um valor
grande, e as seguintes variáveis de decisão.

Gikt : variável binária que assume o valor 1 se a máquina
k foi preparada pelo menos uma vez para produzir o
item i no perı́odo t e, 0 caso contrário;

Qijkt : variável binária que assume o valor 1 se ocorreu no
processo de produção pelo menos uma mudança de
estado da máquina k do item i para o item j no
perı́odo t e, 0 caso contrário;

Vikt : variável de decisão responsável por definir o sequen-
ciamento dos lotes de produção. Valores elevados in-
dicam que o item i é deixado para ser produzido mais
ao final do perı́odo t na máquina k.

No modelo MCAL, as Restrições (102) são substituı́das pelas seguintes:
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∑
j

yjikt + zikt > Gikt ∀ (i,k, t) (126)

∑
j

yijkt + zikt 6 qiktGikt ∀ (i,k, t) (127)

∑
i∈S,j 6∈S

yjikt +
∑
i∈S
zikt > 1−K

∑
i∈S

(1−Gikt) ∀ (t,k,S ⊆ {1, 2, ..,n}, |S| > 2)

(128)

yjikt > Qijkt ∀ (i, j,k, t) (129)
yijkt 6 qiktQijkt ∀ (i, j,k, t) (130)

Vjkt > Vikt + 1−K(1−Qijkt) −K

(∑
l

ylikt + zikt −Qijkt

)
∀ (i, j 6= i, t)

(131)

Gikt,Qijkt ∈ {0, 1},Vikt > 0 ∀ (i, j,k, t) (132)

Ambas as Restrições (126) e (127) determinam a relação entre estado ini-
cial, mudanças na produção e existência de setup da máquina k no perı́odo t
para produção do item i. Considere S, S ⊆ {1, 2, ..,n}, um subconjunto de itens
que pertencem ao sequenciamento de produção. As Restrições (128) garantem
que não existam subtours desconexos no sequenciamento, pois impõem que
ao menos uma mudança na produção ocorra entre um item pertencente a S e
outro item não pertencente a S. Devido ao número exponencial de restrições,
Menezes et al. [93] utilizam as Restrições (129)-(131) para reduzir o conjunto
de inequações necessárias para eliminar os subtours desconexos. Por fim, as
Restrições (132) definem os domı́nios das variáveis Gikt, Qijkt e Vikt.

A formulação completa para os três modelos considerados usando as res-
trições de eliminação de subtours do modelo MCAL é apresentada na Tabela
13. A modelagem clássica e as reformulações para os problemas de localização
de facilidade e de caminho mı́nimo são denotadas por MCAL, MCAL-FL e
MCAL-SP, respectivamente.

Tabela 13: Modelos MCAL, MCAL-FL e MCAL-SP.

Modelo

MCAL (94)-(101), (126)-(132)

MCAL-FL (103)-(110), (126)-(132)

MCAL-SP (112)-(119), (126)-(132)
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4.2.3 Modelo SCF

Com o intuito de obter uma modelagem apertada, Guimarães et al. [66] garan-
tem um sequenciamento factı́vel de setup de máquina por meio de fluxo em
redes, mais especificamente, de fluxo de mercadorias (commodity flow), em que
um nó (vértice) representa um lote de produção de um item e um arco ligando
dois nós indica a mudança do setup de máquina de um item para outro. Antes
de apresentar o modelo proposto em [66], considere as variáveis Gikt definidas
para o modelo MCAL e as seguintes variáveis de decisão.

Fijkt : fluxo de mercadorias na máquina k do nó (item) i até
o nó (item) j no perı́odo t.

No lugar das Restrições (102), a formulação do SCF considera as Restrições
(126)-(127), (133)-(138).

∑
j

F0jkt =
∑
j

Gjkt ∀ (k, t) (133)

F0ikt +
∑
j

Fjikt = Gikt +
∑
j

Fijkt ∀ (i,k, t) (134)

F0ikt 6 nzikt ∀ (i,k, t) (135)
Fijkt 6 nyijkt ∀ (i, j,k, t) (136)
Gikt ∈ {0, 1} ∀ (i,k, t) (137)
Fijkt > 0 ∀ (i, j,k, t) (138)

A origem do fluxo de mercadorias em cada perı́odo é estabelecida pelas
Restrições (133). As Restrições (134) garantem o balanceamento do fluxo no
nó i, t ao enviar um fluxo unitário para cada nó selecionado, criando um ca-
minho da fonte até cada um dos itens produzidos em determinado perı́odo.
As Restrições (135) obrigam o fluxo a seguir da fonte para o primeiro item da
sequência no perı́odo t, enquanto as Restrições (136) são responsáveis por ga-
rantir que o fluxo siga um único caminho, na solução corrente. As Restrições
(137)-(138) definem os domı́nios das variáveis.

A formulação completa para os três modelos considerados usando as res-
trições de eliminação de subtours do modelo SCF são apresentadas na Tabela
17. A modelagem clássica e as reformulações para os problemas de localização
de facilidade e de caminho mı́nimo são denotadas por SCF, SCF-FL e SCF-SP,
respectivamente.
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Tabela 15: Modelos SCF, SCF-FL e SCF-SP.

Modelo

SCF (94)-(101), (126)-(127), (133)-(138)

SCF-FL (103)-(110), (126)-(127), (133)-(138)

SCF-SP (112)-(119), (126)-(127), (133)-(138)

4.2.4 Modelo MCF

As restrições de eliminação de subtours para o modelo MCF foram propostas
em [111] e em sua estratégia para eliminação de subtours os autores fazem uso
do fluxo de múltiplas mercadorias (multi-commodity flow). Assim como para o
modelo MCAL, as restrições de eliminação de subtours levam em consideração
as variáveis Gikt definidas anteriormente. Além disso, novas variáveis para o
controle dos fluxos são consideradas.

Flijkt : 1 se o arco indo do nó (item) i até o nó (item) j
na máquina k no perı́odo t está na sequência de
produção que sai da fonte até o item l e 0, caso
contrário.

Por meio dos n fluxos de mercadorias, a eliminação de subtours é realizada
considerando, no lugar das Restrições (102), as restrições apresentadas a seguir.

∑
j

Fl0jkt = Glkt ∀(l,k, t) (139)

n∑
j=0,j 6=l

Fljikt =
∑
j

Flijkt ∀ (l, i 6= l,k, t) (140)

n∑
j=0

Fljlkt = Glkt ∀ (l,k, t) (141)

Fl0jkt 6 zjkt ∀ (l, j,k, t) (142)
Flijkt 6 yijkt ∀ (l, i, j,k, t) (143)
Gikt,yijkt, Flijkt ∈ {0, 1} ∀ (l, i, j,k, t) (144)

As Restrições (139) permitem fluxo saindo da fonte da mercadoria l, desde
que a mesma pertença ao conjunto de itens na sequência de produção. As
Restrições (140) garantem o balanceamento do fluxo, enquanto as Restrições
(141) impõem que o item final na sequência de produção seja l. As Restrições
(142) e (143) garantem que o fluxo siga um único caminho, na solução corrente,
desde sua origem. O domı́nio das variáveis que aparecem nas Restrições (139)-
(143) é definido nas Restrições (144).

A formulação completa para os três modelos considerados usando as restri-
ções de eliminação de subtours do modelo SCF são apresentadas na Tabela 17.
A modelagem clássica e as reformulações para os problemas de localização de
facilidade e de caminho mı́nimo são denotadas por MCF, MCF-FL e MCF-SP,
respectivamente.
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Tabela 17: Modelos MCF, MCF-FL e MCF-SP.

Modelo

MCF (94)-(101), (139)-(144)

MCF-FL (103)-(110), (139)-(144)

MCF-SP (112)-(119), (139)-(144)

Tendo em vista os modelos apresentados, na seção seguinte é apresentada
uma análise dos modelos para encontrar soluções para o PIDLS-NT em máquinas
paralelas.

4.2.5 Análise comparativa de modelos para o PIDLS-NT em máquinas paralelas

Com o intuito de verificar qual dos modelos apresentados na seção anterior
aborda melhor o PIDLS-NT em máquinas paralelas, realizou-se um experi-
mento comparando as soluções encontradas por meio do solver CPLEX v. 12.7.1
[32] utilizando cada uma das formulações. Três tipos de formulações são usa-
dos, um considerando a abordagem clássica do PIDLS e os outros dois conside-
rando as reformulações do PIDLS clássico para os problemas de localização de
facilidades [16] e de caminho mı́nimo [45]. A escolha das duas reformulações
para compor essa análise se deu pelos bons resultados apresentados em [66]
para o PIDLS-NT e para o PDLC em máquinas paralelas apresentados em [49].
Os modelos correspondentes às formulações clássicas são identificados por BW,
MCAL, SCF e MCF, suas versões reformuladas para o problema de localização
de facilidades são denotadas por BW-FL, MCAL-FL, SCF-FL e MCF-FL, e para
o problema de caminho mı́nimo são denotadas por BW-SP, MCAL-SP, SCF-SP
e MCF-SP.

Todos os modelos foram implementados em linguagem C++ e o experimento
foi realizado em um Ubuntu Server 14.04, Intel Core i7, CPU 500, 3,4GHz, 4 GB
de memória e processamento paralelo com 4 threads. No experimento utilizou-
se um total de 10 classes de 10 instâncias geradas por James e Almada-Lobo
[75] para abordar PIDLS em máquinas paralelas com variação de capacidade.
As instâncias foram adaptadas para considerar custos e tempos de setup não
triangulares como proposto em [66].

4.2.5.1 Instâncias geradas

Em todos os experimentos, as instâncias utilizadas possuem 2 e 3 máquinas
paralelas (m), 15 e 20 itens (n), 5 e 10 perı́odos (p), utilização de capacidade da
máquina (Cut) de 80% e 60%, variação de capacidade (CutVar) de 0,5%, custos
de setup proporcionais aos tempos de setup por um fator (Θ) de 50 e 100, proba-
bilidade de 80% e 60% de mais uma máquina poder produzir um mesmo item
(MProb), e máxima diferença em porcentagem do número de itens que podem
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ser processados em máquinas diferentes de 10% e 20% (MBal). Nesse sentido,
cada classe de instâncias é identificada por Datam-n-p-Cut-CutVar-Θ-MProb-
MBal. As Tabelas 18 e 19 mostram como os parâmetros foram definidos para
o PIDLS/PIDLS-NT em máquinas paralelas de acordo com [75, 66].

Tabela 18: Definição dos parâmetros compartilhados por todas as 10 classes de
instâncias geradas para o PIDLS/PILDS-NT em máquinas paralelas.
Cada linha apresenta o problema e a distribuição uniforme (U[a,b]) de
valores inteiros ou valor usado para definir suas variáveis.

Problema bijt b
*
ijt hit dit fikt

PIDLS em máquinas paralelas U[5, 10] - U[2, 9] U[40, 59] 1

PIDLS-NT em máquinas paralelas U[5, 10] U[2, 4] U[2, 9] U[40, 59] 1

* Tempos de setup associados aos itens (itens de atalho) com propriedades
de limpeza que incorrem em custos e tempos de setup mais baratos e mais
rápidos, respectivamente, e que podem conduzir para a violação da inequação
triangular.

Tabela 19: Definição dos parâmetros das 10 classes de instâncias geradas para o
PIDLS/PIDLS-NT em máquinas paralelas. Cada linha apresenta a classe de
instâncias e a distribuição uniforme (U[a,b]) ou valor usado para definir
suas variáveis.

Classe de instâncias cijk Tkt

Data2-15-5-0.8-0.5-50-80-20 (bijt × 50) (
∑
i

dit × 0, 8)

Data2-15-10-0.8-0.5-50-80-20 (bijt × 50) (
∑
i

dit × 0, 8)

Data2-15-10-0.8-0.5-100-80-20 (bijt × 100) (
∑
i

dit × 0, 8)

Data2-20-10-0.8-0.5-100-80-20 (bijt × 100) (
∑
i

dit × 0, 8)

Data2-15-10-0.8-0.5-100-60-20 (bijt × 100) (
∑
i

dit × 0, 8)

Data2-15-10-0.8-0.5-100-80-10 (bijt × 100) (
∑
i

dit × 0, 8)

Data3-15-5-0.8-0.5-50-80-20 (bijt × 50) (
∑
i

dit × 0, 8)

Data3-15-10-0.8-0.5-50-80-20 (bijt × 50) (
∑
i

dit × 0, 8)

Data3-15-10-0.6-0.5-100-60-20 (bijt × 100) (
∑
i

dit × 0, 6)

Data3-15-10-0.8-0.5-100-60-20 (bijt × 100) (
∑
i

dit × 0, 8)

Para garantir que as instâncias geradas em [75] e adaptadas aqui para tratar
o PIDLS-NT em máquinas paralelas não obedeçam à desigualdade triangular,
apenas os valores dos custos (cijk) e tempos (bijt) de setup foram modificados
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por meio da inserção de itens de atalho. Portanto, para cada máquina de todas
as instâncias escolheram-se, aleatoriamente, dois itens de atalho e os tempos
de setup associados a eles foram modificados de acordo com a distribuição uni-
forme U[2, 4]. O restante dos tempos de setup preservou o mesmo valor definido
para as instâncias do PIDLS em máquinas paralelas com distribuição U[5, 10].
Para manter os custos de setup proporcionais aos tempos de setup, os custos de
setup associados aos itens de atalho foram modificados como apresentado na
segunda coluna da Tabela 19. Além disso, para garantir a limpeza apropriada
das máquinas quando estiverem produzindo itens de atalho foi imposto um
mı́nimo de 25 unidades por lote de produção.

4.2.5.2 Resultados

Para definir o conjunto de itens S em uma sequência de produção e inserir as
inequações válidas de eliminação de subtours nos modelos BW, BW-FL, BW-SP,
MCAL, MCAL-FL e MCAL-SP, foi utilizado o algoritmo de separação Ford-
Fulkerson [55]. Além disso, para encontrar soluções para cada instância, o solver
CPLEX v. 12.7.1 foi limitado por tempo em 3600 segundos. Considerou-se o gap
de solução como calculado na Equação (145):

gap = 100×
Zsup −Zinf

Zinf
% (145)

em que Zsup é a melhor solução factı́vel obtida pelo CPLEX com a formulação
de um determinado modelo e Zinf é a solução encontrada pelo CPLEX sem
limite de tempo imposto para resolver cada instância com o modelo SCF-FL.
Na Tabela 20, para cada modelo é apresentado o gap médio (GM), a quantidade
de instâncias que teve uma solução factı́vel encontrada (Fac) e a quantidade de
melhores limitantes inferiores encontrada (MLI) pelo CPLEX com a formulação
de um determinado modelo e limitado por tempo em 3600 segundos.

Como pode ser observado na Tabela 20, com a utilização da modelagem SCF-
FL obteve-se um ótimo ı́ndice de factibilidade, encontrando solução factı́vel
para todas as instâncias, os melhores limitantes inferiores para 91 das 100

instâncias e, além disso, atingiu-se um gap médio melhor do que o obtido com
os outros modelos. Sendo assim, no desenvolvimento dos métodos de solução
foi utilizada a modelagem SCF-FL. Vale destacar que para o conjunto de da-
dos utilizado para os experimentos, a formulação SCF-FL e o limite de 3600

segundos, o CPLEX provou a otimalidade para 37 instâncias das 100 testadas.

4.3 considerações finais

Neste capı́tulo foi apresentada uma revisão bibliográfica com estudos relaci-
onados ao PIDLS-NT em máquinas paralelas. Além disso, na Seção 4.2 foi
introduzida a modelagem utilizada para abordar o referido problema. Para
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Tabela 20: Resultados obtidos ao encontrar soluções para o PIDLS-NT em máquinas
paralelas utilizando diferentes modelagens. Em cada linha é dada a porcen-
tagem do gap médio (GM) e as quantidades de soluções factı́veis (Fac) e de
melhores limitantes inferiores (MLI) obtidas ao tentar resolver o PIDLS-NT
em máquinas paralelas considerando cada modelo.

Modelo GM Fac MLI Modelo GM Fac MLI
BW 0,02 13 12 MCF 2,23 100 19

BW-FL 0,14 15 13 MCF-FL 1,77 100 22

BW-SP 0,15 16 12 MCF-SP 3,04 100 15

MCAL 2,72 32 10 SCF 1,15 100 26

MCAL-FL 0,00 12 12 SCF-FL 0,87 100 91
MCAL-SP 0,00 12 1 SCF-SP 1,06 100 30

lidar com o problema de sequenciamento e impedir que subtours desconexos
sejam construı́dos, na Seção 4.2.5 é realizada uma análise comparativa dos mo-
delos apresentados nas Seções 4.2.1-4.2.4 que satisfazem as Restrições (102) de
eliminação de subtours desconexos. Essa análise empı́rica foi realizada consi-
derando instâncias adaptadas de [66] para contemplar o problema desta tese
e empregando o solver CPLEX v. 12.7.1. Os melhores resultados foram obtidos
com o modelo SCF apresentado na Seção 4.2.3. Portanto, os métodos de solução
propostos nesta tese, e apresentados no próximo capı́tulo, foram desenvolvidos
com base no modelo (103)-(110), (126)-(127), (133)-(138).



5
M É T O D O S D E S O L U Ç Ã O PA R A O P I D L S - N T E M
M Á Q U I N A S PA R A L E L A S

Na literatura revisada, Meyr [95] foi o único a abordar o PIDLS-NT em máquinas
paralelas e a propor métodos de solução para resolvê-lo. Os métodos propos-
tos em [95] consistem em duas meta-heurı́sticas que combinam as heurı́sticas
threshold acceptance e simulated annealing com re-otimização dual. Apesar dos
bons resultados apresentados pelo autor o mesmo destaca que os tempos com-
putacionais não foram satisfatórios.

Dentre as referências revisadas, os melhores métodos propostos para proble-
mas relacionados usam como base as heurı́sticas baseadas em programação ma-
temática relax-and-fix (RF) e fix-and-optimize (FO). Tendo isso em mente, nesta
tese propõe-se um método de solução denotado por RFO que combina am-
bas as heurı́sticas RF e FO para encontrar soluções factı́veis para o PIDLS-
NT em máquinas paralelas. Além disso, propõem-se mais dois métodos de
solução chamados de RFO-PR e RFO-KS que, diferente do RFO, consistem na
hibridização das heurı́sticas RF e FO. RFO-PR, por um lado, possui uma fase de
intensificação realizada por meio de uma heurı́stica path relinking (PR). A fase
de intensificação do RFO-KS, por outro lado, é baseada em uma heurı́stica ker-
nel search. As heurı́sticas relax-and-fix (RF), fix-and-optimize (FO), path-relinking
(PR) e kernel search (KS) propostas nesta tese são descritas em detalhes nas
seções seguintes, assim como os métodos RFO, RFO-PR e RFO-KS.

5.1 heurística rf

A ideia principal da heurı́stica RF clássica está relacionada com o método exato
branch-and-bound. Ao contrário do branch-and-bound que percorre diversos cami-
nhos de uma árvore de decisão para encontrar todas as soluções factı́veis para
um problema, uma heurı́stica RF trilha um único caminho da árvore de decisão
por meio de uma busca em profundidade. A grosso modo, uma heurı́stica relax-
and-fix é um método construtivo que resolve, iterativamente, a relaxação de um
problema inteiro misto (PIM) fixando as variáveis inteiras até o momento em
que a solução encontrada para o mesmo é também uma solução factı́vel para o
problema abordado ou o PIM é infactı́vel.

Assim como o branch-and-bound, o primeiro problema a ser resolvido por
uma heurı́stica RF clássica é a relaxação linear do problema. Com base nos va-
lores da solução relaxada, novos PIMs são criados restringindo, iterativamente,
o domı́nio do conjunto das variáveis de decisão que é particionado em uma
sequência ordenada de Φ conjuntos disjuntos. A ordem dos conjuntos normal-
mente está relacionada com a relevância das variáveis que pertencem a eles.

73
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A relevância das variáveis pode ser mensurada, por exemplo, pela magnitude
dos valores na solução do problema linearmente relaxado. A estratégia clássica,
por exemplo, considera em um determinado conjunto da partição as variáveis
que no problema relaxado possuem valores dentro de um certo intervalo de
valores.

Diferente da abordagem clássica, em problemas que lidam com o dimensio-
namento de lotes é comum definir a partição da heurı́stica RF considerando a
sequência de perı́odos, itens e/ou máquinas ao invés da aproximação fornecida
pela solução do problema relaxado. Portanto, as variáveis são atribuı́das para
os conjuntos de acordo com o intervalo relacionado aos itens, perı́odos e/ou
máquinas. Como exemplo, considera-se o item como indicador de relevância
para o particionamento das variáveis de decisão xijkt em Φ conjuntos. Cada
conjunto Sφ, φ = 1, . . . ,Φ, é definido de acordo com a Equação (146).

Sφ = {(i,k, t,u) : i ∈ [iφ,nφ],k ∈ {1, . . . ,m}; t ∈ {1, . . . ,p};u ∈ {t, . . . ,p}} (146)

em que iφ e nφ ∈ {1, . . . ,n}.
Dado um conjunto disjunto de variáveis definido de acordo com algum

critério, para resolver um certo PIM, a heurı́stica RF resolve a cada iteração
v um PIM de uma sequência de problemas. Na v-ésima iteração da heurı́stica
RF uma relaxação do PIM, em que o domı́nio das variáveis associadas às tuplas
(i,k, t,u) de Sv é inteiro e o domı́nio das variáveis associadas às tuplas (i,k, t,u)
de Sv+1, . . . ,SΦ é real, é resolvida. Se v > 1, as variáveis associadas às tuplas
(i,k, t,u) de S1, . . . ,Sv−1 são fixadas em valores inteiros das soluções de PIMs
resolvidos em iterações anteriores. Na primeira iteração, nenhuma variável é
fixada no PIM a ser resolvido. O método termina quando uma solução factı́vel
para o problema original é encontrada, a quantidade máxima de iterações é
alcançada, Φ, ou algum PIM é infactı́vel.

Em [75], os autores consideram o particionamento das variáveis baseado no
perı́odo o mais apropriado para abordar o PIDLS devido à estrutura do PIM
original usado por eles na heurı́stica RF. Além disso, diferente da abordagem
apresentada anteriormente, parte das variáveis otimizadas1 no PIM a ser resol-
vido em uma iteração v é re-otimizada na iteração v+ 1 uma vez que o domı́nio
dessas mesmas variáveis permanece inteiro no PIM correspondente. Para tal,
considera-se λ a quantidade de perı́odos em que o domı́nio das variáveis deve
ser inteiro. Uma sequência de intervalos de perı́odos [t ′v, t ′′v ] é criada de tal
forma que intervalos sucessivos compartilhem γ < λ perı́odos como mostra
a Figura 6. Em outras palavras, variáveis relacionadas a γ perı́odos serão re-
otimizadas, ou seja, terão seu domı́nio considerado inteiro novamente no PIM
da iteração posterior.

A estratégia sugerida em [75] foi motivada pelo uso de setup carry-over. Os
autores afirmam que não considerar sobreposição de intervalos para definir

1 Variáveis cujo domı́nio é inteiro em um dado PIM.
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Figura 6: Representação do domı́nio das variáveis dos intervalos de perı́odos
[t ′v−1, t ′′v−1] e [t ′v, t ′′v ] em uma iteração v.
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os PIMs da heurı́stica RF pode afetar a sequência de produção dado que o
primeiro estado de máquina de cada máquina em uma dada iteração v é fixado
na iteração anterior.

A abordagem que segue a ordem dos perı́odos fia-se no fato de que as
restrições de demanda restringem o espaço de busca de tal forma que é cru-
cial garantir que as demandas dos primeiros perı́odos sejam atendidas antes
de decidir o planejamento dos perı́odos posteriores. De acordo com essa meto-
dologia, a cada iteração, um dado perı́odo t ′ é “investigado”, dado que apenas
variáveis relacionadas a esse perı́odo serão consideradas inteiras pela heurı́stica.
Se t ′ > 1, significa que perı́odos anteriores a t ′ já foram investigados, e esses
perı́odos serão fixados em valores definidos pela heurı́stica quando investiga-
dos em sua iteração correspondente.

A heurı́stica RF proposta a seguir é similar à apresentada em [75] e baseia-se
na sobreposição de intervalos de perı́odos para definir o domı́nio das variáveis
ao longo das iterações. A seguir são descritos com mais detalhes todos os pas-
sos realizados pela heurı́stica RF proposta nesta tese.

1. Define os parâmetros e particionamento das variáveis baseado nos pe-
rı́odos
Na heurı́stica RF proposta, particiona-se o conjunto de variáveis de de-
cisão y em p conjuntos disjuntos {yijkt : (i, j,k, t) ∈ Su}, u = 1, . . . ,p, em
que o conjunto Su é composto por todas as tuplas (i, j,k,u). Para definir
o PIM de uma dada iteração v, considera-se λ um valor constante que
representa o número de perı́odos cujo domı́nio das variáveis é inteiro na
heurı́stica RF. Considera-se também γ < λ o número de perı́odos cujo
domı́nio das variáveis era inteiro em iterações anteriores e ao invés de ser
fixado no PIM da iteração corrente, o domı́nio das variáveis permanece
inteiro. Isso significa que as variáveis associadas aos γ perı́odos são re-
otimizadas na iteração v. O intervalo de perı́odos [t ′v, t ′′v ], em que t ′1 = 1,
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t ′′1 = t ′1+λ− 1, t
′
v = t

′′
v−1−γ+ 1 e t ′′v = t ′v+λ− 1, indica os perı́odos sendo

investigados na iteração v, ou seja, o domı́nio das variáveis associado a
esses perı́odos deve ser inteiro. As Figuras 7 e 8 apresentam exemplos
dos intervalos de perı́odos investigados em uma iteração v e o domı́nio
das variáveis associado a cada conjunto Su, u = 1, . . . ,p, quando γ > 0 e
γ = 0, respectivamente.

Figura 7: Representação do domı́nio das variáveis na iteração v quando γ > 0.
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Figura 8: Representação do domı́nio das variáveis na iteração v quando γ = 0.
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2. Encontra solução para o problema (M1)v

A cada iteração v do método, procura-se uma solução para o problema
(M1)v apresentado a seguir.

(M1)v : min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(u− t)hixiktu +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

cijkyijkt

(147)

sujeito a:
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Restrições (104) − (109) (148)
Restrições (126) − (127) (149)
Restrições (133) − (138) (150)

yijkt = y
(M1)v−1

ijkt , ∀ yijkt : (i, j,k, t) ∈
t ′v−1⋃
φ=1

Sφ (151)

yijkt ∈ {0, . . . ,qikt}, ∀ yijkt : (i, j,k, t) ∈
t ′′v⋃
φ=t ′v

Sφ (152)

yijkt ∈ [0, . . . ,qikt], ∀ yijkt : (i, j,k, t) ∈
p⋃

φ=t ′′v+1

Sφ (153)

em que y(M1)
v−1

ijkt é o valor associado à variável y(M1)
v−1

ijkt na solução do
problema (M1)v−1 resolvido na iteração anterior da heurı́stica RF. Na
primeira iteração, as Restrições (151) não são consideradas no problema
(M1)1 uma vez que não existem variáveis para serem fixadas.

3. Critérios de parada
A heurı́stica RF pára se t ′v > p− λ+ 1, o problema (M1)v é infactı́vel ou o
tempo computacional gasto até a iteração v é maior que o valor TimeLimit-

RF.

Um pseudo-código da estratégia descrita é apresentado no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Heurı́stica RF
Entrada: Instância, λ, γ.
Saı́da: Uma solução para o problema.

1 Sφ ← {(i,k,φ,u) : i ∈ {1, . . . ,n},k ∈ {1, . . . ,m};u ∈ {φ, . . . ,p}}, ∀ φ = 1, . . . ,p;
2 t ′φ, t ′′φ ← 0, ∀ φ = 1, . . . , (p− λ+ 1);
3 t ′1 ← 1;
4 t ′′1 ← t ′1 + λ− 1;
5 v← 1;
6 enquanto nenhum dos critérios de parada é atingido faça
7 (x(M1)

v
,y(M1)

v
, z(M1)

v
)← solução do problema (M1)v;

8 v← v+ 1;
9 t ′v ← t ′′v−1 − γ+ 1;

10 t ′′v ← t ′v + λ− 1;

11 Retorna (x(M1)
v
,y(M1)

v
, z(M1)

v
).

Se a heurı́stica RF retorna uma solução factı́vel para o PIDLS-NT em máquinas
paralelas, aplica-se à solução a heurı́stica FO descrita em detalhes na próxima
seção.
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5.2 heurística fo

Uma heurı́stica FO clássica consiste na re-otimização sucessiva de PIMs mais
simples que o problema original, em que parte das variáveis de decisão seja
fixada e a outra parte seja re-otimizada. Diferente da RF, a FO, portanto, pre-
cisa de uma solução factı́vel de partida cujos valores irão definir os valores
das variáveis fixas. Assim como na heurı́stica RF, na FO clássica as variáveis
de decisão são particionadas em Φ conjuntos disjuntos. A importância de cada
conjunto normalmente está relacionada à relevância das variáveis que perten-
cem a ele. Na heurı́stica FO, a magnitude dos valores de uma solução factı́vel
dada como entrada para o método pode ser utilizada como critério para medir
a relevância das variáveis.

Como na heurı́stica RF, para abordar o problema de dimensionamento de lo-
tes o particionamento das variáveis baseado nos itens, perı́odos e/ou máquinas
é usualmente utilizado como critério para definir as variáveis consideradas
mais importantes. No caso das variáveis de decisão xiktu, por exemplo, o parti-
cionamento das variáveis em Φ conjuntos é realizado da mesma maneira des-
crita na Seção 5.1 na heurı́stica RF e, portanto, cada conjunto φ, φ = 1, . . . ,Φ é
definido como na Equação (146).

Dado o particionamento, em cada iteração v da heurı́stica FO resolve-se um
PIM em que as variáveis associadas às tuplas do conjunto Sv são restritas ao
domı́nio dos inteiros, enquanto as demais variáveis são fixadas em valores defi-
nidos pela melhor solução encontrada até o momento. O método termina após
resolver uma sequência de Φ PIMs, um por iteração.

Essa estratégia tem sido bastante explorada para encontrar soluções para pro-
blemas inteiros mistos encontrados na literatura [103, 106, 70, 75], em particular,
problemas de dimensionamento de lotes atingindo excelentes resultados [75].
Tendo isso em mente que para melhorar a solução encontrada pela heurı́stica
RF, a seguir propõe-se uma heurı́stica FO. A heurı́stica FO é baseada na meto-
dologia descrita anteriormente para problemas de dimensionamento de lotes e
seus passos são apresentados a seguir.

1. Define os parâmetros e particionamento das variáveis baseado nos pe-
rı́odos
Na heurı́stica FO proposta, a definição dos parâmetros e o particiona-
mento das variáveis são idênticos aos da heurı́stica RF. Portanto, particiona-
se o conjunto de variáveis de decisão y em p conjunto disjuntos {yijkt :

(i, j,k, t) ∈ Su}, u = 1, . . . ,p, em que o conjunto Su é composto por
todas as tuplas (i, j,k,u). Para definir o PIM de uma dada iteração v,
considera-se λ um valor constante que representa o número de perı́odos
cujo domı́nio das variáveis é inteiro na heurı́stica RF. Considera-se também
γ < λ o número de perı́odos cujo domı́nio das variáveis era inteiro em
iterações anteriores e ao invés de ser fixado no PIM da iteração corrente,
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o domı́nio das variáveis permanece inteiro. Isso significa que as variáveis
associadas aos γ perı́odos são re-otimizadas na iteração v.

Na tentativa de explorar de forma adequada o espaço de solução do pro-
blema, a investigação dos perı́odos na heurı́stica FO é realizada em duas
fases: Forward e Backward. Portanto, o intervalo de perı́odos [t ′v, t ′′v ], em
que t ′1 = 1, t ′′1 = t ′1 + λ − 1, t

′
v = t ′′v−1 − γ + 1 e t ′′v = t ′v + λ − 1, indica

os perı́odos sendo investigados na iteração v da fase Forward. Na fase
Backward, o intervalo de perı́odos [t ′v, t ′′v ], em que t ′′1 = p, t ′1 = t ′′1 − λ+ 1,
t ′′v = t ′v−1 + γ− 1 e t ′v = t ′′v − λ+ 1, indica os perı́odos sendo investiga-
dos na iteração v. As Figuras 9 e 10 apresentam exemplos dos intervalos
de perı́odos investigados em uma iteração v da fase Forward e o domı́nio
das variáveis associado a cada conjunto Su, u = 1, . . . ,p, quando γ > 0 e
γ = 0, respectivamente.

Figura 9: Representação do domı́nio das variáveis na iteração v quando γ > 0.
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Figura 10: Representação do domı́nio das variáveis na iteração v quando γ = 0.
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2. Realiza fase Forward
Sejam (x∗,y∗, z∗) e (S1, . . . ,Sp) a solução factı́vel dada como entrada para
a heurı́stica FO e o particionamento definido no Passo 1, respectivamente.
Se permitido pelos critérios de parada, a fase Forward inicia-se tendo
como intervalo de perı́odos [t ′v, t ′′v ], em que t ′1 = 1 e t ′′1 = t ′1 + λ− 1. A
cada iteração v dessa fase realizam-se os seguintes passos.

• Encontra solução para o problema (M2)v

A cada iteração v da fase Forward, procura-se uma solução para o
problema (M2)v.
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(M2)v :

min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(u− t)hixiktu +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

cijkyijkt

(154)

sujeito a:

Restrições (104) − (109) (155)
Restrições (126) − (127) (156)
Restrições (133) − (138) (157)

yijkt = y
(M2)v−1

ijkt , ∀ yi,j,k,t : (ijkt) ∈
t ′′v⋃
φ=t ′v

Sφ (158)

yijkt ∈ {0, . . . ,qikt}, ∀ yijkt : (i, j,k, t) ∈
p⋃

φ=1,φ 6={t ′v,...,t ′′v }

Sφ

(159)

em que y(M2)
v−1

ijkt é o valor associado à variável y(M2)
v−1

ijkt na solução
do problema (M2)v−1.

• Atualiza melhor solução
Sejam Z∗ e Z(M2v) os valores da função objetivo da melhor solução
corrente e da solução do problema (M2)v, respectivamente. Atualiza-
se a solução (x∗,y∗, z∗) com a solução (x(M2)

v
,y(M2)

v
, z(M2)

v
), caso

Z∗ > Z(M2v).

• Atualiza v e define intervalo [t ′v, t ′′v ]
Após procurar por uma solução para o problema (M2)v e atualizar
a melhor solução (x∗,y∗, z∗), incrementa-se em 1 o valor de v. Em
seguida, define-se o intervalo [t ′v, t ′′v ] realizando t ′v = t ′′v−1 − γ+ 1 e
t ′′v = t ′v + λ− 1.

• Critérios de parada da fase Forward
A fase Forward encerra-se quando o tempo computacional estabe-
lecido para o parâmetro TimeLimit-FO excede-se ou quando t ′v >
p− λ+ 1.

Um pseudo-código da fase Forward pode ser visto no Algoritmo 2.

No Algoritmo 2, TimeLimit-FO corresponde ao tempo máximo disponı́vel
para realizar a heurı́stica FO e UpdateTime(time) é a função responsável
por atualizar o tempo computacional gasto até aquele momento.
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Algoritmo 2: Fase Forward
Entrada: (x∗,y∗, z∗), (S1, . . . ,Sp), search, time, λ, γ.
Saı́da: Solução atualizada.

1 t ′φ, t ′′φ ← 0, ∀ φ = 1, . . . , (p− λ+ 1);
2 t ′1 ← 1;
3 t ′′1 ← t ′1 + λ− 1;
4 v← 1;
5 se search = 1 então
6 search← 0;
7 enquanto time < TimeLimit-FO e t ′v 6 p− λ+ 1 faça
8 (x(M2)

v
,y(M2)

v
, z(M2)

v
)← solução do problema (M2)v;

9 se Z(M2)v < Z∗ então
10 (x∗,y∗, z∗)← (x(M2)

v
,y(M2)

v
, z(M2)

v
);

11 search← 1;

12 v← v+ 1;
13 t ′v ← t ′′v−1 − γ+ 1;
14 t ′′v ← t ′v + λ− 1;
15 UpdateTime(time);

3. Realiza fase Backward
Sejam (x∗,y∗, z∗) e (S1, . . . ,Sp) uma solução factı́vel dada como entrada
para o método e o particionamento definido no Passo 1, respectivamente.
Se permitido pelos critérios de parada, realiza-se a fase Backward com o
intervalo de perı́odos inicial [t ′v, t ′′v ], em que t ′′1 = p e t ′1 = t ′′1 − λ+ 1. A
cada iteração v da estratégia realizam-se os seguintes passos.

• Encontra solução para o problema (M2)v

A cada iteração v da fase Backward, procura-se uma solução para o
problema (M2)v.

• Atualiza melhor solução
Sejam Z∗ e Z(M2v) os valores da função objetivo da melhor solução
corrente e da solução do problema (M2)v, respectivamente. Atualiza-
se a solução (x∗,y∗, z∗) com a solução (x(M2)

v
,y(M2)

v
, z(M2)

v
), caso

Z∗ > Z(M2v).

• Atualiza v e define o intervalo [t ′v, t ′′v ]
Após procurar por uma solução para o problema (M2)v e atualizar
a melhor solução (x∗,y∗, z∗), decrementa-se em 1 o valor de v. Em
seguida, define-se o intervalo [t ′v, t ′′v ] fazendo t ′′v = t ′v−1 + γ − 1 e
t ′v = t

′′
v − λ+ 1.

• Critérios de parada da fase Backward
A fase Backward encerra-se quando o tempo computacional estabele-
cido pelo parâmetro TimeLimit-FO é atingido ou quando t ′v < λ.
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Um pseudo-código da fase Backward é apresentada no Algoritmo 3.

Algoritmo 3: Fase Backward
Entrada: (x∗,y∗, z∗), (S1, . . . ,Sp), search, time, λ, γ.
Saı́da: Variáveis atualizadas.

1 t ′φ, t ′′φ ← 0, ∀ φ = 1, . . . , (p− λ+ 1);
2 t ′′1 ← p;
3 t ′1 ← t ′′1 − λ+ 1;
4 v← 1;
5 se search = 1 então
6 search← 0;
7 enquanto time < TimeLimit-FO e t ′v > λ faça
8 (x(M2)

v
,y(M2)

v
, z(M2)

v
)← solução do problema (M2)v;

9 se Z(M2)v < Z∗ então
10 (x∗,y∗, z∗)← (x(M2)

v
,y(M2)

v
, z(M2)

v
);

11 search← 1;

12 v← v+ 1;
13 t ′′v ← t ′v−1 + γ− 1;
14 t ′v ← t ′′v − λ+ 1;
15 UpdateTime(time);

No Algoritmo 3, TimeLimit-FO corresponde ao tempo máximo disponı́vel
para executar a heurı́stica FO e UpdateTime(time) é a função responsável
por atualizar o tempo computacional utilizado até aquele ponto.

4. Critério de parada
Realizam-se as fases Forward e Backward de forma intercalada, começando
pela fase Forward até que um critério de parada seja atingido. Nesse sen-
tido, o método encerra-se quando o tempo computacional estabelecido
pelo parâmetro TimeLimit-FO é ultrapassado ou quando não se encontra
uma solução melhor do que a corrente em nenhuma iteração da fase exe-
cutada por último. Um pseudo-código da heurı́stica FO pode ser visto no
Algoritmo 4.

O primeiro método proposto, denotado por RFO, é o resultado da combinação
das heurı́sticas RF e FO. Um pseudo-código do RFO é apresentado no Algo-
ritmo 5.

Para refinar a solução encontrada pela heurı́stica RFO, propõe-se um passo
de refinamento por meio de uma heurı́stica PR e uma KS. Realiza-se a estratégia
PR apenas se as heurı́sticas RF e FO fornecem duas soluções factı́veis e distintas
em relação aos valores de suas funções objetivo. Para realizar a heurı́stica KS
pelo menos uma solução factı́vel precisa ser encontrada pelas heurı́sticas RF
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Algoritmo 4: Heurı́stica FO
Entrada: (x∗,y∗, z∗), λ, γ.
Saı́da: Uma solução para o problema.

1 Sφ ← {(i,k,φ,u) : i ∈ {1, . . . ,n},k ∈ {1, . . . ,m};u ∈ {φ, . . . ,p}}, ∀ φ = 1, . . . ,p;
2 time← 0;
3 search← 1;
4 repita
5 Realiza fase Forward((x∗,y∗, z∗), (S1, . . . ,Sp), search, time, λ, γ);
6 Realiza fase Backward((x∗,y∗, z∗), (S1, . . . ,Sp), search, time, λ, γ);
7 até search = 1;
8 Retorna solução (x∗,y∗, z∗);

Algoritmo 5: Heurı́stica RFO
Entrada: Instância, λ, γ.
Saı́da: Uma solução para o problema ou uma mensagem de alerta.

1 (x∗,y∗, z∗)← Heurı́stica RF(λ, γ);
2 se (x∗,y∗, z∗) é factı́vel então
3 (x∗,y∗, z∗)← Heurı́stica FO((x∗,y∗, z∗), λ, γ);
4 Retorna solução (x∗,y∗, z∗).

5 Retorna mensagem de alerta: “O método não foi capaz de encontrar uma
solução factı́vel para o PIDLS-NT em máquinas paralelas”.

e FO. Ambas as heurı́sticas PR e KS são descritas em detalhes nas próximas
seções.

5.3 heurística pr

Path relinking [58] é uma meta-heurı́stica evolutiva que usa uma solução factı́vel
como ponto de partida de uma sequência de soluções que progressivamente se
aproximam de outra solução definida como solução guia. A heurı́stica PR é
uma estratégia de intensificação e normalmente é proposta juntamente com
uma heurı́stica baseada na diversificação que fornece o conjunto de soluções
existentes na sequência de soluções, também chamada de caminhos.

A heurı́stica PR é a generalização da meta-heurı́stica scatter search (SS) que
combina regras de decisão e restrições para procurar por soluções de um dado
problema. A heurı́stica SS foi primeiro proposta em [34] para resolver o pro-
blema de job shop scheduling. Sendo assim, as combinações lineares de um con-
junto de soluções de referência realizadas pela meta-heurı́stica SS passam a ser
representadas, em sua versão generalizada, pela geração de caminhos entre
soluções.

Uma meta-heurı́stica PR é composta, basicamente, pelas seguintes sub-rotinas
[58]:
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1. Um gerador de diversificação responsável por gerar um conjunto diversi-
ficado de soluções de teste.

2. Um método de melhoria que tenta gerar novas soluções de teste a partir
das encontradas nas sub-rotinas 1 e 5.

3. Um método de atualização do conjunto elite de soluções que, inicialmente,
cria e depois faz a atualização de um conjunto elite de soluções com as
b melhores soluções do conjunto diversificado. Na literatura, b normal-
mente assume um valor pequeno de no máximo 20 [59].

4. Um método de geração de subconjuntos que define a base para a com-
binação de soluções composta por subconjuntos com duas soluções do
conjunto elite cada.

5. Um método de combinação de soluções para encontrar possı́veis soluções
existentes no caminho entre as soluções contidas nos subconjuntos gera-
dos na sub-rotina 4.

Em sua forma padrão, um conjunto elite de soluções é utilizado pela es-
tratégia do qual uma solução inicial e uma solução guia (final) são seleciona-
das. Então, para criar um caminho entre essas soluções basta realizar gradual-
mente movimentos que adicionem caracterı́sticas da solução guia a uma cópia
da solução inicial. Variantes da heurı́stica PR exploram diferentes abordagens
para construir tais caminhos como pode ser visto em [59].

O estudo apresentado por James e Almada-Lobo [75] mostrou que um bom
desempenho de um método para encontrar soluções para o PIDLS-NT em
máquinas paralelas está diretamente ligado com a busca local utilizada na es-
tratégia. Além disso, as heurı́sticas propostas em [97, 21] obtiveram bons re-
sultados para problemas de dimensionamento de lotes. Tendo isso em mente
que uma heurı́stica PR é empregada em um dos métodos de solução propostos
nesta tese.

Para tal, mantém-se um conjunto elite de soluções E com as melhores soluções
encontradas pelas heurı́sticas RF e FO representadas por (xE(1),yE(1), zE(1)) e
(xE(2),yE(2), zE(2)), respectivamente. A melhor solução encontrada pela heurı́stica
FO é utilizada como solução inicial, enquanto (xE(1),yE(1), zE(1)) é a solução guia.
Dadas as duas soluções, a heurı́stica PR tenta encontrar uma nova solução
factı́vel resolvendo o problema (M3).

(M3) : min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(u− t)hixiktu +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

cijkyijkt

(160)

sujeito a:
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Restrições (104) − (109) (161)
Restrições (126) − (127) (162)
Restrições (133) − (138) (163)

yijkt = 0, se (y
E(1)
ijkt ∧ y

E(2)
ijkt ) = 0 ∀ (i, j,k, t) (164)

yijkt ∈ {0, . . . ,qikt}, se (y
E(1)
ijkt ∨ y

E(2)
ijkt ) 6= 0 ∀ (i, j,k, t) (165)

As Restrições (164) garantem que todas as variáveis yijkt nulas em ambas
soluções de E sejam nulas na solução do problema (M3). As Restrições (165)
permitem que as variáveis yijkt cujo valor é diferente de 0 em pelo menos uma
solução de E sejam re-otimizadas. Para encontrar uma solução para o problema
(M3), cuja solução é representada por (x(M3),y(M3), z(M3)), utilizou-se o solver
CPLEX v. 12.7.1 limitado por tempo em 200 segundos.

Sejam ZE(2) e Z(M3) os valores da função objetivo de (xE(2),yE(2), zE(2)) e da
solução do problema (M3), respectivamente. A solução (xE(2),yE(2), zE(2)) é atu-
alizada com a solução (x(M3),y(M3), z(M3)), caso ZE(2) > Z(M3). O Algoritmo 6

apresenta um pseudo-código da heurı́stica PR proposta.

Algoritmo 6: Heurı́stica PR
Entrada: E.
Saı́da: Conjunto de soluções E atualizado.

1 (x(M3),y(M3), z(M3))← solução do problema (M3);
2 se Z(M3) < ZE(2) então
3 (xE(2),yE(2), zE(2))← (x(M3),y(M3), z(M3));

O segundo método de solução proposto, denotado por RFO-PR, combina as
heurı́sticas RF, FO e PR e retorna a melhor solução encontrada ou uma mensa-
gem de alerta indicando que o método não encontrou uma solução factı́vel para
o PIDLS-NT em máquinas paralelas. Um pseudo-código da heurı́stica RFO-PR
é apresentado no Algoritmo 7.

Note que, no Algoritmo 7, a heurı́stica PR só é realizada se as soluções encon-
tradas pelas heurı́sticas RF e FO são factı́veis e têm valores de função objetivo
diferentes. Além disso, analogamente a ZE(2), ZE(1) é o valor da função objetivo
da solução (xE(1),yE(1), zE(1)).

5.4 heurística ks

O KS proposto nesta seção se baseia na mesma metodologia mencionada na
Seção 3 e, portanto, possui duas fases: Inicialização e Extensão. Os principais
passos de ambas as fases do método proposto são descritos a seguir.
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Algoritmo 7: Heurı́stica RFO-PR
Entrada: Instância, λ, γ.
Saı́da: Uma solução para o problema ou uma mensagem de alerta.

1 E← ∅;
2 (xE(1),yE(1), zE(1))← Heurı́stica RF(Instância, λ, γ);
3 se (xE(1),yE(1)), zE(1)) é factı́vel então
4 (xE(2),yE(2), zE(2))← Heurı́stica FO((xE(1),yE(1), zE(1)), λ, γ);
5 se ZE(1) 6= ZE(2) então
6 Realiza heurı́stica PR(E);

7 Retorna solução (xE(2),yE(2), zE(2)).
8 senão
9 Retorna mensagem de alerta indicando que o método não

encontrou uma solução factı́vel para o PIDLS-NT em máquinas
paralelas.

Fase de Inicialização

Diferente de grande parte dos KSs encontrados na literatura, além dos cus-
tos reduzidos relacionados às variáveis da relaxação linear do problema, uma
solução factı́vel ((x∗,y∗, z∗)) obtida pelas heurı́sticas RF e FO também guia a
construção do kernel e dos buckets. Os passos dessa fase são descritos a seguir.

1. Resolve relaxação linear do PIDLS-NT em máquinas paralelas
Seja (xLR,yLR, zLR) as variáveis de decisão da relaxação linear do PIDLS-
NT em máquinas paralelas. Primeiro, o método resolve o problema (M4).

(M4) : min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(u− t)hix
LR
iktu +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

cijky
LR
ijkt

(166)

sujeito a:

Restrições (104) − (109) (167)
Restrições (126) − (127) (168)
Restrições (133) − (138) (169)

yLRijkt ∈ [0, . . . ,qikt] ∀ (i, j,k, t) (170)

A solução ótima do problema (M4) e os custos reduzidos associados
às suas variáveis são representados pelas tuplas (x(M4),y(M4), z(M4)) e
(rcx, rcy, rcz), respectivamente.
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2. Constrói o kernel e sequência de buckets
Seja ∆ = (XZ,K) o conjunto responsável por guardar as variáveis do kernel,
em que XZ compreende as variáveis xiktu e zikt, ∀i,k, t,u. K é composto
pelas variáveis de estado de máquina yijkt que têm seus valores associ-
ados aos custos reduzidos rcyijkt menores ou iguais a 0 ou aquelas cujo
valor de y∗ijkt ou z∗ikt é igual a 1. Todas as variáveis yijkt que não estão
no kernel, atribuı́das a um conjunto K̄, são ordenadas em ordem crescente
de acordo com seus respectivos custos reduzidos rcyijkt. Em seguida, as
variáveis do conjunto K̄ são igualmente distribuı́das em nb buckets, consi-
derando a prioridade de ı́ndices i→ j→ k→ t. Portanto, para cada bucket
Bv, em que v ∈ {1, . . . ,nb}, são atribuı́das d|K̄|/nbe variáveis binárias.

3. Encontra solução para o PIM do PILDS-NT em máquinas paralelas res-
trito ao conjunto ∆
Procura-se uma solução para o problema (M5).

(M5) : min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(u− t)hixiktu +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

cijkyijkt

(171)

sujeito a:

Restrições (104) − (109) (172)
Restrições (126) − (127) (173)
Restrições (133) − (138) (174)
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(u− t)hixiktu +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

cijkyijkt < Z
∗ (175)

yijkt = 0, ∀ yijkt ∈ K̄ (176)
yijkt ∈ {0, . . . ,qikt}, ∀ yijkt ∈ K (177)

As Restrições (175) e (176) fornecem um limitante superior (Z∗) para o
problema e garantem que variáveis que não são promissoras sejam fixadas
em 0, respectivamente. O limitante superior Z∗ é igual ao valor da função
objetivo da solução (x∗,y∗, z∗) dada como entrada para a heurı́stica KS. As
Restrições (177) definem o domı́nio das variáveis pertencentes ao kernel.

4. Atualiza-se melhor solução
Se uma solução factı́vel para o problema (M5) é encontrada pelo CPLEX
dentro do limite de 1800/(nb+ 1) segundos, o método atualiza a melhor
solução (x∗,y∗, z∗).
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Fase de Extensão

A fase de Extensão explora, iterativamente, um problema restrito ao conjunto ∆
combinado com o v-ésimo bucket, em que v representa a iteração corrente. Com
o intuito de investigar todos os buckets, a quantidade de buckets é definida de
acordo com o tempo computacional preestabelecido para executar o método.

1. Encontra solução para o problema (M6)v restrito a K∪Bv
A cada iteração v, o método procura uma solução para o problema (M6)v

apresentado a seguir.

(M6)v : min
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(u− t)hixiktu +

n∑
i=1

n∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

cijkyijkt

(178)

sujeito a:

Restrições (104) − (109) (179)
Restrições (126) − (127) (180)
Restrições (133) − (138) (181)
n∑
i=1

m∑
k=1

p∑
t=1

p∑
u=t

(u− t)hixiktu +

n∑
i=1

m∑
j=1

m∑
k=1

p∑
t=1

cijkyijkt < Z
∗ (182)

yijkt = 0, ∀ yijkt ∈
nb⋃

h=1,h 6=v
Bh (183)

∑
ijkt∈Bv

yijkt > 1 (184)

yijkt ∈ {0, . . . ,qikt}, ∀ yijkt ∈ K∪Bv (185)

A Restrição (182) impõe um limitante superior para o problema refe-
rente ao melhor valor de função objetivo encontrado até o momento. As
Restrições (183) são responsáveis por fixar em 0 variáveis que não são pro-
missoras. Para expandir o kernel, a Restrição (184) obriga que pelo menos
uma das variáveis do bucket Bv pertença à solução do problema (M6)v, ou
seja, que pelo menos uma variável de Bv tenha valor diferente de 0. As
Restrições (185) definem o domı́nio das variáveis pertencentes ao kernel e
ao v-ésimo bucket.

2. Atualiza a melhor solução e kernel
Se uma solução factı́vel para o problema (M6)v é encontrada pelo CPLEX
dentro de um limite de 1800/(nb + 1) segundos, atualiza-se a solução
(x∗,y∗, z∗) e o conjunto K.
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3. Critério de parada
A fase de Extensão encerra-se após a busca por uma solução para o pro-
blema (M6)nb e retorna a solução (x∗,y∗, z∗).

Um pseudo-código do KS proposto é apresentado no Algoritmo 8.

Algoritmo 8: Heurı́stica KS
Entrada: (x∗,y∗, z∗).
Saı́da: (x∗,y∗, z∗).
/* Fase de Inicialização */

1 Resolve o problema (M4);
2 Constrói kernel ∆ = (XZ,K) e sequência de buckets Bv, com v ∈ {1, . . . ,nb};
3 (x(M5),y(M5), z(M5))← solução do problema (M5);
4 se (x(M5),y(M5), z(M5)) é factı́vel então
5 (x∗,y∗, z∗)← (x(M5),y(M5), z(M5));

/* Fase de Extensão */

6 para v = 1 até nb faça
7 (x(M6)

v
,y(M6)

v
, z(M6)

v
)← solução do problema (M6)v;

8 se (x(M6)
v
,y(M6)

v
, z(M6)

v
) é factı́vel então

9 (x∗,y∗, z∗)← (x(M6)
v
,y(M6)

v
, z(M6)

v
);

10 Atualiza conjunto K do kernel;

11 Retorna solução (x∗,y∗, z∗).

Com base nas heurı́sticas RF, FO e KS, propõe-se um terceiro método de
solução denotado por RFO-KS. Um pseudo-código da heurı́stica RFO-KS é
apresentado no Algoritmo 9.

Algoritmo 9: Heurı́stica RFO-KS
Entrada: Instância, λ, γ.
Saı́da: Uma solução para o problema ou uma mensagem de alerta.

1 (x∗,y∗, z∗)← Heurı́stica RFO(Instância, λ, γ);
2 se (x∗,y∗, z∗) é factı́vel então
3 (x∗,y∗, z∗)← Heurı́stica KS((x∗,y∗, z∗));
4 Retorna solução (x∗,y∗, z∗).
5 senão
6 Retorna mensagem de alerta indicando que o método não

encontrou uma solução factı́vel para o PIDLS-NT em máquinas
paralelas.

5.5 experimentos computacionais

Esta seção apresenta os experimentos computacionais para realizar uma análise
comparativa das heurı́sticas propostas. Quatro experimentos foram executados
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para analisar as soluções obtidas pelas heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-KS.
Para o primeiro experimento, os métodos de solução foram implementados
para encontrar soluções para o problema inteiro do PIDLS em máquinas parale-
las como em [75]. Portanto, foi possı́vel comparar o desempenho das heurı́sticas
propostas em relação às estratégias propostas na literatura [75]. No segundo e
terceiro experimentos, os métodos de solução e o solver CPLEX v. 12.7.1 fo-
ram usados para encontrar soluções para o PIM do PIDLS-NT em máquinas
paralelas e seus desempenhos foram analisados de acordo com seus resulta-
dos. Enquanto no segundo experimento o CPLEX v. 12.7.1 foi limitado em 3600

segundos para encontrar uma solução para cada instância, no terceiro experi-
mento não foi imposto um limite de tempo para o CPLEX. O quarto experi-
mento compara o desempenho das heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-KS e do
CPLEX para resolver o conjunto de 12 instâncias presente na literatura Meyr
[95]. A análise da qualidade das soluções heurı́sticas encontradas foi realizada
por meio das distâncias das mesmas em relação ao limitante inferior fornecido
para o experimento. Além disso, uma análise do desempenho das heurı́sticas
RFO, RFO-PR, RFO-KS e do solver CPLEX v. 12.7.1 é apresentada utilizando-se
o perfil de desempenho proposto por Dolan e Moré [42].

Os experimentos computacionais foram realizados em um cluster com 104

lâminas computacionais com dois processadores tencore Intel Xeon E5-2680v2

de 2.8 GHz, 128 GB DDR3 RAM cada. Para executar as heurı́sticas RFO, RFO-
PR e RFO-KS e o CPLEX v. 12.7.1, usaram-se 4 threads e impôs-se um limite de
tempo de 3600 segundos para encontrar solução para cada instância nos testes
de parametrização, no primeiro, segundo e terceiro experimentos, com exceção
do CPLEX no terceiro experimento. Todos os algoritmos foram implementa-
dos em linguagem C++. No primeiro experimento, utilizaram-se 10 classes de
10 instâncias geradas por James e Almada-Lobo [75] para abordar o problema
inteiro do PIDLS em máquinas paralelas com variação de capacidade. Para
o segundo e o terceiro experimento, utilizaram-se as mesmas 100 instâncias,
entretanto, adaptadas aqui para considerar custos e tempos de setup não trian-
gular como proposto em [66]. Os três primeiros experimentos usam as mesmas
instâncias descritas na Seção 4.2.5.1.

Para o quarto experimento, utilizaram-se 12 instâncias geradas para o PIDLS-
NT em máquinas paralelas baseadas em problemas práticos para a indústria
de bens de consumo introduzidas em [95]. As instâncias possuem 8 perı́odos,
2 máquinas idênticas e 15 a 19 itens e são identificadas na Tabela 21, em que n
é o número de itens produzidos pelo problema.

Tabela 21: Instâncias e seus respectivos números de itens para produção.
Instâncias T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12

n 17 19 19 19 19 19 16 18 18 15 16 17
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5.5.1 Ferramentas para análise de desempenho dos métodos

Sejam gapJ e gapC os gaps das distâncias entre a solução obtida pelos métodos
de solução e o limitante inferior fornecido em [75] e o limitante inferior encon-
trado pelo CPLEX v.12.7.12, respectivamente. As fórmulas para calculá-los são
apresentadas nas Equações (186) e (187).

gapJ = 100×
ZUB −Z

J
LB

ZJLB
% (186)

em que ZUB corresponde ao valor da função objetivo encontrada pelo método
e ZJLB é o limitante inferior fornecido em [75] para o PIDLS em máquinas para-
lelas.

gapC = 100×
ZUB −Z

C
LB

ZCLB
% (187)

em que ZUB corresponde ao valor da função objetivo encontrada pelo método
e ZCLB é o limitante inferior obtido para cada instância pelo solver CPLEX v.
12.7.12.

Com o intuito de obter limitantes inferiores e provar a otimalidade das
instâncias do PIDLS-NT em máquinas paralelas, o solver CPLEX v. 12.7.1 usou 8

threads e teve como restrição apenas a memória do computador. Entretanto, não
foi possı́vel provar a otimalidade de 30 instâncias do conjunto adaptado para
o PIDLS-NT em máquinas paralelas. A Tabela 22 apresenta para cada classe
de instâncias o gapJ médio (GM) dos resultados obtidos pelo CPLEX, o tempo
médio (MT) utilizado pelo CPLEX e a porcentagem de instâncias resolvidas na
otimalidade pelo CPLEX.

De acordo com a Tabela 22 o CPLEX atingiu a otimalidade para todas as
instâncias de 4 classes das quais apenas uma gastou um elevado tempo com-
putacional. Todas as outras classes em que o CPLEX não provou a otimalidade
de 100% das instâncias exigiram um elevado tempo computacional para atin-
gir suas soluções validando assim o uso de heurı́sticas na tentativa de atingir
resultados próximos dos apresentados na Tabela 22 em menor tempo computa-
cional.

5.5.2 Ajuste dos parâmetros

Para encontrar uma solução para cada tipo de problema foi imposto um limite
de tempo para a execução do CPLEX v 12.7.1. Os métodos encontraram seus
melhores resultados quando o limite de tempo para encontrar uma solução
para cada problema foi fixado nos valores apresentados na Tabela 23.

2 Melhor limitante inferior encontrado pelo CPLEX quando um limite de tempo não é imposto.
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Tabela 22: Resultados obtidos pelo CPLEX v. 12.7.1 ao encontrar soluções para as
instâncias do PIDLS-NT em máquinas paralelas sem limite de tempo im-
posto. Cada linha reporta o gapJ médio (GM) dos resultados obtidos pelo
CPLEX, a porcentagem (Ot) de instâncias resolvidas na otimalidade pelo
CPLEX para uma determinada classe de instâncias e o tempo médio (TM)
utilizado pelo CPLEX.

Classe de instâncias GM(%) Ot(%) TM

Data2-15-5-0.8-0.5-50-80-20 0,00 100 4,69

Data2-15-10-0.8-0.5-50-80-20 0,00 100 11633,14

Data2-15-10-0.8-0.5-100-80-20 1,29 30 28081,27

Data2-20-10-0.8-0.5-100-80-20 0,57 40 56631,91

Data2-15-10-0.8-0.5-100-60-20 0,20 90 6638,00

Data2-15-10-0.8-0.5-100-80-10 1,36 30 25069,07

Data3-15-5-0.8-0.5-50-80-20 0,00 100 254,09

Data3-15-10-0.8-0.5-50-80-20 0,37 80 37051,28

Data3-15-10-0.6-0.5-100-60-20 0,00 100 3316,54

Data3-15-10-0.8-0.5-100-60-20 1,63 30 76013,42

Média 0,54 70 24469,34

Tabela 23: Limites de tempo definidos para encontrar solução cada problema com o
CPLEX v. 12.7.1 e cada fase das heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-KS.

Heurı́stica RFO Heurı́stica RFO-PR Heurı́stica RFO-KS

Pr
ob

le
m

a

(M1)v 300 200 200

(M2)v 300 200 200

(M3) - 600 200

(M4) - - 200

(M5) - - 350

(M6)v - - 350

H
eu

rı́
st

ic
a TimeLimit-RF 2000 1800 1200

TimeLimit-FO 1600 1200 1000

Na tentativa de atingir os melhores resultados com as heurı́sticas RFO, RFO-
PR e RFO-KS, realizam-se o ajuste dos parâmetros λ e γ utilizados nas heurı́sticas
RF e FO e do parâmetro nb da heurı́stica KS. Os valores empregados nos expe-
rimentos são descritos a seguir de acordo com o problema abordado.
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PIDLS em máquinas paralelas

• λ e γ: para ajustar os parâmetros λ e γ realizaram-se testes com algu-
mas combinações dos valores 1, 2, 3, 4 e 5 para ambos os parâmetros.
Esses valores foram escolhidos com base na quantidade de perı́odos das
instâncias. A Figura 11 mostra os gapsJ médios obtidos por cada método
quando utilizados para encontrar soluções para todas as instâncias do PI-
DLS em máquinas paralelas com cada par de valores testados para λ e
γ.

Figura 11: gapsJ médios das soluções obtidas pelas heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-
KS ao encontrar soluções para todas as instâncias do PIDLS em máquinas
paralelas.

1-0 2-1 3-1 3-2 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4

4,5

5

5,5

6

λ - γ

g
a
p
J

m
éd

io

RFO
RFO-PR
RFO-KS

De acordo com a Figura 11, além dos métodos terem apresentado um
comportamento parecido eles também obtiveram seus melhores resulta-
dos com λ = 3 e γ = 1. Tendo isso em mente que utilizou-se λ = 3 e
γ = 1 nas heurı́sticas RFO, RFO-PR, RFO-KS implementadas para encon-
trar soluções para o PIDLS em máquinas paralelas nos próximos testes e
experimentos.

• nb: para ajustar o parâmetro nb da heurı́stica KS testes com 3, 10 e 20

buckets foram analisados e os resultados obtidos pelas heurı́sticas ao en-
contrar soluções para todas as instâncias do PIDLS em máquinas paralelas
são apresentados na Figura 12. Esses valores foram escolhidos com base
nos testes preliminares realizados para o trabalho apresentado em [22].

Pode-se observar na Figura 12 que o melhor gapJ médio foi obtido quando
nb = 3 e esse foi o valor empregado na heurı́stica KS de todos os métodos
implementados para encontrar soluções para o PIDLS em máquinas pa-
ralelas. Quando considerado nb = 20, a heurı́stica RFO-KS encontrou
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Figura 12: Ajuste do parâmetro nb da heurı́stica KS para encontrar soluções para todas
as instâncias do PIDLS em máquinas paralelas.
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soluções para 92% do conjunto de instâncias enquanto todos os outros
métodos encontraram soluções para 100% das instâncias.

PIDLS-NT em máquinas paralelas

• λ e γ: para definir os valores mais adequados para λ e γ das heurı́sticas
RFO, RFO-PR e RFO-KS implementadas para encontrar soluções para o
PIDLS-NT em máquinas paralelas testaram-se algumas combinações dos
valores 1, 2, 3, 4 e 5. Os resultados do teste são apresentados na Figura 13.

Figura 13: gapsC médios obtidos pelas heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-KS para en-
contrar solução para as 100 instâncias do PIDLS-NT em máquinas paralelas.
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Note que para encontrar soluções para o PIDLS-NT em máquinas pa-
ralelas os resultados também foram similares. Nesse caso, os melhores
resultados da heurı́stica RF foram atingidos com λ = 4 e γ = 3. Apesar
dos bons resultados obtidos pelas heurı́sticas RFO-PR e RFO-KS quando
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λ = 4 e γ = 3, por uma diferença mı́nima, elas tiveram um desempenho
melhor com λ = 5 e γ = 4. Portanto, os próximos testes e experimentos
para o PIDLS-NT em máquinas paralelas foram realizados com λ = 4 e
γ = 3 para a heurı́stica RFO e com λ = 5 e γ = 4 para as heurı́sticas
RFO-PR e RFO-KS.

• nb: para o ajuste do parâmetro nb da heurı́stica KS testes com 3, 10 e
20 buckets foram analisados e os resultados obtidos pelas heurı́sticas ao
encontrar solução para todas as instâncias do PIDLS-NT em máquinas
paralelas são apresentados na Figura 14.

Figura 14: Ajuste do parâmetro nb da heurı́stica KS para encontrar solução todas as
instâncias do PIDLS-NT em máquinas paralelas.
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A Figura 14 mostra que o melhor gapC médio é obtido quando nb = 3

e esse foi o valor empregado na heurı́stica KS em todos os experimentos
relacionados ao PIDLS-NT em máquinas paralelas.

5.5.3 Ferramentas para análise de desempenho dos métodos

Para verificar a qualidade das soluções encontradas, além de mostrar os re-
sultados médios obtidos pelos algoritmos, optou-se pela utilização do perfil
de desempenho proposto por Dolan e Moré [42]. Dado ζ um conjunto de nσ
algoritmos e Ψ composto pelas nψ instâncias consideradas no experimento, o
mecanismo de avaliação calcula a taxa de desempenho de um algoritmo σ ∈ ζ
em relação a uma instância ψ ∈ Ψ, aqui denotada por δσψ, de acordo com a
Equação (188).

δσψ =
tσψ

min{tσ ′ψ|σ
′ ∈ ζ}

(188)

em que tσψ é o valor da métrica sob análise encontrada pelo algoritmo σ com
ψ como instância de entrada. Os métodos foram comparados utilizando-se ape-
nas seus valores de solução como métrica de avaliação. Dessa maneira, no perfil,
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o eixo y indica a função de distribuição de probabilidade para a taxa de desem-
penho de um valor de solução, também conhecido como perfil de desempenho.
De acordo com Dolan e Moré [42], o perfil de desempenho, aqui chamado de
Θσ(τ), é equivalente à Equação (189).

Θσ(τ) =
1

nψ

∣∣ψ ∈ Ψ : δσψ 6 τ
∣∣ (189)

Na Equação (189), τ, que representa o eixo x do gráfico, corresponde a todas
as possı́veis taxas de desempenho resultantes da relação entre o conjunto de
algoritmos ζ e o conjunto de instâncias Ψ. Portanto, a Equação (189) indica a
probabilidade do algoritmo σ ter uma taxa de desempenho dentro de um fator
τ.

5.5.4 Experimento I

Nesta seção, para validar as heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFP-KS as mesmas
foram adaptadas para encontrar soluções para o problema inteiro do PIDLS
em máquinas paralelas e seus resultados foram comparados com os obtidos
pelo solver CPLEX v. 12.7.1 e pelos métodos apresentados em [75], denotados
por XPHRF, INSRF e FOHRF9. Nesse experimento, todas as heurı́sticas e o
CPLEX foram limitados em 3600 segundos para procurar por uma solução
factı́vel para cada instância. A Tabela 24 apresenta o gapJ médio (GM) por
classe de instâncias das soluções obtidas por cada método.

Tabela 24: Resultados obtidos pelos métodos XPHRF, INSRF, FOHRF9, CPLEX v. 12.7.1,
RFO, RFO-PR e RFO-KS para encontrar soluções para o problema inteiro do
PIDLS em máquinas paralelas. Cada linha reporta o gapJ médio (GM) dos
resultados obtidos pelas heurı́sticas para cada classe de instâncias.

Classe
XPHRF INSRF FOHRF9 CPLEX RFO RFO-PR RFO-KS

GM (%) GM (%) GM (%) GM (%) GM (%) GM (%) GM (%)

Data2-15-5-0.8-0.5-50-80-20 1,10 0,94 2,01 0,70 0,80 0,81 0,77

Data2-15-10-0.8-0.5-50-80-20 2,49 2,99 2,99 1,83 1,80 1,78 1,76

Data2-15-10-0.8-0.5-100-80-20 6,93 7,82 7,84 8,01 6,11 6,03 5,87

Data2-20-10-0.8-0.5-100-80-20 4,80 5,76 5,45 6,00 4,10 4,16 4,11

Data2-15-10-0.8-0.5-100-60-20 6,07 5,53 6,48 4,43 4,28 4,36 4,20

Data2-15-10-0.8-0.5-100-80-10 6,84 7,83 8,34 8,42 6,25 6,28 6,17

Data3-15-5-0.8-0.5-50-80-20 2,52 3,35 4,06 2,44 2,29 2,24 2,38

Data3-15-10-0.8-0.5-50-80-20 10,19 6,28 6,28 6,65 4,73 4,86 4,80

Data3-15-10-0.6-0.5-100-60-20 7,37 8,75 9,51 8,32 6,88 6,77 6,74

Data3-15-10-0.8-0.5-100-60-20 12,09 14,40 12,83 13,35 10,81 10,73 11,18

Média 6,02 6,36 6,57 6,01 4,81 480 4,79

Pode-se observar na Tabela 24 que as heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-KS
superaram em média todos os métodos comparados considerando todas as
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classes de instâncias com exceção da primeira classe de instâncias em que o
CPLEX obteve o melhor gapJ médio. A heurı́stica RFO-KS atingiu os melhores
resultados com um gapJ médio de 4,79% seguido pelas heurı́sticas RFO-PR
e RFO com GMs de 4,80% e 4,81%, respectivamente. Note que as heurı́sticas
propostas são bastante competitivas entre elas.

Na Figura 15 pode-se observar a distribuição dos gapsJ obtida para as 100

instância por meio de um box-and-whisker-plot [123]. Como esperado, as heurı́sticas
RFO, RFO-PR e RFO-KS têm uma distribuição semelhante em que 75% das
instâncias têm o gapJ menor que 7 e 50% são menores que 5.

Figura 15: Box-and-whisker-plot com o menor, maior, 1
o quartil, mediana e 3

o quartil dos
gapJ obtidos pelo CPLEX, RFO, RFO-PR e RFO-KS para encontrar solução
para cada instância do PIDLS em máquinas paralelas.
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De acordo com a Figura 21, para τ = 1 os melhores desempenhos foram
das heurı́sticas RFO e RFO-KS, ambas com probabilidade de 40% de chance
de atingir os melhores resultados. As heurı́sticas RFO-PR e o CPLEX tiveram
os piores desempenhos com probabilidades de 32% e 29%, respectivamente, de
atingir as melhores soluções no tempo estabelecido. Porém com uma relaxação
do τ para 2 as três heurı́sticas propostas têm 100% de chance de obter as melho-
res soluções para o PIDLS em máquinas paralelas. Com τ = 3 todos os métodos
considerados atingem o seu melhor desempenho.

5.5.5 Experimento II

Nesta seção o objetivo é atestar o bom desempenho das heurı́sticas RFO, RFO-
PR e RFO-KS propostas para encontrar soluções para o PIDLS-NT em máquinas
paralelas. Por não ter acesso às instâncias introduzidas em [95], os resultados
obtidos pelos métodos propostos foram comparados com os encontrados pelo
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Figura 16: Perfil de desempenho dos modelos para encontrar solução para as 100

instâncias do PIDLS-NT em máquinas paralelas e CPLEX sem restrições
de tempo.

1 1,5 2 2,5 3
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

τ

Θ
(τ
)

CPLEX
RFO

RFO-PR
RFO-KS

(a) Perfil de desempenho.

1 1,2 1,4 1,6

0,3

0,4

0,6

0,8

τ

Θ
(τ
)

CPLEX
RFO

RFO-PR
RFO-KS
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quando τ = 1.

solver CPLEX v. 12.7.1 limitado por tempo em 3600 segundos para encontrar
solução para cada instância. A Tabela 25 apresenta o gap médio (GM) das
soluções atingidas pelo CPLEX, RFO, RFO-PR e RFO-KS e a porcentagem de
soluções ótimas (Ot) encontradas.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 25 as heurı́sticas RFO,
RFO-PR e RFO-KS superaram em média o CPLEX. A heurı́stica RFO atingiu
a melhor média de 0,61%. Entretanto, em relação a quantidade das soluções
ótimas encontradas, o CPLEX e a heurı́stica RFO-KS tiveram os melhores de-
sempenhos encontrando 43 e 41 soluções ótimas, respectivamente. No box-and-
whisker-plot da Figura 17 é possı́vel visualizar melhor a distribuição dos gaps
obtida para as 100 instâncias.

Como pode ser observado na Figura 17 uma quantidade maior de soluções
obtidas pelo CPLEX tiveram gap maior que 1 levando a um maior gap médio.

Para avaliar o desempenho dos métodos por meio do perfil de desempenho
foi necessário reduzir a escala de τ, uma vez que seus valores foram muito
elevados quando calculados pela Equação (189) impossibilitando a construção
do gráfico. Para tal, utilizou-se a distribuição de probabilidade calculada como
na Equação (190). O perfil de desempenho é apresentado na Figura 18.

Θ ′σ(τ) =
1

nψ

∣∣ψ ∈ Ψ : log2(δσψ) 6 τ
∣∣ (190)

A Figura 18 mostra que apesar das soluções obtidas pela heurı́stica RFO-KS
não terem atingido o melhor gap médio ou a maior quantidade de soluções
ótimas, no geral, pode-se dizer que a heurı́stica RFO-KS teve o melhor desem-
penho dentre todos os métodos. A soma da quantidade de vezes que múltiplos
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Figura 17: Box-and-whisker-plot com o menor, maior, 1
o quartil, mediana e 3

o quartil dos
gap obtidos pelo CPLEX, RFO, RFO-PR e RFO-KS para encontrar solução
para cada instância do PIDLS-NT em máquinas paralelas.
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Figura 18: Perfil de desempenho dos modelos para encontrar solução para as 100

instâncias do PIDLS-NT em máquinas paralelas.
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lotes de um mesmo item são produzidos no mesmo perı́odo (QML) e a média
respectiva por perı́odo (MP) são apresentadas na Tabela 26 para a primeira
instância de cada classe testada.

Pode-se observar na Tabela 26 que é considerável a produção de múltiplos
lotes de um mesmo item por perı́odo quando considera-se setups não triangu-
lares dependentes do sequenciamento.
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Tabela 26: Para cada classe de intâncias são reportados a quantidade de vezes que
múltiplos lotes de um mesmo item são produzidos no mesmo perı́odo
(QML) e a respectiva média por perı́odo (MP).

Classe QML MP

Data2-15-5-0.8-0.5-50-80-20 8 1.6

Data2-15-10-0.8-0.5-50-80-20 9 0.9

Data2-15-10-0.8-0.5-100-60-20 10 1

Data2-15-10-0.8-0.5-100-80-10 10 1

Data2-15-10-0.8-0.5-100-80-20 7 0.7

Data2-20-10-0.8-0.5-100-80-20 11 1.1

Data3-15-5-0.8-0.5-50-80-20 2 0.4

Data3-15-10-0.8-0.5-50-80-20 8 0.8

Data3-15-10-0.6-0.5-100-60-20 9 0.9

Data3-15-10-0.8-0.5-100-60-20 7 0.7

5.5.6 Experimento III

Nesta seção os resultados encontrados pelas heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-
KS são comparados com os resultados obtidos pelo CPLEX sem limite de tempo
para execução de cada instância. Na Tabela 27, para cada classe de instâncias
é apresentado o gapC médio (GM) das soluções atingidas pelo CPLEX, RFO,
RFO-PR e RFO-KS e a porcentagem de soluções ótimas (Ot) encontradas.

Apesar de não superar em média o gapC médio e a quantidade de soluções
ótimas encontradas, as heurı́sticas propostas atingem resultados competitivos
em tempo médio inferior e superam os resultados obtidos pelo CPLEX para
duas classes de intâncias. Vale destacar que neste experimento o CPLEX usou
o dobro de threads em relação às usadas pelos métodos RFO, RFO-PR e RFO-
KS. A distribuição dos gapsC obtida para as 100 instâncias é apresentada no
box-and-whisker-plot da Figura 19.

Apesar da pouca diferença na distribuição, pode-se observar na Figura 19

que a heurı́stica RFO-KS é a que mais se aproxima da distribuição dos resulta-
dos do CPLEX. Para uma última análise, na Figura 20 é apresentado o perfil de
desempenho para este experimento.

A Figura 20 mostra que quando τ = 0 o CPLEX é o que tem melhor desem-
penho com probabilidade de 78% de chance de encontrar as melhores soluções
seguido da heurı́stica RFO-PR com probabilidade de 49%. Com uma pequena
relaxação de τ para 0, 4, a heurı́stica RFO-KS passa a apresentar um melhor
desempenho que a heurı́stica RFO-PR, porém o CPLEX continua com o melhor
desempenho. As heurı́sticas propostas só atingem 100% de chance de encontrar
as melhores soluções quando τ = 14.
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Figura 19: Box-and-whisker-plot com o menor, maior, 1
o quartil, mediana e 3

o quartil dos
gapC obtidos pelo CPLEX, RFO, RFO-PR e RFO-KS para encontrar solução
para cada instância do PIDLS-NT em máquinas paralelas.
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Figura 20: Perfil de desempenho dos modelos para encontrar solução para as 100

instâncias do PIDLS-NT em máquinas paralelas e CPLEX sem restrições
de tempo.
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5.5.7 Experimento IV

Nesta seção apresenta-se o desempenho das heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-
KS para resolver um conjunto de instâncias introduzido em [95] que foi es-
pecialmente gerado para o PIDLS em máquinas paralelas e que é baseado
em problemas práticos da indústria de bens de consumo. Os resultados das
heurı́sticas propostas foram comparadas com as obtidas pelo solver CPLEX v.
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12.7.1 limitado por tempo em 3600 segundos. O gap (Gap) associado aos resul-
tados obtidos pelas heurı́sticas RFO, RFO-PR, RFO-KS e pelo CPLEX e o tempo
(Tempo) gasto para encontrar uma solução para cada instância são apresenta-
dos na Tabela 28.

Tabela 28: Resultados obtidos pelo CPLEX, RFO, RFO-PR e RFO-KS ao resolver as
instâncias para o PIDLS-NT em máquinas paralelas. Cada linha reporta o
gap (Gap) obtido com os resultados de cada método e o tempo consumido
para encontrar uma solução para cada instância.

Instâncias
CPLEX RFO RFO-PR RFO-KS

Gap (%) Tempo Gap (%) Tempo Gap (%) Tempo Gap (%) Tempo

T01 14,11 3600,25 11,08 3569,9572 12,00 2804,17 12,42 3253,67

T02 22,47 3600,19 20,64 3503,6524 20,67 2811,01 22,15 3254,82

T03 10,39 3600,18 8,85 3443,0565 10,04 2934,35 9,28 3253,01

T04 10,54 3600,16 7,28 3648,502 7,48 2415,35 7,69 2977,33

T05 5,22 3600,15 4,74 3500,5875 4,50 1593,86 4,50 2279,68

T06 4,64 3600,16 4,63 3424,3193 4,63 2030,62 4,74 2317,57

T07 0,00 1318,09 0,00 1430,2658 0,00 1965,11 0,00 1155,49

T08 5,69 3600,13 5,01 1363,8122 4,40 2420,87 4,29 2405,50

T09 3,88 3600,18 3,67 2344,0443 3,83 2008,98 3,67 2314,94

T10 17,71 3604,48 17,09 3187,2807 17,54 2807,10 17,71 3314,64

T11 17,77 3602,40 17,45 2066,2976 19,58 2263,81 19,58 2997,76

T12 9,42 3600,17 6,84 3425,3322 6,91 2887,20 6,84 2269,90

Média 10,15 3410,55 8,94 2908,93 9,30 2411,87 9,40 2649,53

Com base na Tabela 28 pode-se concluir que a heurı́stica RFO teve o melhor
desempenho para encontrar soluções para esse conjunto de instâncias ao obter
a melhor solução para 10 das 12 instâncias testadas. As heurı́sticas RFO-KS e
RFO-PR têm o segundo e terceiro melhores resultados em média. Os resultados
encontrados pelo CPLEX dentro de 3600 segundos são competitivos e supera-
ram os atingidos pelas heurı́sticas RFO-PR e RFO-KS ao resolver as instâncias
T06 e T11. O perfil de desempenho deste experimento é apresentado na Figura
21.

A Figura 21 evidencia a superioridade da heurı́stica RFO em relação aos ou-
tros métodos para encontrar soluções para as instâncias introduzidas em Meyr
[95] uma vez que quando τ = 1 RFO tem 91% de chance de atingir as me-
lhores soluções. Apesar do gap médio obtido com as soluções de RFO-PR ser
menor que o de RFO-KS, a heurı́stica RFO-KS tem o segundo melhor desem-
penho com probabilidade de 41% de chance de encontrar as melhores soluções
quando τ = 1. A heurı́stica RFO-PR e o CPLEX têm os piores desempenhos
quando τ = 1 com probabilidades de 16% e 8% de chance de encontrar as
melhores soluções, respectivamente.
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Figura 21: Perfil de desempenho dos modelos para encontrar solução para as 12

instâncias do PIDLS-NT em máquinas paralelas e CPLEX limitado por
tempo.
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5.6 considerações finais

Neste capı́tulo foram propostos três métodos de solução que combinam as
heurı́sticas RF, FO, PR e KS. Na Seção 5.5.4 foi possı́vel observar que quando
utilizadas para encontrar soluções para instâncias do PIDLS em máquinas pa-
ralelas as heurı́sticas obtiveram um desempenho melhor do que métodos da
literatura e o solver CPLEX v. 12.7.1 limitado por tempo. Além disso, na Seção
5.5.5 apesar das heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-KS não terem obtido os me-
lhores resultados para todas as classes de instâncias testadas ainda assim supe-
raram em média os gaps atingidos com as soluções obtidas pelo CPLEX para
encontrar soluções para o PIDLS-NT em máquinas paralelas. Quando os mes-
mos resultados da Seção 5.5.5 para as heurı́sticas propostas foram comparados
com os obtidos pelo CPLEX executado sem restrição de tempo na Seção 5.5.6
pôde-se observar que as heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-KS obtiveram resulta-
dos competitivos em tempo médio inferior ao gasto pelo CPLEX. Por fim, na
Seção 5.5.7 a heurı́stica RFO apresenta o melhor desempenho para resolver um
pequeno conjunto de instâncias baseados em problemas práticos, enquanto as
heurı́sticas RFO-PR e RFO-KS superam em média os resultados competitivos
encontrados pelo CPLEX limitado por tempo. Sendo assim, o objetivo de desen-
volver métodos eficientes, ou seja, que encontram soluções próximas do ótimo
em tempo computacional aceitável foi alcançado.
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O alvo de estudo nesta tese é o problema integrado de dimensionamento de
lotes e sequenciamento em máquinas paralelas distintas com restrições de ca-
pacidade, setup carry-over e custos e tempos de setup não triangulares depen-
dentes do sequenciamento, chamado aqui de PIDLS-NT em máquinas parale-
las. O PIDLS-NT é um problema relevante, por exemplo, em alguns setores
em ascensão da indústria de processamento de alimentos como é o caso da
indústria de rações para animais. Esse é um problema bastante desafiador e,
até onde se sabe apenas Meyr [95] o estudou para abordar problemas práticos
da indústria de bens de consumo e problemas de decisão conhecidos como pro-
blemas CHES. Mais atenção foi dada pela literatura a variantes do problema,
como o PIDLS-NT em uma única máquina e o PIDLS em uma única máquina
e em máquinas paralelas. Portanto, para atingir o principal objetivo desta tese
de desenvolver métodos eficientes que forneçam soluções de boa qualidade em
um tempo computacional aceitável para o problema abordado realizou-se uma
análise comparativa com modelos propostos na literatura para escolher o que
melhor representasse o PIDLS-NT em máquinas paralelas, aqui adaptados para
atender o problema com máquinas paralelas.

Um conjunto com 100 instâncias introduzido em [75] para abordar o PIDLS
em máquinas paralelas com setup triangular foi resolvido com o solver CPLEX
v. 12.6.3 utilizando as diferentes modelagens e seus resultados foram contrasta-
dos. Assim como para o PIDLS em uma única máquina, com base nos experi-
mentos, é possı́vel observar que o melhor desempenho foi atingido pelo CPLEX
com os modelos de fluxo de mercadorias SCF, SCF-FL e SCF-SP, em especial,
com o modelo SCF-FL. Sendo assim, após a revisão da literatura sobre proble-
mas relacionados e a investigação de formulações para representar o PIDLS-NT
em máquinas paralelas, decidiu-se utilizar em todos os métodos de solução pro-
postos a formulação proposta por Guimarães et al. [66] reformulada como um
problema de localização de facilidades. A análise das modelagens para abordar
o PIDLS-NT em máquinas paralelas mostrou a melhor qualidade da modela-
gem do PIDLS-NT em máquinas paralelas como um problema de localização
de facilidades, uma importante contribuição para o direcionamento de novas
pesquisas.

Apesar do foco da tese ser o PIDLS-NT em máquinas paralelas, além do
PIDLS-NT em máquinas paralelas, estudou-se também o problema de dimen-
sionamento de lotes sem sequenciamento em máquinas paralelas e com setup
carry-over, denotado aqui por PDLCMP-SC. Sendo assim, o primeiro método
de solução proposto consiste na hibridização das heurı́sticas Lagrangiana e ker-
nel search, chamado de LDKS, para encontrar soluções para o PDLCMP-SC. O
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desenvolvimento desse método resultou na modelagem de um problema arti-
ficial apresentado na Seção 3.1.1 que também pode ser considerado uma im-
portante contribuição para a difı́cil tarefa de encontrar soluções factı́veis para
o PDLCMP-SC. Em experimentos computacionais, os resultados obtidos pelo
LDKS superaram significativamente os resultados obtidos pelo solver CPLEX
v. 12.7.1 quando limitados em 3600 segundos para encontrar soluções para
um conjunto de instâncias gerado aleatoriamente com base nos geradores pro-
postos em [119, 75]. Além disso, as vantagens do uso de setup carry-over fo-
ram reafirmadas, principalmente para problemas com capacidade apertada e
custos de setup altos. Tendo em vista o bom desempenho do LDKS para re-
solver o PDLCMP-SC que um dos métodos propostos para o PIDLS-NT em
máquinas paralelas baseia-se na metodologia do LDKS. O LDKS proposto para
encontrar soluções para o PDLCMP-SC ao ser aplicado para abordar o PDLC
com múltiplas plantas obteve bons resultados se tornando o método estado-
da-arte e resultando em uma publicação [22]. Vale mencionar que a adaptação
do método LDKS para abordar o PDLC com múltiplas plantas foi facilmente
realizada.

Heurı́sticas baseadas em PIMs têm sido bastante exploradas para uma con-
siderável variedade de problemas relacionados ao PIDLS-NT em máquinas
paralelas. Para encontrar soluções de boa qualidade em tempo computacio-
nal aceitável para o PIDLS-NT em máquinas paralelas, foram propostas três
matheurı́sticas, chamadas de RFO, RFO-PR e RFO-KS. A heurı́stica RFO é
um método de um passo que combina as heurı́sticas RF e FO para encontrar
soluções para o PIDLS-NT em máquinas paralelas. As heurı́sticas RFO-PR e
RFO-KS são métodos de dois passos: no primeiro passo as heurı́sticas RF e
FO são combinadas para encontrar soluções iniciais, e no segundo passo, as
heurı́sticas baseadas em intensificação path-relinking e kernel search são usadas
para refinar as soluções iniciais nas heurı́sticas RFO-PR e RFO-KS, respectiva-
mente.

Na literatura revisada, Meyr [95] foi o único a estudar e propor métodos de
solução para o PIDLS-NT em máquinas paralelas. Para realizar os experimentos
e atestar o bom desempenho dos métodos propostos, os mesmos foram adapta-
dos para encontrar soluções para o PIDLS em máquinas paralelas. Sendo assim,
quatro experimentos foram realizados. No primeiro experimento foi possı́vel
atestar a superioridade das heurı́sticas propostas em relação às heurı́sticas pro-
postas na literatura e ao CPLEX v. 12.7.1, todos limitados em 3600 segundos
para encontrar soluções para o PIDLS em máquinas paralelas. No segundo ex-
perimento contrastando os resultados obtidos pelas heurı́sticas RFO, RFO-PR
e RFO-KS e pelo CPLEX v. 12.7.1 limitados por tempo para resolver o PIDLS-
NT em máquinas paralelas, os métodos introduzidos demonstram o melhor
desempenho. O terceiro e último experimento compara as soluções obtidas pe-
las heurı́sticas propostas limitadas em 3600 segundos e pelo CPLEX v. 12.7.1
sem restrições de tempo para encontrar uma solução. Apesar da superioridade
apresentada pelo método CPLEX, as heurı́sticas propostas encontram resulta-



conclusões e pesquisas futuras 109

dos competitivos com tempo médio inferior ao consumido pelo CPLEX vali-
dando a utilização das mesmas para encontrar soluções para o PIDLS-NT em
máquinas paralelas. No quarto e último experimento realizou-se uma análise
comparativa do desempenho das heurı́sticas RFO, RFO-PR e RFO-KS e do sol-
ver CPLEX v. 12.7.1 para resolver um conjunto com 12 instâncias introduzido
em [95] para abordar o PIDLS-NT em máquinas paralelas. Apesar dos resul-
tados competitivos obtidos pelo CPLEX, as heurı́sticas propostas tiveram um
desempenho superior, em particular, a heurı́stica RFO que obteve as melhores
soluções para 10 das 12 instâncias testadas.

Os métodos propostos para o PDLCMP-SC e para o PIDLS-NT em máquinas
paralelas são as principais contribuições desta tese. No geral, todos os métodos
atingiram o objetivo de encontrar soluções de qualidade em tempo computaci-
onal aceitável para as instâncias testadas validando a uso das mesmas.

As publicações relacionadas à tese são elencadas a seguir:

• Apresentação de pôster - XVI ELAVIO (Escuela Latino Americana de Ve-
rano en Investigación Operativa). (2018)
Tı́tulo: A MIP-heuristic to solve the integrated lot sizing and scheduling problem
on parallel machines with sequence-dependent of non-triangular setups.

• Carvalho, D. M.; Nascimento, M. C. V.. (2017) Uma breve análise de
formulações para o problema integrado de dimensionamento de lotes e
scheduling em máquinas paralelas com setup não triangular. XLIX SBPO
(Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional).

• Carvalho, D. M.; Nascimento, M. C. V.. (2018) A kernel search to the multi-
plant capacitated lot sizing problem with setup carry-over. Computers & Opera-
tions Research, v. 100, p. 43-53.

• Um artigo intitulado “Hybrid matheuristics to the integrated lot sizing and
scheduling problem on parallel machines with sequence-dependent and non-trian-
gular setup.” com os resultados finais desta tese foi submetido no periódico
internacional International Journal of Production Research (IJPR).

Dentre as possı́veis propostas para pesquisas futuras têm-se:

• Melhoria dos métodos propostos por meio de outras abordagens como a
heurı́stica local branching para melhorar os resultados da heurı́stica RF;

• Estudo de extensões do problema como a adição de overlapping setup1.

1 Permite-se que o setup de máquina comece a ser realizado em um perı́odo e termine no perı́odo
seguinte.
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[37] Dantzig, G. B.; Wolfe, P. Decomposition principle for linear programs.
Operations research, v. 8, n. 1, p. 101–111, 1960.

[38] Dellaert, N.; Jeunet, J.; Jonard, N. A genetic algorithm to solve the
general multi-level lot-sizing problem with time-varying costs. Internati-
onal Journal of Production Economics, v. 68, n. 3, p. 241–257, 2000.

[39] Diaby, M.; Bahl, H.; Karwan, M.; Zionts, S. Capacitated lot-sizing and
scheduling by Lagrangean relaxation. European Journal of Operational
Research, v. 59, p. 444–458, 1992.

[40] Diaby, M.; Bahl, H.; Karwan, M.; Zionts, S. A Lagrangean relaxation
approach for very-large-scale capacitated lot-sizing. Management Science,
v. 59, p. 1329–1340, 1992.

[41] Dillenberger, C.; Escudero, L. F.; Wollensak, A.; Zhang, W. On sol-
ving a large-scale resource allocation problem in production planning.
In: Operations research in production planning and control, Springer, p. 105–
119, 1993.
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