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RESUMO
Frente à crescente atenção dada aos aspectos ambientais e 

econômicos da produção, o sequenciamento das atividades co-
loca-se como abordagem valiosa. Este trabalho visa otimizar a 
produção em uma indústria de papel-cartão voltada para em-
balagens, de modo a possibilitar uma menor geração de sub-
produtos e melhor utilização da capacidade produtiva. Os lotes 
de variadas gramaturas e composições são produzidos em uma 
máquina operando em regime contínuo. Nas trocas entre lotes, 
há um período de tempo em que se produz refugo e papel de 
qualidade inferior, considerados subprodutos. A duração deste 
período depende dos papéis envolvidos na troca, tornando pos-
sível reduzir o tempo total de setup por meio da alteração da se-
quência de produção. O presente trabalho se propõe a minimi-
zar o tempo total de setup, alterando a ordem dos lotes de uma 
sequência fornecida pela indústria. Empregou-se a formulação 
do problema do caixeiro viajante, com três modelos para as res-
trições de sub-rotas. Obteve-se um tempo total de setup igual a 
1020 minutos, 27,6% inferior ao tempo da sequência planejada 
pelo corpo técnico da indústria. 

Palavras-chave: embalagens; otimização; sequenciamento; 
setup dependente da sequência

INTRODUÇÃO
A otimização industrial possui por objetivo sugerir manei-

ras mais eficientes para a realização de atividades, assegurando 
o cumprimento e a qualidade das mesmas. Essa abordagem tor-
na-se cada vez mais relevante tendo em vista a elevada concor-
rência em determinados mercados e a necessidade ambiental e 
econômica de redução dos desperdícios. O sequenciamento da 
produção é uma das decisões passíveis de otimização, visando, 
por exemplo, a redução no tempo total para a execução das ta-
refas (makespan), a redução da soma dos atrasos ou a diminui-
ção do tempo total de setup. 

Este trabalho se propõe a resolver o problema do sequencia-
mento de lotes em uma indústria de papel-cartão, voltada para 
o mercado de embalagens. A produção de embalagens de pa-
pel encontra-se em ascensão neste século, devido ao aumento 
global no consumo de produtos industrializados. CAPO (2018) 
destaca o crescimento na utilização de papéis-cartão e papéis 
ondulados, colocando como causas o crescimento da classe 
média, a urbanização dos mercados em desenvolvimento e a 
expansão das compras realizadas pela internet (e-commerce). A 
Figura 1 ilustra o comportamento e a tendência na produção 
de papéis para variadas aplicações, destacando-se a queda na 
fabricação de papéis gráficos e o aumento na produção de pa-
péis-cartão e embalagens onduladas.

Autora correspondente: Gabriela Rodrigues Niquini (Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de Minas Gerais) 
e-mail: gabrielaniquini@gmail.com

Figura 1. Produção global de variedades de papel, em milhões 
de toneladas. Fonte: CAPO (2018). 
(Tissue: papéis para uso sanitário)
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O papel-cartão possibilita a construção de embalagens le-
ves, de rápida degradação no meio ambiente, além de reciclá-
veis e provindas de matéria-prima renovável. Duas das prin-
cipais categorias de papel-cartão, elencadas por ROBERTSON 
(2013), são as folding box boards e as liquid packaging boards. 
As folding box boards são folhas utilizadas para caixas de me-
dicamentos, chás, alimentos congelados, entre outros, e as li-
quid packaging boards são utilizadas em caixas longa-vida para 
bebidas. Estas contam com um revestimento de polietileno de 
baixa densidade (PEBD), para garantir a impermeabilidade, e 
uma folha de alumínio, que funciona como uma barreira para 
a luminosidade e os gases.

Trabalhos publicados na literatura dedicam-se a estudar o 
emprego dos conceitos de otimização industrial à produção 
de papel e celulose. RAISER e OLIVEIRA (2020) ilustram a 
aplicação da gestão da informação e ferramentas da qualida-
de na produção de papéis para fins sanitários (tissue). Os au-
tores ressaltam a relevância de sistemas ciber-físicos – redes 
de informação virtuais – para o compartilhamento rápido de 
informações, visando reduzir perdas no processo, falhas em 
equipamentos e instabilidade da produção. No trabalho de 
SANTIAGO et al. (2019), os autores apresentam os resultados 
da implementação de um sistema de controle no processo de 
picagem de cavacos em uma indústria de celulose. O resultado 
obtido foi o aumento na produção de cavacos, possibilitando 
maior fabricação de celulose.

Uma revisão abrangente acerca de metodologias e apli-
cações industriais para os modelos de sequenciamento foi 
realizada por HARJUNKOSKI et al. (2014). Nesse trabalho, 
os autores reforçam a necessidade de aliar as mais variadas 
técnicas de otimização existentes na literatura à realidade in-
dustrial. Essas técnicas se dividem entre os métodos exatos 
e heurísticos. Os métodos exatos, ou de programação inteira 
mista (MIP – mixed integer programming), fornecem garan-
tidamente o ponto ótimo e são mais adequados para pro-
blemas com número menor de variáveis, em função de seu 
mais elevado tempo computacional. Os métodos heurísticos, 
por sua vez, não necessariamente encontram o ponto ótimo, 
mas, se executados de maneira adequada, são capazes de for-
necer uma solução suficientemente adequada em um tempo 
menor e, por esse motivo, são preferencialmente utilizados 
em problemas com mais variáveis. Como problemas de se-
quenciamento são tipicamente NP-difíceis, isto é, ainda não 
são conhecidos métodos que os resolvam de maneira exata 
em tempo polinomial, é comum a resolução de instâncias 
maiores por meio dos métodos heurísticos.

LE HESRAN et al. (2019) realizam uma revisão acerca 
de sequenciamento visando redução na geração de rejeitos 
no contexto industrial e, para indústrias de papel, são des-
tacados os problemas de corte atrelados à programação da 
produção. O trabalho de ALMADA-LOBO et al. (2015) con-
siste em uma visão a respeito da aplicação industrial de pro-

blemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes. Um 
dos desafios citados para as indústrias de papel diz respeito 
ao setup dependente da sequência, aspecto abordado no pre-
sente trabalho. São citados dois exemplos de artigos nesta 
área: em SANTOS e ALMADA-LOBO (2012) o problema 
de sequenciamento é resolvido para uma planta integrada 
de celulose, papel e geração de energia, utilizando o método 
relax-and-fix, em que algumas variáveis inteiras são fixadas 
e outras relaxadas, de modo a agilizar a resolução do MIP. 
Outro trabalho citado foi escrito por FURLAN et al. (2015) 
o qual trata de uma planta integrada de celulose e papel, pro-
pondo-se a resolver o dimensionamento e sequenciamento 
integrados para múltiplas máquinas de papel, utilizando a 
meta-heurística do algoritmo genético. 

O trabalho de FIGUEIRA et al. (2015) se propõe a realizar 
o dimensionamento e sequenciamento otimizados de lotes em 
uma indústria de celulose e papel, objetivando maximizar o 
lucro e observando restrições de cumprimento da demanda 
e disponibilidade de matéria-prima. O método de otimiza-
ção utilizado baseou-se na decomposição do problema em  
subproblemas, os quais foram resolvidos por técnicas de pro-
gramação inteira mista. Os autores propuseram também a 
criação de uma interface destinada aos operadores, em que 
estes poderiam alterar parâmetros e obter o planejamento 
otimizado de maneira simplificada. Em OLIVEIRA (2015), 
um sistema similar ao do presente trabalho é tratado visando 
também a redução no tempo total de setup. O autor utiliza 
um procedimento de busca parcial no espaço, percorrendo a 
vizinhança de uma dada sequência. O software utilizado foi o 
Microsoft Excel, ferramenta amplamente usada na indústria.

O objetivo deste trabalho consiste em realizar o sequencia-
mento dos lotes de papéis-cartão de diferentes composições e 
gramaturas, visando minimizar o tempo total de setup. Foram 
utilizados dados reais do planejamento de uma indústria, e a 
sequência ótima foi calculada por meio do problema do cai-
xeiro viajante, em que cada um dos lotes foi considerado como 
um dos vértices do grafo, e o tempo de setup corresponde ao 
comprimento dos arcos.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 
Referencial Teórico contém a descrição do problema do caixeiro 
viajante; a seção Definição do Problema traz a descrição do siste-
ma estudado e detalhes da abordagem matemática realizada. Na 
seção Resultados e Discussão, são expostas e avaliadas as respos-
tas da implementação; e a seção Conclusões traz considerações 
sobre o presente estudo e sugestões para trabalhos futuros.

REFERENCIAL TEÓRICO
O problema do caixeiro viajante (PCV) – em inglês, trave-

ling salesman problem (TSP) – é um dos problemas clássicos em 
Pesquisa Operacional, uma vez que possui aplicabilidade em 
uma gama de situações na área de sequenciamento. O problema 
recebe este nome porque pode ser ilustrado por meio da situa-
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ção em que um caixeiro deve visitar um conjunto de cidades, 
partindo de uma cidade de origem e retornando a ela no final, 
percorrendo o caminho de menor custo.

Na Teoria dos Grafos, um grafo 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉,𝐴𝐴)  consiste em um 
conjunto 𝑉𝑉 = {1,2,… ,𝑛𝑛}  finito e não vazio de vértices e em um 
conjunto 𝐴𝐴 = {(𝑖𝑖, 𝑗𝑗): 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ 𝑉𝑉}   de arcos. O grafo pode ser 
orientado ou não orientado. Ele é não orientado se o conjunto 
A é formado por pares não ordenados de V, e orientado em 
caso contrário. A cada arco (𝑖𝑖 , 𝑗𝑗)  está associado um peso 𝑐𝑐"# 
. Outro conceito importante para o problema em questão é o 
caminho Hamiltoniano, definido como um percurso  dentro 
do grafo  em que todos os vértices são visitados exatamente 
uma vez. O peso total  associado a esse caminho é dado pela 
Equação (1):

𝑐𝑐∗ = $ 𝑐𝑐%&
(%,&)∈+∗

    (1)

O PCV consiste em encontrar o caminho Hamiltoniano com 
o menor peso total. O problema pode ser simétrico ou assimé-
trico, sendo simétrico quando o grafo é não orientado e assimé-
trico quando o grafo é orientado.

Na modelagem matemática do problema, utilizam-se variá-
veis binárias para definir se um arco  pertence ou não à rota óti-
ma. A função objetivo do problema do caixeiro viajante é dada 
pela Equação (2).

Minimizar !!𝑐𝑐#$𝑥𝑥#$

&

$'(

&

#'(

    (2)

As variáveis xij são variáveis de decisão, as quais valem 1, se 
o arco de i até j é percorrido, e 0, caso contrário. O somatório 
fornece o custo total da rota. 

As restrições são dadas pelas Equações (3), (4) e (5), em con-
junto com equações para a eliminação de sub-rotas, dadas mais 
adiante.

! 𝑥𝑥#$

%

#&',#)$

= 1; 										j = 1. . n 
  (3)

       ! 𝑥𝑥#$

%

$&',$)#

= 1; 										i= 1. . n   (4)

𝑥𝑥"# ∈ {0,1};										i, j = 1. . n    (5)

As restrições (3) impõem que cada vértice funciona como 
chegada apenas uma vez, e as restrições (4), de maneira similar, 
impõem que cada vértice funciona como partida apenas uma 
vez. As restrições (5) fornecem o domínio das variáveis 𝑥𝑥"# .

Além destas três restrições, devem ser incluídas as formula-
ções para se evitar a formação de sub-rotas. Sub-rotas são per-
cursos os quais não correspondem a caminhos Hamiltonianos, 

uma vez que nem todos os vértices do grafo são visitados, e de-
vem ser descartados. A Figura 2 ilustra essa situação para um 
grafo contendo 5 vértices. A Figura 2 (a) mostra a formação das 
sub-rotas 1→ 2 → 1 e 3 → 4 → 5 → 3, resultado não desejado 
para o problema do caixeiro viajante. Em 2 (b), é mostrada a 
rota 1→ 2→ 4→ 5→ 3→1, considerada válida para este proble-
ma, por percorrer todos os vértices.

Existe uma série de modelos para a eliminação de sub-ro-
tas. Um dos trabalhos pioneiros foi escrito por DANTZIG et al., 
(1954), citado daqui em diante como DFJ, e se baseia na verifi-
cação da existência de sub-rotas em cada um dos subconjuntos 
de V. Esta formulação, no entanto, demanda um número ex-
ponencial de restrições. Posteriormente a DFJ, diversos mode-
los com um número polinomial de restrições foram propostos. 
Como referência de mais modelos, os autores sugerem a leitura 
de ROBERTI e TOTH (2012). Neste trabalho, foram utilizadas 
três formulações, as quais diferenciam-se na qualidade do limi-
te inferior ao valor da solução ótima fornecido pela relaxação 
linear. Trata-se de modelos com implementação relativamente 
simples, visto que cada uma delas contém apenas um conjunto 
de variáveis auxiliares. São eles:
i. publicado em MILLER, TUCKER e ZEMLIN (1960) e cha-

mado neste trabalho de MTZ;
ii. publicado em GAVISH e GRAVES (1978) e chamado neste 

trabalho de GG;
iii. publicado em CLAUS (1984) e chamado neste trabalho de 

Claus.

O modelo MTZ foi o primeiro modelo polinomial proposto 
e apresenta uma relaxação linear mais fraca que a de DFJ. Ele 
conta com as variáveis auxiliares 𝑢𝑢" ∈ ℝ% , de valores arbi-
trários, e com as restrições (6) em conjunto com as Equações 
(2) a (5):

𝑢𝑢" − 𝑢𝑢$ + (𝑛𝑛− 1)𝑥𝑥"$ ≤ 𝑛𝑛 − 2;										i, j = 2. . n,			i ≠ j  (6)

O modelo GG conta com uma relaxação linear mais forte que 

Figura 2. (a) percurso com sub-rotas e (b) percurso sem  
sub-rotas para um grafo. Fonte: elaborada pelos autores
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a de MTZ, porém mais fraca que a de DFJ. Trata-se de um mo-
delo de single commodity flow, em que as variáveis 𝑔𝑔"# ∈ ℝ&  
informam o número de arcos do vértice 1, tomado como raiz, 
até o arco (𝑖𝑖 , 𝑗𝑗) .  O modelo compreende as Equações (2) a (5) e 
as restrições (7) e (8):

!𝑔𝑔#$

%

$&'

−!𝑔𝑔$#

%

$&)

= 1; 										i = 2. . n  (7)

0 ≤ 𝑔𝑔$% ≤ (𝑛𝑛 −1)𝑥𝑥$%; 										i= 2. . n,			j = 1. . n  (8)

O modelo Claus é uma formulação de multi-commodity flow, 
em que as variáveis auxiliares 𝑤𝑤"#$ ∈ ℝ'  assumem o valor 1 se 
a commodity que se dirige do vértice 1 ao vértice k passa pelo 
arco (𝑖𝑖 , 𝑗𝑗)  e 0 caso contrário. A formulação engloba as Equa-
ções (2) a (5) e adiciona as equações (9) a (12):

!𝑤𝑤#$%
&

$'(

−!𝑤𝑤$#%
&

$'(

= 0; 										i,k = 2. . n,			i ≠ k	  (9)

!𝑤𝑤#$%
&

$'(

−!𝑤𝑤$#%
&

$'(

= −1; 										k = 2. . n	  (10)

!𝑤𝑤#$#
%

$&'

−!𝑤𝑤$##
%

$&'

= 1; 										i = 2. . n  (11)

0 ≤ 𝑤𝑤$%& ≤ 𝑥𝑥$%; 										i, j = 1. . n; 			k= 2. . n  (12)

O problema do caixeiro viajante é classificado como um 
problema de programação linear inteira mista, uma vez que a 

função objetivo e as restrições são lineares, as variáveis x_i,j são 
binárias, e as variáveis auxiliares são contínuas.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
A indústria considerada neste trabalho produz papéis-car-

tão destinados à fabricação de embalagens. Periodicamente, o 
setor comercial envia ao setor operacional a demanda de cada 
um dos produtos para certo período, e cabe aos planejadores de 
produção realizar a divisão das demandas em lotes e definir a 
sequência em que estes serão fabricados. A máquina para a fa-
bricação dos papéis opera em regime contínuo, e, para cada tro-
ca entre duas variedades de papel-cartão, há, por certo período 
de tempo, a produção de refugo ou papel de qualidade inferior, 
considerados subprodutos. Esse período é chamado de tempo 
de setup, e sua duração depende dos dois elementos envolvidos, 
bem como da ordem de troca. A Tabela 1 mostra os tempos de 
setup, em minutos, para cada uma das mudanças entre o produ-
to da linha e o da coluna. Como exemplo, a troca do CHW358 
para o CKQ330 demanda 20 minutos, enquanto a troca inversa, 
do CKQ330 para o CHW358, possui a duração de 35 minutos.

O dimensionamento e o sequenciamento dos lotes são rea-
lizados manualmente pelo corpo técnico da indústria, baseado 
em sua experiência e nos tempos de setup. O dimensionamento 
dos lotes leva em consideração limites inferiores e superiores: 
lotes de poucas toneladas apresentam um tempo de setup pro-
porcionalmente elevado em relação ao tempo de produção, e 
lotes extensos podem gerar gargalos em rebobinadeiras e na 
disponibilidade de polpa. Em trabalho realizado em sistema 
semelhante, OLIVEIRA (2015) cita a dificuldade para a produ-

 Tabela 1. Tempo de setup, em minutos, para as trocas entre as variedades de papel-cartão

CHD
278

CHD
298

CHW
358

KKL
205

KKL
276

CKQ
276

CKQ
300

CKQ
330

KKC
205

KKC
227

KKC
274

KKC
315

CKF
205

CKF
227

CKF
250

CKF
262

CKF
285

CKF
312

CKF
332

CKF
360

CHD278 20 48 45 35 20 20 20 45 45 45 45 30 30 30 30 26 30 30 30

CHD298 20 33 45 35 20 20 20 45 45 45 45 30 34 28 30 28 30 40 54

CHW358 48 25 45 35 20 20 20 45 45 45 45 30 34 28 30 28 30 40 54

KKL205 56 56 56 41 35 35 35 38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 42 42

KKL276 56 56 56 38 35 35 35 38 38 38 38 42 42 42 42 42 42 42 42

CKQ276 35 35 35 36 52 17 17 36 37 36 40 49 52 40 40 40 40 40 40

CKQ300 35 35 35 88 52 17 17 88 36 21 36 40 40 40 40 40 40 40 40

CKQ330 35 35 35 36 52 17 17 36 36 28 36 40 40 40 40 40 40 40 42

KKC205 27 27 27 18 37 27 27 27 20 38 41 19 30 36 36 51 36 36 36

KKC227 27 27 27 18 37 27 27 27 18 25 41 37 21 36 36 36 36 36 36

KKC274 14 33 33 30 37 27 27 29 30 28 41 23 30 34 20 17 36 32 46

KKC315 27 27 27 41 37 27 27 27 41 41 41 36 36 36 36 54 36 36 36

CKF205 25 25 25 34 45 34 34 34 34 35 32 35 35 37 32 32 32 32 32

CKF227 25 24 24 25 45 48 34 34 25 10 22 35 25 35 10 32 32 32 32

CKF250 25 25 25 35 32 40 34 34 35 35 35 42 21 32 17 32 32 32 32

CKF262 25 28 28 35 45 34 34 34 35 17 15 57 31 16 24 32 32 26 32

CKF285 25 25 25 35 45 22 34 34 35 35 17 41 57 32 42 16 32 32 32

CKF312 25 25 25 35 45 34 34 34 35 35 35 35 32 32 32 32 32 32 32

CKF332 25 29 29 35 45 34 34 34 35 35 26 35 32 32 32 32 32 32 32

CKF360 25 25 25 35 45 34 34 34 35 35 35 35 32 32 32 32 31 32 32



87

ARTIGO TÉCNICO/ TECHNICAL ARTICLE

Agosto/August  2021  •  Revista O Papel

O PAPEL vol. 82, N.º 8, pp. 83 - 89 - AUG 2021

ção de pequenos lotes em função da complexidade do processo 
produtivo ininterrupto em máquina de grande porte. Em rela-
ção aos lotes maiores, o autor menciona o decorrente acúmulo 
de estoque, acarretando custos de armazenagem e a possibilida-
de de obsolescência dos itens.

O sequenciamento, por sua vez, deve levar em conta prin-
cipalmente o tempo de setup. A Figura 3 ilustra o sequencia-
mento dos lotes para um determinado período, proposto pelos 
planejadores de produção, com o dimensionamento dado pelo 
comprimento dos blocos. A sequência se inicia no canto supe-
rior esquerdo e, a cada quebra de linha, prossegue a partir do 
canto esquerdo da linha seguinte, se encerrando no canto infe-
rior direito. Na primeira linha, o primeiro produto é o KKL205, 
seguido pelo KKC205 e pelo KKL276 e assim sucessivamente. 
Caso um produto seja o último de uma linha e o primeiro da 
seguinte, como o KKC227 no final da primeira linha e início da 
segunda, trata-se de apenas um lote. Nesta instância, o último 
produto fabricado é o KKC315.

Este planejamento apresenta um tempo total de setup igual 
a 1409 minutos. O objetivo do trabalho consiste em minimizar 
esse tempo, mantendo o dimensionamento dos lotes. Cada um 
dos lotes foi considerado como um dos vértices no problema do 
caixeiro viajante, e os tempos de setup correspondem ao custo 
cij. As variáveis binárias xij assumem o valor 1 se o lote j é pro-
duzido imediatamente após o lote i, e 0 caso contrário. Para a 
determinação dos valores de xij, os quais definem a sequência 
de produção, foram utilizados os modelos MTZ, GG e Claus 
expostos na seção Referencial Teórico. As variáveis auxiliares  
ui  para MTZ, gij  para GG e 𝑤𝑤"#$  para Claus, bem como as 
restrições particulares a cada um desses modelos, possuem a 
missão de garantir que todos os lotes sejam produzidos em ape-
nas uma sequência, sem a formação de sub-rotas.

Produtos dos quais foram planejados múltiplos lotes, como o 
KKC274 com 5 lotes, foram repetidos na tabela de setup, e colo-
cou-se um tempo de 1000 minutos para as trocas entre eles, de 
modo a vetá-las. A necessidade disso deve-se, na prática,  à su-
cessão de dois lotes de um mesmo produto significar a produção 

de um lote mais extenso do mesmo. Como os tempos mostrados 
na Tabela 1 são da ordem de algumas dezenas, o valor de 1000 mi-
nutos é suficiente para que essas trocas não sejam interessantes do 
ponto de vista da otimização, induzindo para que não ocorram.

Outra adaptação realizada foi a inclusão de um lote fictício, 
com tempo de setup igual a 0 para todos os produtos em ambos 
os sentidos. Este lote foi arbitrado como o ponto de partida e 
chegada no itinerário do caixeiro viajante, de modo que o ca-
minho entre os verdadeiros lotes de produção seja um percurso 
aberto, condizendo com a realidade física do problema.

Para este problema, optou-se pela resolução exata, a qual apre-
senta a vantagem de fornecer o ponto ótimo global. Uma vez que 
o número de variáveis é relativamente pequeno, o tempo compu-
tacional tende a não ser proibitivo. A programação foi realizada 
no software CPLEX Studio IDE 12.10.0, utilizando-se a lingua-
gem OPL, própria do software. O CPLEX é um programa reco-
nhecido no mercado e amplamente utilizado para problemas de 
programação inteira mista. Os códigos foram executados em um 
computador com sistema operacional Windows 10, processador 
Intel Core i5, 2,20 GHz e 8 GB de memória RAM. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os modelos MTZ, GG e Claus forneceram o mesmo tempo 

de setup, igual a 1020 minutos. Este valor é 27,6% menor que 
os 1409 minutos da sequência fornecida pela indústria. O ga-
nho de tempo, na prática, representa uma possibilidade de se 
fabricar um maior volume de papel-cartão para fins comerciais, 
aproveitando-se o tempo economizado com setup. Ademais, 
representa uma redução na fabricação de subprodutos, um re-
sultado interessante do ponto de vista ambiental.

Embora o tempo de setup tenha sido o mesmo para os três 
modelos de restrição de sub-rotas implementados, as rotas en-
contradas foram diferentes. Isso ocorreu porque os tempos de 
troca são os mesmos para diversos arcos, como se pode obser-
var pelos valores repetidos na Tabela 1. É provável ainda que 
haja outras sequências com o mesmo tempo ótimo, além das 

Figura 3. Dimensionamento e sequenciamento dos lotes, propostos pela indústria
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que foram encontradas. As sequências encontradas para cada 
modelo são mostradas na Figura 4. Cabe ressaltar que as solu-
ções envolvendo permutações dos lotes de produtos iguais são 
equivalentes do ponto de vista de minimização do tempo total 
de setup, de modo que cada uma das soluções mostradas ainda 
conta com as possibilidades de permutação.

Um aspecto comum entre as sequências obtidas é o agrupa-
mento dos produtos CHD e de três dos lotes de produtos CKQ. 

Os produtos CHD possuem tempo de setup de 20 minutos para as 
trocas internas, havendo poucas trocas externas com tempo igual 
ou inferior. Para os produtos CKQ, as trocas internas demandam 
17 minutos de setup, um tempo também considerado baixo. 

Um parâmetro importante a ser observado em problemas de 
programação, em particular aqueles envolvendo variáveis intei-
ras, é o tempo de execução dos códigos. Para que a otimização 
seja viável para a indústria, é necessário que este tempo seja com-

a)

b)

c)

Figura 4: Sequenciamento dos lotes com o menor tempo total de setup pelos diferentes modelos de restrição de sub-rotas: 
(a) MTZ, (b) GG e (c) Claus.
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patível com a realidade industrial. A Tabela 2 mostra o tempo 
médio de execução para cada um dos três modelos testados no 
CPLEX, bem como os números de variáveis e de restrições.

O modelo Claus apresentou o maior tempo de execução 
dentre os três, como esperado pelo seu expressivamente maior 
número de variáveis e restrições. Os modelos GG e MTZ apre-
sentam um número próximo de restrições e um tempo de exe-
cução em torno de um segundo.

Neste trabalho, foram desconsideradas restrições relativas ao 
cumprimento da demanda dos produtos em relação ao tempo, 
fazendo com que as únicas variáveis de decisão disessem respeito 
à sequência de fabricação dos lotes. Tal abordagem reduz a com-
plexidade computacional do problema, fazendo com que tenha 
sido possível a resolução do mesmo em um tempo da ordem de 
segundos. Para problemas maiores, o emprego de métodos exa-
tos, como realizado pelo CPLEX, provavelmente demandaria um 
tempo computacional inviável na prática, da ordem de dias em 
um computador pessoal. Por esse motivo, problemas mais com-
plexos são tipicamente resolvidos por métodos heurísticos, que, 
como mencionado anteriormente, são buscas parciais na região 
viável, realizadas de maneira adequada à natureza do problema e 
capazes de fornecer uma solução considerada suficiente, embora 
não necessariamente ótima, em um tempo menor.

 
CONCLUSÕES

O sequenciamento otimizado dos lotes de produção permi-
tiu uma redução de 27,6% no tempo total de setup. Esta redução 
implica possibilidades de ganhos econômicos, por disponibilizar 
mais tempo para a produção de papéis-cartão para fins comer-
ciais, e ganhos ambientais, pela menor geração de subprodutos. 

Caso restrições relativas ao cumprimento da demanda dos pro-
dutos em relação ao tempo fossem consideradas, o tempo de setup 
obtido provavelmente seria maior que o encontrado. Por outro 
lado, foi mantida a divisão de lotes realizada pela empresa, e há a 
possibilidade de redução no tempo de setup por meio do rearran-
jo dessa divisão, planejando-se lotes mais extensos, o que requer 
menor número de lotes totais. Sendo assim, a solução encontrada 
neste trabalho para o tempo total de setup coloca-se como uma es-
timativa, devido à desconsideração de uma possibilidade com po-
tencial para reduzir esse tempo e de uma restrição que o elevaria.

Para trabalhos futuros, sugere-se a implementação das res-
trições para cumprimento da demanda, bem como a possibili-
dade de redivisão dos lotes. O número de variáveis para esses 
casos seria consideravelmente maior, sendo provável que os 

problemas não possam ser resolvidos por métodos exatos em 
um tempo razoável. Dessa forma, coloca-se como alternativa 
o desenvolvimento de métodos heurísticos para a construção e 
otimização de sequências viáveis.           
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Tabela 2. Tempo computacional e número de parâmetros para os três modelos de restrição de sub-rotas

Modelo MTZ GG Claus

Tempo* (s) 1,22 0,66 33,71

Restrições 1982 2114 91170

Variáveis
Binárias 2025 Binárias 2025 Binárias 2025

Contínuas 44 Contínuas 1980 Contínuas 89100
*Tempo médio entre 5 execuções


