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Resumo 
 

 Devido à sua importância para as empresas nos sectores de produção e transformação 

ou que tenham que gerir inventário, o escalonamento tem sido alvo de vários trabalhos de 

investigação, desde os anos 80. A presente dissertação vem dar continuação a estas 

contribuições, estudando a produção do complexo industrial de Setúbal do Grupo Portucel 

Soporcel, ao procurar optimizar o escalonamento das encomendas a processar nas três 

máquinas de papel em funcionamento no complexo. Fá-lo, através da implementação de um 

modelo com formulação contínua do tempo e representação Resource-Task Network, que 

cumpra as datas de entrega das encomendas, minimize o makespan, procure minimizar as 

transições entre diferentes produtos na mesma máquina e blocos de produção inferiores a meio 

dia de produção. O presente estudo faz ainda a comparação dos resultados obtidos com a 

actual performance do Grupo Portucel Soporcel e com um estudo prévio realizado no mesmo 

caso de estudo, mas com formulação discreta do tempo. 

 

 Verifica-se que o modelo implementado apresenta resultados mais eficientes quer 

quando comparados com o actual ciclo de produção usado na empresa quer com os resultados 

obtidos com o modelo discreto.  

 

 

Palavras-chave: Produção; Planeamento; Escalonamento; Optimização; Resource-Task 

Network. 
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Abstract 
 

Due to its importance to the production/transforming sectors companies and those that 

have to manage inventory, scheduling has been the target of several scientific contributions, 

since the eighties.  This present thesis follows these contributions, studying the production of a 

Portuguese paper plant, and trying to optimize the scheduling of the orders to process in the 

three available paper machines. This thesis does so through the implementation of a model with 

continuous-time formulation and Resource-Task Network representation. It successfully 

achieves processing of all orders before their due dates, formation of blocks of production 

smaller than half of a day of production, and minimizes the makespan, by minimizing the 

changeovers between different products in the same machine. This present study also does the 

comparison between the achieved results and the performance of the plant, as well with a 

previous study of the same subject done using a discrete-time formulation. 

 

It is verified that the model implemented achieves better schedules than both the actual 

production cycle of the plant, as well as the discrete-time model.  

 

 

Keywords: Production; Planning; Scheduling; Optimization; Resource-Task Network. 
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1. Introdução 

 

 É do interesse de qualquer organização em sectores de produção/transformação que o 

seu sistema produtivo funcione correctamente, isto é, que obtenha a quantidade e qualidade 

expectável de bens a partir de dados recursos como materiais, mão-de-obra, instalações, 

informação, tempo, etc. Também é do interesse das nações que as respectivas organizações a 

trabalhar nestes sectores sejam eficientes e estejam em crescimento, porque deste modo 

permitirão a criação de postos de trabalho e o aumento de riqueza e nível de vida das 

populações. Para que estas organizações tenham sucesso, têm que planear correctamente as 

suas necessidades de produção, escolher a localização das instalações, as matérias-primas 

correctas, a dimensão da mão-de-obra, determinar o processo de produção correcto, garantir 

um controlo de qualidade adequado, e garantir que os seus produtos são distribuídos com 

fluidez até à posse dos clientes. Neste contexto insere-se o sector de produção de pasta e 

papel, um dos maiores sectores de transformação, e onde todas estas decisões são de 

extrema importância.  

 

No nosso país, o sector de pasta e papel assume ainda maior responsabilidade ao ser 

o quarto maior exportador. A maior organização nacional a actuar neste sector, o Grupo 

Portucel Soporcel, detém três complexos industriais, onde anualmente são produzidos mais de 

mil milhões de toneladas de papel. Num desses complexos, localizado nos arredores de 

Setúbal, existem três máquinas onde é inserida pasta e se produz papel. Resultantes do 

planeamento elaborado pelos Departamentos de Produção e Vendas & Marketing, é efectuado 

o escalonamento das encomendas paras três máquinas através de ciclos de produção 

mensais. O presente trabalho visa optimizar este escalonamento (diminuindo o tempo total de 

produção das máquinas e reduzindo o número de transições os diferentes produtos a 

processar), através da implementação, em GAMS, da metodologia de representação RTN 

associada a uma modelação contínua do tempo de produção, assim como comparar os 

resultados obtidos com as performances do Grupo Portucel Soporcel e da mesma metodologia 

associada a uma modelação discreta do tempo de produção. 

 

De forma a melhor contextualizar o presente trabalho, o mesmo tem início com a 

descrição dos mercados de pasta e papel aos níveis global, continental e nacional. Destaque 

natural para a organização alvo do caso de estudo, o Grupo Portucel Soporcel, e o complexo 

industrial de Setúbal, onde se localiza o problema de escalonamento a estudar. Antes de ser 

abordado o planeamento, escalonamento e sequenciamento actuais do Grupo Portucel 

Soporcel, são introduzidos os equipamentos de transformação e acabamento utilizados, os 

produtos fabricados e processo produtivo em vigor. 

 

 Para atingir os objectivos deste trabalho é necessário não só conhecer os mercados de 
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pasta e papel, mas também os fundamentos teóricos que transmitem o que é o escalonamento 

e qual a sua função e enquadramento no seio de qualquer organização de produção ou 

transformação. Apresenta-se os dois métodos utilizados para o escalonamento, um para 

representação dos resultados (Diagramas de Gantt) e o outro para a obtenção dos mesmos 

(Modelos de Optimização). Como o escalonamento é uma decisão de curto prazo, pertencente 

ao Planeamento Organizacional, importa também conhecer os Planeamentos Estratégico e 

Táctico, responsáveis pelas decisões de longo e médio prazo, que influenciam e restringem o 

escalonamento a adoptar. Desta forma, esta dissertação reserva um capítulo aos conceitos de 

planeamento os níveis estratégico, táctico e operacional. 

 

 Depois de conhecidos o mercado de pasta e papel, assim comos os fundamentos 

teóricos relativos ao caso de estudo, estão criadas as condições para resolvê-lo. Depois de 

definidos os objectivos e descrita a carteira de encomendas fictícia utilizada para resolver o 

caso de estudo, escolhe-se as várias características do modelo a construir (dimensão da grelha 

temporal e número de índices da formulação), de modo a se poder obter a melhor performance 

possível. De seguida, é implementado para as três máquinas de papel, o modelo com 

representação RTN e modelação do tempo contínua, em GAMS, que minimize o horizonte 

temporal de produção (makespan). Os resultados obtidos por este modelo são, posteriormente, 

comparados com os de outro com modelação do tempo discreta e com o actual ciclo de 

produção mensal do Grupo Portucel Soporcel. Prevê-se ainda que o trabalho englobe o estudo 

de outras formulações que não a minimização do horizonte temporal; o re-escalonamento da 

produção; e o controlo do stock acumulado em armazém. 

 

 Para finalizar são elaboradas as conclusões deste estudo e identificados os aspectos a 

abordar em trabalhos futuros. 
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2. Contextualização do Caso de Estudo 

 

2.1. Introdução 

 

Este capítulo pretende dar a conhecer o mercado de pasta e papel e o Grupo Portucel 

Soporcel, área onde se insere o caso de estudo a analisar ao longo desta dissertação. Depois 

de identificados os diferentes tipos de papel que se produz e, através de uma gradação 

decrescente (desde o nível mundial até ao nacional), identificam-se tendências de mercado, os 

maiores players e respectivas quotas de mercado, capacidades produtivas e procuras por 

região assim como a importância do sector. 

 

Descreve-se o estado actual do Grupo, no que diz respeito à sua filosofia, dimensão e 

estruturação, situação financeira, capacidade produtiva (com a apresentação de rankings entre 

os maiores) e estado das vendas. De seguida, serão enumerados os produtos e respectivas 

marcas, que o Grupo comercializa. Descrever-se-á os três complexos industriais que o Grupo 

dispõe, com especial detalhe para o complexo de Setúbal, já que é neste que se insere o 

objecto de estudo. Assim, os equipamentos de produção e transformação deste complexo, 

assim como os produtos que por eles são processados, serão caracterizados. Seguir-se-á uma 

resumida explicação do processo produtivo do papel, desde a matéria-prima até ao produto 

final. Por fim, relativamente ao Grupo, será descrito como o planeamento, escalonamento e 

sequenciamento são feitos actualmente, procurando-se responder, respectivamente, que 

encomendas produzir, em que máquinas, e em que ordem. 

 

No fim deste capítulo, será identificado qual o problema a estudar, o software a utilizar 

e os objectivos deste trabalho. 

 

2.2. Mercado do Papel e da Pasta 

nn 

2.2.1. Mercado Global 

 
A capacidade produtiva de papéis finos não revestidos (Uncoated Woodfree Paper - 

UWF) global foi estimada, para o ano de 2006, em 44.9 milhões de toneladas, o que representa 

40.4% do total de papel de impressão e escrita que foi produzido nesse ano. Este tipo de papel 

é o mais representativo do mercado, à frente dos papéis Coated Woodfree, Coated Mechanical 

e Uncoated Mechanical com 26.9, 17.5 e 15.2% do total respectivamente[24]. Em 2005, os 

maiores produtores foram: Estados Unidos (24%), China (11%), Japão (9%), Canadá (6%), 
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Alemanha (6%), Finlândia (4%) e Suécia (3%) [29]. No entanto, a tendência que se está a 

registar incide numa fragmentação do mercado. Desde 1980 até aos dias de hoje, a quota de 

mercado combinada da América do Norte e da Europa Ocidental desceu de 67 para 62%, 

enquanto da América Latina e da Ásia (excluindo Japão) subiu dos 11 para 22%[20]. 

 

No ano de 2007, a tendência do mercado de UWF, face ao ano anterior, foi de ligeiro 

crescimento, mais precisamente de 1%. Destaque para os mercados asiáticos e da América 

Latina, que cresceram 4 e 2% respectivamente. Grande parte desse crescimento deveu-se aos 

produtos cutsize e fólio, cuja procura aumentou 2%[15]. 

 

O mercado da pasta foi marcado, em 2007, pela forte desvalorização cambial do dólar 

americano face ao euro e às moedas de países produtores como o Canadá, Brasil, Chile e 

Uruguai. A juntar às restrições na disponibilidade de fibra na Europa, Indonésia e América do 

Norte com forte impacto no custo (estima-se que o preço da pasta continue a subir até 2010), a 

oferta de pasta sofreu perturbações. De positivo, regista-se o crescimento da capacidade de 

produção na América Latina, na ordem de 1.8 milhões de toneladas anuais.  

 

Quanto ao consumo (tanto de pasta como de papel), os Estados Unidos lideram (27%), 

seguindo-se China (13%), Japão (9%), Alemanha (6%) e Reino Unido (4%). Canadá, Finlândia 

e Suécia distinguiram-se pela quantidade que exportaram, enquanto Estados Unidos, China, 

Alemanha, Inglaterra, França e Espanha o fizeram pela quantidade que importaram. 

 

Dada a crise global que neste ano de 2008 assola os mercados financeiros, em que se 

coloca a possibilidade da economia norte-americana entrar em recessão, é esperado que a 

economia global sofra um abrandamento. Excepção aos mercados emergentes, que se espera 

que continuem a crescer a um ritmo próximo do verificado nestes últimos anos, especialmente 

o da América Latina, que possui um ciclo de maturação do eucalipto (principal matéria-prima) 

de metade do tempo necessário na Europa. 

 

2.2.2. Mercado Europeu 

 
A capacidade produtiva de UWF na Europa tem vindo a diminuir desde 2005 e o ano de 

2007 não foi excepção: duas fábricas com capacidade anual de 420 mil toneladas fecharam 

nesse ano. Só nos últimos três anos, a capacidade produtiva deste tipo de papel na Europa 

diminuiu cerca de 650 mil toneladas. Contudo, este efeito será atenuado pela nova máquina de 

papel do Grupo Portucel Soporcel (MP4), com capacidade para produzir 500 mil toneladas 

anuais, cuja entrada em funcionamento está prevista para Agosto de 2009. A acompanhar a 

diminuição nas capacidades produtivas no continente europeu, registou-se uma consequente 

diminuição na produção de papéis UWF no valor de 2% ou 180 mil toneladas[15]. 
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Pelo contrário, a procura de UWF na Europa cresceu 1% face ao ano anterior. Cutsize 

e fólio foram os que mais cresceram, com um aumento de 2% na sua procura. Dado que a 

diminuição na capacidade é mais acentuada que o aumento da produção, assiste-se a um 

maior aproveitamento das capacidades produtivas, atingindo em alguns casos, os 97%. 

 

Tal como a produção, registou-se uma pequena diminuição nas vendas de papéis UWF 

(1%), em especial nas que tiveram como destino o exterior do continente, que caíram 17% (130 

mil toneladas) de 2006 para o ano seguinte. Esta quebra nas vendas foi mais do que 

compensada com o crescimento das importações de papéis UWF que aumentaram 170 mil 

toneladas (40%), com o papel do tipo cutsize a representar 80% das mesmas.  

 

2.2.3. Mercado Nacional 

 

Em Portugal, o sector da pasta e papel é um sector exportador líquido, isto é, exporta 

mais do que importa. Em 2005, foi responsável por 0.8% do PIB nacional e por 4.5% do PIB 

industrial contribuindo assim de forma positiva para a Balança de Pagamentos. O sector da 

pasta e papel é o 4º ramo na lista de exportadores líquidos nacionais, estando classificado 

atrás das indústrias de têxteis, do couro e de madeiras[15].  

 
Em particular, a pasta é pouco diferenciada e a concorrência é baseada no preço 

praticado. Desde o ano de 1997, a produção aumentou 15% e Alemanha e Espanha são os 

destinos mais habituais. Quanto ao papel, o mercado é mais diferenciável e a qualidade dos 

produtos desempenha um papel discriminatório na compra dos mesmos, não sendo estes 

escolhidos unicamente pelo preço praticado. Na última década, registou-se um crescimento na 

produção de papel na ordem dos 55%. As principais empresas nacionais, neste ramo, são o 

Grupo Portucel Soporcel e a Altri, sendo que a última se dedica apenas à produção e venda de 

pasta. 

 

Criada em 2005, resultante de um processo de spin-off da Cofina, a Altri é uma empresa 

cotada no PSI-20, tendo três fábricas de pasta e uma de papel. Esta empresa tem vindo a 

aumentar a sua dimensão, já que adquiriu duas das suas três fábricas de pasta, nos anos de 

2005 e 2006. Agregadamente, as fábricas de pasta têm uma capacidade anual de 560 mil 

toneladas enquanto a fábrica de papel regista uma capacidade de 60 mil toneladas anuais. 

Através de um investimento estimado em 400 milhões de euros, a Altri aumentará a sua 

capacidade para as duas fábricas adquiridas, passando a produzir, em 2010, cerca de 900 mil 

toneladas de pasta por ano. Um dos seus principais activos é a sua floresta. Com 78 mil 

hectares, a floresta confere-lhe um auto abastecimento de 50%. Correntemente, 90% da 

produção é exportada para o mercado europeu. Desde 2002 a 2006, a Altri obteve um 
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crescimento médio de 38% por ano, tendo facturado 419 milhões de euros em 2007[1]. 

 

2.3. Grupo Portucel Soporcel 

 

2.3.1. Situação Actual 

 

Uma vez adquirido o Grupo Soporcel (o que na altura representou um aumento de 

capacidade para 1.02 milhões de toneladas de papel, 1.32 milhões de toneladas de pasta e um 

volume de negócios superior a 1000 milhões de euros), o Grupo Portucel Soporcel teve que 

reformular a sua missão e visão. Hoje, o Grupo tem como missão "produzir e comercializar 

papel de alta qualidade a partir da fibra de eucalipto, obtida de uma floresta cuidada e 

sustentável e, transformada num parque industrial tecnologicamente avançado, maximizando o 

valor para os clientes e para os accionistas". A visão é mais arrojada e pretende "ser um 

fornecedor global dos mercados mundiais em UWF e líder nos segmentos de papéis office e 

offset"[16]. 

  

Assente nesta filosofia, no ano de 2007, o Grupo Portucel Soporcel produziu 1.029 

milhões de toneladas de papel, tendo vendido 1.031 milhões, dos quais cerca de 92% foram 

exportados para mais de 70 países. Esta quantidade vendida representa um aumento de 2.7% 

em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento de 6% no mercado europeu. As 

vendas para os Estados Unidos (que representam 2/3 do volume exportado da Europa para 

este país) mantiveram-se estáveis. Ao contrário dos mercados europeu e americano, o Grupo 

sofreu uma diminuição nas vendas nos restantes mercados. Em 2006, as quotas de mercado 

do Grupo no mundo e na Europa de BEKP (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp) foram de 5,4 e 

12,4%, respectivamente, colocando-o no primeiro lugar entre os que mais produziram no 

continente europeu deste tipo de papel e terceiro a nível mundial. De entre os produtores de 

UWF, o Grupo ocupa o 6º na Europa (figura 2.1) e o 11º no mundo (figura 2.2)[15].  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.1 – Maiores produtores europeus de UWF em 2006 

                 Figura 2.2 – Maiores produtores mundiais de UWF em 2007 
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Prevista para Agosto de 2009 está a entrada em funcionamento da nova fábrica do 

complexo industrial de Setúbal, num orçamento estimado em 550 milhões de euros e que 

permitirá a criação de 355 postos de emprego (actualmente conta com cerca de 2000 

colaboradores), o Grupo passará a dispor de mais 500 mil toneladas anuais (mais de 1350 

toneladas por dia). Esta será a maior, mais rápida e sofisticada máquina utilizada na produção 

de papel a nível mundial. Com este aumento de produção, o Grupo passará a dispor da 

capacidade para produzir 1.5 milhões de toneladas por ano, estando em condições de 

aumentar a sua penetração no mercado europeu e reforçar a já conquistada no mercado norte-

americano, afirmando-se como o maior produtor europeu de UWF e um dos maiores a nível 

mundial.  

 

Em 2007, o Grupo produziu 1.321 milhões de toneladas de BKEP, o que traduziu um 

aumento de 1% em relação ao ano anterior, afirmando-se como o maior produtor europeu, 

deste tipo de pasta, e terceiro maior do mundo (figura 2.3). Do total produzido, 777 mil 

toneladas foram integradas em papel e as restantes 544 mil foram colocadas no mercado. A 

quantidade de pasta disponibilizada no mercado foi inferior à do ano transacto devido a uma 

maior percentagem de integração em papel. A maior parte da pasta exportada teve como 

destino o mercado europeu, onde residem os produtores de papel com maior qualidade, 

capacidade tecnológica e know-how que valorize as qualidades naturais da pasta[15]. A entrada 

em funcionamento da MP4 exigirá um natural maior consumo de pasta, pelo que o Grupo 

passará a integrar quase toda a pasta produzida (actualmente integra 54%) na produção de 

papel. A excepção residirá na pasta que é fabricada em Cacia, que se manterá para venda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Maiores produtores mundiais de BEKP em 2006 

 
Comparativamente com o ano que lhe antecedeu, 2007 foi um ano de crescimento para o 

Grupo Portucel Soporcel. O volume de negócios cresceu 66.7 milhões de euros em relação a 

2006 e foi gerado pela venda de papel (71%), venda de pasta (21%) e venda de energia e 

outros serviços (8%). O EBITDA aumentou 0,8% apesar do aumento significativo dos preços de 

alguns factores de produção, como a madeira do eucalipto, de produtos químicos e dos 

transportes. Estes aumentos foram atenuados pelo esforço em melhorar a eficiência e 
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produtividade do Grupo. Os resultados operacionais aumentaram 24.4%, em parte devido à 

redução de provisões. O resultado líquido subiu 23.5% e registou-se uma redução no 

endividamento na ordem dos 112.4 milhões de euros, já incluindo não só os dividendos de 

2006 mas também os dividendos antecipados de 2007[15]. Estes e outros indicativos da 

performance do Grupo em 2007 estão presentes na figura 2.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Síntese dos principais indicadores de performance 

 
Como se pode observar no organograma da empresa, presente na figura 2.5, o Grupo 

Portucel Soporcel não se dedica, exclusivamente, à produção e comercialização de pasta e 

papel, tendo empresas dedicadas à I&D, área florestal e energia[14]. 
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 Figura 2.5 – Organograma do Grupo Portucel Soporcel 

 

2.3.2. Produtos e Marcas 

 

O Grupo Portucel Soporcel possui uma gama de marcas de papel bastante variada 

(figura 2.6), englobando, principalmente, o papel de escritório (office) e offset, mas também 

envelopes e papel reciclado. Esta gama abrange os segmentos premium, standard ou 

economic. Os produtos premium apresentam níveis superiores de qualidade, não na matéria-

prima, que é a mesma, mas sim em suavidade, brancura, consistência, cor e opacidade, e os 

produtos economic apresentam níveis mais modestos. Desta forma, os produtos de segmento 

premium têm preços mais elevados que os restantes, e os economic, tal como o nome indica, 

têm preços mais acessíveis. 
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Figura 2.6 – Produtos e marcas fabricados 

 
Dentro do papel office (papel para escrita), existem as marcas Navigator, Pioneer, 

Discovery, Target, Explorer, Multioffice e Inacópia. Estas marcas proporcionam ao Grupo uma 

quota de mercado de 14% na Europa Ocidental. A marca Navigator é a marca premium que 

mais vende no mundo, com consumidores diários em mais de 70 países. Pelos consumidores 

europeus, foi considerado como a marca de maior qualidade percebida; é a marca líder em 

termos de Brand Equity; e é a marca com melhor avaliação em termos Brand Performance. As 

vendas deste tipo de papel aumentaram 22%, face a 2006. A marca Pioneer existe desde 

2003. Dado ter uma elevada brancura e tonalidade única, tem como target as mulheres, as 

habituais decisoras do papel de escritório a comprar por parte das empresas. A crescer a mais 

de 70% ao ano, já é comercializado em 35 países. A marca Discovery foi concebida para 

aplicações profissionais e equipamentos de alto volume, já que baseado na redução de 

gramagem, permite o uso eficiente de recursos diminuindo assim as necessidades de água, 

madeira e energia. Vendido em 40 países, registou um crescimento de 21% no último ano. A 

marca Target é adequada a todo o tipo de consumidores. Registou um aumento de 51% nos 20 

países em que é vendida. Multioffice é a marca a escolher para trabalhos correntes de 

impressão e cópia, para garantir uma elevada produtividade em produção a larga escala de 

documentos. Cresceu menos do que as outras marcas office (8%) em 2007, face a 2006. A 

marca Inacópia foi a primeira de papel office europeu produzida a partir de Eucalyptus globulus, 

contando hoje já com 26 anos. Cresceu 8%, com especial relevo para o seu segmento 
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premium, que cresceu 23% neste último ano. 

 

Na categoria de papel offset (papel para impressão), isto é, para uso gráfico, o Grupo 

produz as marcas Soporset e Inaset e também uma variante da marca Pioneer, que no total 

correspondem a 15% de quota de mercado na Europa Ocidental. A primeira é líder no 

segmento premium das marcas offset, provavelmente devido à sua elevada performance, 

fiabilidade e qualidade. Está presente em cerca de 50 países e no último ano, as suas vendas 

cresceram 7%. A marca Inaset é a mais antiga com segmento premium na Europa, contando já 

com mais de três décadas. Comercializado em 15 países, registou um crescimento muito 

pequeno a nível global (apenas 2%), ainda que na Europa tenha crescido 16%, no último ano. 

 

O Grupo tem a marcas Mail Star e Fast Mail para envelopes, e a marca Explorer 

Premium Recycled para o papel reciclado. Esta última tem como matéria-prima pasta reciclada 

e desperdícios, resultantes da produção das outras marcas[15].  

 

Quanto ao acabamento, o papel produzido pode ser classificado em cutsize, fólio ou 

reels. Os produtos cutsize, ou formatos reduzidos, são os produtos mencionados acima como 

produtos office. Podem ter formatos A3 ou A4 (90% do total) e estão disponíveis em resmas 

(500 folhas) ou meia resma. Existem especialidades que possibilitam a hipótese de ser 

enresmado em plástico ou cada folha ter quatro furos (em que dois é o normal). Este tipo de 

papel representa cerca de metade do papel produzido no complexo industrial de Setúbal do 

Grupo. Os produtos fólio, ou formatos gráficos, anteriormente referenciados como papel offset, 

correspondem a cerca de 30% do total que é produzido em Setúbal. Os clientes podem optar 

entre comprar o papel enresmado ou a granel. Os restantes 20% de papel produzido também 

são papel offset, e têm a designação de reels ou bobines, pois antes de expedido costumam 

ser rebobinados. 

 

Aquando da encomenda, o cliente pode ainda escolher entre diversas gramagens, que 

vão desde os 60 g/m2 até aos 120 g/m2. Entre estes dois extremos, existem ainda as medidas 

de 70, 80, 85, 90, 100 e 110 g/m2. 

 

2.3.3. Complexos Industriais 

 
A capacidade produtiva do Grupo Portucel Soporcel compreende-se a três complexos 

industrias, localizados em Setúbal, Figueira da Foz e Cacia, todos equipados com elevado nível 

de tecnologia e com dimensão internacional[16].  

 

O complexo industrial de Cacia é o único que não produz papel, produzindo apenas 

pasta. É também aquele que menos produz, ficando-se pelas 260 mil toneladas por ano. Esta 
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quantidade de pasta, não é utilizada como matéria-prima na produção de papel, sendo vendida. 

Estrategicamente localizado junto de uma grande mancha de floresta de eucalipto, o complexo 

tem sabido aproveitar esta proximidade e capitalizá-la em competitividade e valor à pasta 

produzida.  

 

O complexo industrial da Figueira da Foz é uma das maiores unidades a fabricar papel 

na Europa e, actualmente, a maior da Península Ibérica. Este complexo está integrado 

verticalmente, desde a floresta até à produção de papel. Integra no fabrico de papel 550 mil 

toneladas por ano de pasta e produz anualmente 750 mil toneladas de papel, por intermédio de 

duas máquinas, a segunda instalada no ano 2000. Com um portfolio de quase 7000 produtos, 

resultantes da combinação de, entre outros, diferentes tipos de papel, gramagem, brancura e 

destinos, quase na sua totalidade formatos gráficos e papel office. 

 

O complexo industrial de Setúbal localiza-se na zona industrial da Mitrena, a cerca de 8 

quilómetros da cidade de Setúbal. O complexo incorpora duas unidades fabris, a de produção 

de pasta e a de produção de papel. Disponibiliza no mercado 340 mil toneladas de pasta e 

integra 170 mil, na produção de papel. Até à entrada em funcionamento da nova máquina de 

produção de papel, são produzidas 270 mil toneladas por ano. Com o aumento de 500 mil 

toneladas anuais, deixa de ser disponibilizada no mercado pasta produzida neste complexo 

fabril, para passar a ser toda integrada na produção de papel. A unidade de produção de papel 

é constituída por dois blocos: o de produção e o de transformação. 

 

O bloco de produção engloba (enquanto a MP4 ainda não estiver a funcionar) três 

máquinas de produzir papel e respectivas máquinas bobinadoras, que como o nome indica, 

bobinam o papel, de modo a que seja mais simples abordar o papel aquando do seu 

acabamento. As máquinas bobinadoras, por trabalharem a uma velocidade muito superior às 

máquinas de produção, nunca são o bottleneck do processo. A velocidade máxima das 

máquinas bobinadoras é de 2500 metros por minuto, o que corresponde, consoante as 

gramagens dos diferentes produtos, a velocidades entre as 821 e as 1659 toneladas por dia.  

 

A MP1 tem uma capacidade média de 245 toneladas diárias (variando conforme o 

produto que está a processar), e fabrica os produtos P1 (OP1060), P2 (OP1070 e OP1080), P3 

(OP1090 e OP1100), P4 (OP1110 e OP1120), P5 (OS080 e OS090) e O6 (CE080), tudo 

nomes fictícios que fazem parte dos produtos descritos em 2.3.2. A MP2 é, de longe, a 

máquina mais lenta do bloco de produção, com uma capacidade média de 65 toneladas por 

dia. Produz os produtos P7 (EP080, EP085, EP090 e EP095), P8 (EP100, EP110 e EP120) e 

P9 (WP2075 e WP2080). A MP3 tem uma capacidade média de 530 toneladas por dia. Por ela 

passam os produtos P10 (CP3080 e CP3090), P11 (CS1080 e CS1090) e P12 (PP3080, 

PP3090, PP3100 e PP3110). As velocidades de processamento de cada tipo de produto e 

respectiva gramagem, na máquina em que são produzidos, estão indicadas no Anexo A. 



 

 13 

 

Como o papel produzido quase sempre não é entregue ao cliente na forma de bobine, 

é necessário existir um bloco de transformação que coloque o papel na forma pretendida. Para 

tal suceder, existem os seguintes equipamentos: linhas de cutsize, cortadoras e rebobinadoras. 

 

Existem duas linhas de cutsize que recebem os formatos reduzidos (A4 e A3) e os 

cortam e enresmam. A segunda linha (L2) recebe papel em formato A4 normal (resma, sem 

furos e enresmado em papel), enquanto a L1 recebe o restante de A4 normal, as 

especialidades de A4 e o papel em formato A3. A velocidade da L2 é de 281 toneladas por dia, 

sendo mais rápida do que a L1, que por sua vez opera entre as 175 (para A4 normal) e as 72 

toneladas diárias para uma das especialidades de A4. O bloco de transformação tem à sua 

disposição três cortadoras (C4, C5 e C8). Estas têm a mesma função das linhas, só que são 

apropriadas a formatos gráficos, de modo que recebem esse tipo de papel. A capacidade 

média das cortadoras é de 73 toneladas por dia. Os restantes equipamentos, as máquinas 

rebobinadoras, recebem as bobines produzidas e são necessários quando se pretende 

redimensionar os diâmetros da bobina ou do mandril. Cerca de dois terços das reels 

produzidas necessitam de passar pelas máquinas rebobinadoras, equipamentos iguais às 

máquinas bobinadoras, apenas com funções diferentes. 

 

Depois de transformado, o papel é encaminhado para o armazém, onde ficará até 

chegar a data de transporte até ao cliente. Todo o processo da unidade de produção de papel 

do complexo industrial de Setúbal está representado na figura 2.7. 

 

2.3.4. Processo Produtivo 

 
Para produzir papel, pode-se utilizar como matéria-prima principal a polpa de eucalipto 

ou de pinheiro. Ambas as árvores existem com bastante abundância no nosso país, pelo que 

não é esse factor que as diferencia. O que as distingue é a finalidade do produto final. A 

madeira de pinheiro serve para produzir sacos de papel fortes (como por exemplo para 

transportar cimento) ou folhas de papel com gramagens baixas, devido à maior resistência 

resultante de um maior comprimento da fibra. A madeira de eucalipto é boa para produzir papel 

de impressão, cópia, offset ou de livro. Assim é esta última que o Grupo utiliza como principal 

matéria-prima no seu processo produtivo, armazenando a quantidade suficiente para a 

produção de pasta. 
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Figura 2.7 – Diagrama de blocos do processo da unidade de produção de papel do complexo industrial 

de Setúbal 
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A pasta pode ser produzida através de processos mecânicos ou químicos, em que 

ambos separam a linina, celulose e hemicelulose, do resto da madeira, para fazer a fibra. No 

primeiro caso, a madeira é transformada em fibra, através de processos mecânicos (como a 

trituração). A fibra resultante não tem uma grande qualidade, devido a uma consistência muito 

elevada, ideal para sacos ou embalagens, e não papel com elevada qualidade, como é o 

objectivo do Grupo. Nos processos químicos, a pasta resulta da adição de ácidos, aditivos e 

vários outros produtos químicos à madeira. Tem as características necessárias para ser 

transformada em papel com grande durabilidade (em termos de cor, opacidade e robustez) e 

adaptada a papéis de impressão, e assim é através deste método que o Grupo produz a pasta. 

 

Depois de produzida, a pasta passa por uma etapa final de branqueamento, 

actualmente já feita sem o recurso à utilização de produtos com cloro, mas sim através de 

reacções com peróxidos, elementos bem menos poluentes. A pasta que tiver como destino o 

mercado necessita de ser secada previamente. A pasta que servir de matéria-prima para a 

produção de papel é encaminhada para as máquinas de produzir papel (MP's), onde se 

formará a folha de papel. 

 

Às MP's, a pasta chega num estado praticamente líquido (99.5% de água). A ainda 

pasta passa por uma etapa de preparação, em que são adicionados mais ingredientes, em 

quantidades que são função da gramagem pretendida. De seguida, são retiradas impurezas, 

bichos e espumas. O resultante entra numa fase de sucessivos processos de secagem, em 

que se remove a água, através de processos gravitacionais (como a evaporação), chegando-se 

a uma mistura com quantidade de água entre os 4 e os 6%. Essa mistura leva um banho de 

água com aditivos e corantes, para que a folha comece a ganhar a sua configuração final. 

Segue-se uma nova secagem e logo depois o papel é prensado, adquirindo assim a folha a sua 

configuração final. Por fim, o papel é enrolado nas bobinadoras adjacentes às MP's, estando 

em condições de seguir para o bloco de transformação. 

 

O controlo de qualidade é seriamente tido em conta pelo Departamento de Produção. 

Desta forma, uma amostra de tudo o que é produzido segue para laboratório, onde são 

efectuados testes, a fim de verificar se o papel cumpre todos os requisitos no que a qualidade 

diz respeito, para manter o clima de confiança e credibilidade que o Grupo ganhou junto dos 

clientes. 

 

2.3.5. Planeamento e Escalonamento actuais 

 

O Departamento de Produção do complexo industrial de Setúbal efectua o 

planeamento para o orçamento de produção e transformação com um horizonte temporal de 

um ano, fazendo-o com base nos registos que dispõe e no comportamento do mercado 
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(estando claro sujeito a alterações pontuais). Este planeamento já inclui as paragens das 

máquinas orçamentadas (para manutenção) e está dividido em horizontes mensais para cada 

MP. 

 

Com base neste planeamento e nas encomendas recebidas, o Departamento de 

Vendas & Marketing efectua o escalonamento para cada mês, de modo a maximizar as vendas 

e ao mesmo tempo satisfazer as necessidades dos clientes. O Grupo Portucel Soporcel tem 

uma carteira de clientes bastante vasta e variada, em que quase todas as encomendas são 

únicas, devido às suas características singulares (quantidade, produto, gramagem, etc.). Por 

isto e porque dispõe de máquinas que devem trabalhar eficientemente, a forma como o Grupo 

efectua o escalonamento das encomendas não é nada trivial.  

 

Em primeiro lugar, existe o requisito de a encomenda ter no mínimo três toneladas. 

Caso não tivesse esse peso, seria muito difícil juntar essa encomenda a outra com as mesmas 

características, e uma máquina processaria essa tarefa rapidamente, efectuando dois 

changeovers num curto período de tempo, o que não é desejável. Isto explica-se pelo facto de 

a produção ser feita em regime contínuo, pelo que qualquer alteração na gramagem ou 

qualidade do produto, exige que se produza durante algum tempo (entre dez a trinta minutos) 

algo que não cumpre as especificações requeridas para nenhum produto e assim não poderá 

ser disponibilizado no mercado. É também por esta razão que o tempo mínimo a produzir um 

determinado produto é de metade de um dia. O Grupo compromete-se a entregar a 

encomenda, ao cliente, num período máximo de 14 dias. 

 

Respeitando todas as condições acima referidas, o Departamento de Vendas & 

Marketing faz o escalonamento ao criar, para cada máquina, um ciclo de produção, onde 

(desde que ainda haja disponibilidade) se afectam as encomendas. Pode-se ver um exemplo 

de um ciclo de produção mensal na figura 2.8.  

 

Depois de afectadas as encomendas, existe a necessidade de determinar a melhor 

sequência de processamento possível para a carteira de encomendas em mão. As manchas do 

ciclo de produção ilustradas na figura 2.8 não são rígidas, podendo ser alvo de alterações, 

compensações ou trocas com outras manchas, de forma a minimizar perdas. As decisões de 

sequenciamento são tomadas com uma antecedência mínima de entre dois a três dias, para 

que ambos os departamentos de Produção e Vendas & Marketing possam coordenar os seus 

esforços. 
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Figura 2.8 – Exemplo de um ciclo de produção mensal 
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2.4. Problema a Estudar 

 
Pelo que foi descrito neste capítulo, em especial na secção 2.3.5, conclui-se que uma 

unidade de produção de papel é um sistema bastante complexo. Para medir o grau de 

eficiência de como o Grupo Portucel Soporcel, efectua a afectação e o sequenciamento das 

encomendas, no complexo industrial de Setúbal, nas três MP’s que estão em funcionamento, e 

simultaneamente, comparar com um estudo prévio realizado em 2007, no mesmo âmbito do 

presente trabalho (Fontoura, 2007)[10] e descrito resumidamente em 4.3, será desenvolvido um 

modelo a implementar em GAMS. Este modelo será produzido a partir de uma carteira de 

encomendas mensal fictícia. O modelo pretenderá determinar o sequenciamento ideal para 

cada MP, no que diz respeito ao tempo de funcionamento das máquinas, tempo de 

armazenagem das encomendas em armazém, quantidade produzida e performance 

computacional. Entrar-se-á também no campo de escalonamento, ao estudar a possibilidade 

de se deixar em aberto a hipótese de certas encomendas poderem ser processadas em outras 

máquinas que não aquela em que são processadas na actualidade. 
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3. Enquadramento teórico 

 

3.1. Introdução 

 

 Este capítulo tem como objectivo introduzir as bases teóricas à resolução do caso de 

estudo a desenvolver neste dissertação. Dado que o caso de estudo pretende resolver um 

problema de escalonamento e sequenciamento, estes campos serão abordados com algum 

detelhe.  

 

Tanto o escalonamento como o sequenciamento tratam-se de decisões de curto prazo 

dentro do processo de planeamento de qualquer organização, contudo estas são influenciadas 

por decisões hierarquicamente superiores, como as de longo e médio prazo. A título de 

exemplo, pode-se referenciar que a capacidade disponível que limita a produção no caso de 

estudo e assim tem impacto directo no escalonamento, foi decidida no Planeamento 

Estratégico. Assim, para que se entenda em que condições as organizações tomam as 

decisões de curto prazo (como o escalonamento e o sequenciamento), este capítulo segue a 

estrutura do Planeamento Organizacional. Deste modo, em primeiro lugar são analisadas as 

decisões de longo prazo (Planeamento Estratégico), seguindo-se as de médio prazo 

(Planeamento Táctico), e por último as de curto prazo (Planeamento Operacional). 

Naturalmente, dado o âmbito do presente caso de estudo incidir em decisões do Planeamento 

Operacional, é este que é estudado mais aprofundadamente. 

 

 

3.2. Planeamento Organizacional 

 

O Planeamento Organizacional de uma empresa é feito, como já foi referido, a três 

níveis hierárquicos de decisão: estratégico, táctico e operacional. Como demonstra a figura 

3.1, os três níveis estão interligados. O Planeamento Táctico depende das capacidades 

definidas pelo planeamento estratégico assim como a afectação efectuada pelo planeamento 

operacional está restringida pelo planeamento táctico. Regularmente, é transmitido feedback 

dos níveis anteriores aos superiores, podendo originar nestes revisões. 
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Figura 3.1 – Horizonte temporal e hierarquização do planeamento organizacional 

 

3.3. Planeamento Estratégico 

 

O Planeamento Estratégico está associado à estratégia corporativa de uma 

organização e é o patamar com horizonte temporal mais elevado do planeamento 

organizacional, destinando-se a decisões corporativas e de produção de longo prazo, que 

podem ir desde os doze meses até vários anos dependendo do tipo de organização.  

 

3.3.1. Estratégia Corporativa 

 

 A estratégia corporativa de uma organização é de grande importância pois vai 

condicionar todo a estratégia de negócio a implementar. Resumidamente, a estratégia 

corporativa encarrega-se de analisar as necessidades de exploração e a implementação de 

novas oportunidades de actuação. Sucede à declaração da visão, de forma que a organização 

nesta altura, já se conhece a si mesma, onde se encontra e onde quer chegar. Os objectivos 

comuns dentro do Planeamento Estratégico passam por reduzir custos, melhorar as 

tecnologias de produção assim como a qualidade dos seus produtos ou serviços. 

 

 A aplicação de uma estratégia corporativa sugere três princípios: adequabilidade, 

viabilidade e aceitabilidade. 

 

 Adequabilidade na medida que a organização deve enquadrar-se no meio (social, 

político, económico, educacional, tecnológico e ambiental) que a rodeia, aplicando a sua 

estratégia corporativa em consonância com este. A estratégia a aplicar igualmente deve 

P. Estratégico 

P. Táctico 

P. Operacional 

P. Táctico 

P. Operacional 

P. Estratégico 

     0                 3                 6              12             18                          48        (meses) 
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enquadrar-se com o passado da empresa, pelo que, se esta não for recém-criada, antes de 

tomar qualquer acção deve-se verificar se é preferível efectuar correcções à estratégia anterior, 

a tomar um novo rumo. É igualmente desejável que qualquer estratégia corporativa resulte em 

pelo menos uma das três economias, de forma a garantir o seu crescimento sustentável: 

economia de escala, de experiência ou de gama. Uma organização pode verificar se a sua 

estratégia corporativa é adequada efectuando análises como sejam as de: PEST, SWOT, de 

sensibilidade ou árvores de decisão. 

 

 É necessário assegurar que uma estratégia é viável antes de a colocar em prática. Por 

outras palavras, é necessário que existam recursos disponíveis (fundos, capital, recursos 

humanos, informação) antes de a implementar. É possível calcular a viabilidade através de 

métodos de forecasting ou análises de fluxo de caixa e break-even. 

 

 Por último, é necessário que a estratégia a implementar seja aceite, não só pelos 

shareholders mas também pelos stakeholders. Estes últimos, que vão desde os funcionários 

aos clientes, embora não sejam detentores da organização, podem perfeitamente travar 

qualquer plano desta.  

 

3.3.2. Estratégia de Produção 

 

Como se referiu no início da secção 3.3., o Planeamento Estratégico não se limita às 

decisões corporativas, englobando também as de produção (às quais se dará maior destaque 

visto que é sobre estas que o caso de estudo incide), sendo esta função da capacidade 

instalada. As decisões de capacidade, para o caso de uma fábrica de papel, podem facilmente 

ultrapassar o período de quatro anos representado na figura 3.1. Considera-se como 

capacidade o máximo que se pode produzir num dado período temporal (geralmente um ano 

ou um mês), sendo mensurável (em horas, toneladas, unidades produzidas, etc) ao qual se 

desconta os períodos de manutenção, trocas de turno ou outras paragens previstas. A restringir 

o máximo que se pode obter tem-se não só a capacidade instalada, mas também os recursos 

disponíveis, como por exemplo a mão-de-obra. As decisões de capacidade são de grande 

importância pois para além de constituírem restrições físicas ao máximo que se pode produzir, 

exigem o investimento de grandes montantes de capital, um bem sempre considerado escasso, 

que se repercutirão durante um longo horizonte temporal. Assim, estas decisões envolvem 

todos departamentos de uma organização e são tomadas pelos gestores de topo. 

 

 Existem quatro decisões fulcrais quanto à capacidade, que necessitam de ser tomadas 

antes de implementar qualquer medida[26]. Elas são: 

� Qual o valor máximo? 

� Qual a dimensão de cada unidade? 

� Quando instalá-la? 
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� Que tipo de instalação é requerido? 

 

Procurando responder às questões acima apresentadas, o valor máximo da 

capacidade deve depender das seguintes condicionantes: 

1. Mercado em expansão ou custos de investimento em capacidade baixos 

comparativamente com ficar com falta de capacidade – Instalar capacidade que exceda a 

procura média. 

2. Custos de sofrer rotura de capacidade são iguais a ter excesso da mesma – 

Instalar capacidade igual à procura média prevista. 

3. Custos de capacidade muito elevados relativamente a rotura de stock – Instalar 

capacidade que corresponda ou seja ligeiramente inferior à procura média, de forma a 

maximizar a sua utilização. 

 

A dimensão de cada unidade é influenciada pela forma como os seus custos variam 

quando se aumenta a produção. Caso se registe uma diminuição dos custos unitários com o 

aumento de produção, trata-se de uma instalação que pode beneficiar de economias de escala 

e assim o tamanho das suas unidades deverá ter a dimensão suficiente para aproveitar este 

facto. Contudo, a partir de certa quantidade produzida, os custos unitários começarão a 

aumentar e entra-se em deseconomias de escala (figura 3.2). Esta situação pode ficar-se a 

dever ao aumento dos custos com os transportes (geralmente duas pequenas instalações 

estão mais próximas dos seus mercados do que uma com grandes dimensões), controle de 

qualidade, comunicação ou outros problemas burocráticos. Nestes casos, já se ultrapassou o 

tamanho óptimo (representado por Q* na figura 3.2) e é necessário uma redução de 

capacidade no tamanho das unidades. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Representação da dimensão óptima das unidades a instalar 

 

Associado às decisões de capacidade está a escolha do tipo de instalação requerido a 

qual depende do processo de produção. Existem quatro grandes grupos quanto ao processo de 

produção: job shop, batch, linha de montagem e fluxo contínuo. Estes grupos estão ilustrados 
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na Matriz Produto-Processo, retratada na figura 3.3[8], adaptada da literatura, onde a variedade 

decresce de cima para baixo, e o volume cresce da esquerda para a direita. Tanto o canto 

inferior como o superior da figura demonstram situações inviáveis, pois não é possível produzir 

com sustentabilidade de forma diferenciada e em grande volume ou de standardizadamente em 

pequeno volume.  

 

1. Designa-se por job shop o processo destinado à produção em descontínuo de 

uma grande diversidade de produtos distintos, com diferentes sequências de produção e um 

pequeno volume de produção reservado a cada um destes produtos. Neste tipo de processo é 

comum um equipamento estar afectado a várias tarefas e a sua taxa de utilização é elevada. 

Exige grande nível de supervisão com elevado grau de especialização. Constituem exemplos 

deste tipo de processo, as gráficas comerciais, equipamento pesado e fábricas de placas de 

circuito personalizadas.  

2. Batch shop é uma variante de job shop, mais standardizada que a última, mas 

igualmente com pequeno volume de produção para os múltiplos produtos criados. Também à 

semelhança de job shop, existe elevada flexibilidade, tempos de paragens reduzidos, mas 

também velocidades de processamento não muito elevadas, níveis de armazenamento e 

tempos de preparação elevados, assim como um grande investimento. Indústrias alimentar e 

farmacêutica, são dois exemplos deste processo de produção. 

3. Em linha de montagem tem-se o exemplo clássico da produção de automóvel 

em que várias componentes são inseridas, ao longo das várias estações de trabalho, ao corpo 

do produto final. Neste tipo de processo, o volume de produção já é maior e a variedade menor, 

se bem que continue a existir alguma diferenciação (caso da produção de brinquedos). 

4. Fluxo contínuo é o processo com grande volume de produção, elevada taxa de 

automação, em que existe uma grande uniformização do que é produzido. O equipamento é 

especializando, destinado a uma só tarefa. Exige mão-de-obra semi-especializada e o fluxo de 

materiais é pouco flexível sendo caracterizado por um controle apertado das operações nele 

envolvidas. Papel, petróleo, cimento, químicos ou bebidas são casos típicos deste tipo de 

processo claramente virado para um produto em específico, na medida que a única 

diferenciação reside apenas em pequenas nuances. No caso da produção de papel no 

complexo industrial de Setúbal, a diferenciação é feita ao nível da gramagem, cor e formato. 
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Figura 3.3 – Matriz Produto-Processo[8] 

 

3.4. Planeamento Táctico 

 

 O Planeamento Táctico destina-se a decisões de médio prazo, onde é feita a afectação 

de recursos de produção e distribuição, normalmente com um horizonte temporal de três a 

dezoito meses, de modo a garantir os objectivos definidos na estratégia corporativa. Entre 

estas, definem-se políticas de inventário, dimensão dos recursos humanos, canais de 

distribuição e meios de transporte a utilizar, sendo que as decisões são tomadas pelos 

gestores de nível intermédio. 

 

3.4.1. Planeamento Agregado 

 

O Planeamento Táctico tem início com a execução do planeamento agregado. Este por 

sua vez dará origem ao Plano Director de Produção (MPS) e ao escalonamento da mão-de-

obra e recepção de encomendas, sendo que estes dois últimos já fazem parte do Planeamento 

Operacional. 

 

 O planeamento agregado tem esta designação porque é feito para uma medida de 

output ou para uma agregação de produtos, não algo menos geral que isso. Tem como 
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objectivo balancear a capacidade de produção da organização (determinada no Planeamento 

Estratégico, e considerando que esta não se altera) e as necessidades dos seus produtos finais 

de forma a elaborar um plano operacional realista e viável que permita a satisfação dos clientes 

e minimize os custos de produção. Trata-se de determinar a combinação óptima entre taxa de 

produção (não só a quantidade total, incluindo também o mix de produtos) e níveis de recursos 

humanos e inventário.  

 

 O planeamento agregado deve ser capaz de lidar com a incerteza na procura e na 

oferta, pelo que intervirá directamente, não só nos recursos humanos, inventário, capacidade 

de produção mas também no marketing.  

 

 Na definição do planeamento agregado as organizações fazem uso de um 

conjunto de estratégias que lhes permitem estabelecer um equilíbrio entre a procura e a oferta 

dos seus produtos[8]: 

1. Mão-de-obra esporádica – Variar a quantidade de mão-de-obra ao fazer 

contratações e despedimentos em função da flutuação de mercado. Esta alternativa está 

dependente das leis contratuais em vigor com os sindicatos. Com este método é provável que 

se crie mau relacionamento entre a organização e os seus funcionários. Outro inconveniente 

em contratar em função das necessidades depreende-se com a necessidade de treinar os 

novos trabalhadores para as suas tarefas e assim perder-se tempo útil de produção. 

2. Mão-de-obra estável e horas de trabalho variáveis – Ao invés de se contratar 

ou despedir, de forma a ajustar a sua oferta, uma organização pode recorrer ao pagamento de 

horas extraordinárias ou, pelo contrário, reduzir o horário de trabalho dos seus funcionários. 

Desta forma a organização evita problemas com os sindicatos, mas provavelmente, desde que 

não tenha custos de legado (indemnizações aos funcionários despedidos) muito elevados, este 

método sairá mais dispendioso. Isto porque o pagamento de horas extraordinárias, 

normalmente custa 50% a mais do que o normal, chegando ao dobro aos fim-de-semana. 

3. Contratação em part-time – Em períodos de grande procura, a organização 

pode aumentar a sua oferta através da contratação de mão-de-obra em regime part-time 

(bastante utilizado em restaurantes, supermercados e hospitais). Estes trabalhadores não 

recebem tanto quanto os seus colegas com contrato a full-time e assim a organização poupa 

nas contratações. Este método não é do agrado dos sindicatos, pois os trabalhadores em part-

time não usufruem das mesmas regalias dos seus colegas que trabalham a full-time. 

4. Produção para inventário – Para suavizar os picos de procura, uma 

organização pode aproveitar as épocas em que a procura não é tão elevada e produzir em 

excesso. A quantidade que sobrar é armazenada e disponibilizada ao mercado nas alturas em 

que a procura é maior. Esta estratégia aumenta os custos de inventário em função do tempo 

que os armazéns forem utilizados com o excesso de produção. 

5.  Subcontratação – Uma organização pode subcontratar outra para esta lhe 

produzir parte ou a totalidade do que comercializa, evitando assim modificar os seus níveis de 
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mão-de-obra e inventário assim como o horário de trabalho. 

6. Acordos de cooperação – Duas (ou mais) organizações podem criar sinergias, 

ajudando-se mutuamente ao orientarem os seus clientes para a outra empresa, quando não 

tiverem a capacidade ou a disponibilidade de servir o cliente. Tal sucede com os hospitais, que 

remetem os seus pacientes para outras unidades especializadas no problema do doente; ou 

com os hotéis e companhias aéreas que, uma vez atingida a sua capacidade, indicam outras 

empresas no ramo aos seus clientes. 

 

Estas estratégias podem ser acopladas utilizando-se o que em gestão de operações se 

designa por uma estratégia mista. O processo de planeamento agregado encontra-se 

esquematizado no diagrama da figura 3.4[28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Esquematização do planeamento agregado[28] 

 

3.4.2. Plano Director de Produção (MPS) 

 

O Plano Director de Produção, ou MPS (Master Production Scheduling), tem como 

objectivo definir o tipo e quantidade de cada produto a ser produzido durante o horizonte 

temporal estabelecido no planeamento agregado, de forma a se poder efectuar o 

escalonamento das encomendas recebidas. O MPS actua discretizando o tempo em intervalos 

menores, desagregando ainda a taxa de produção global em função dos produtos e recursos a 

utilizar.  

 

De forma a afectar as necessidades globais de cada produto no horizonte disponível, é 

executado o Planeamento das necessidades em materiais (MRP), e uma vez que se tem que 

ter em conta as limitações das capacidades disponíveis, é feito também o Planeamento das 
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necessidades em capacidade (CRP). 

 

Elaborar um MRP (Material Requirements Planning) é útil às organizações na medida 

que diminui a complexidade criada inerente à produção de diversos bens, muitos deles com 

componentes e processo de produção distintos. O MRP é um método computacional que 

determina quantas e quais as componentes que cada produto necessita, assim como efectua o 

escalonamento de quando é que estas devem ser pedidas ou produzidas. Depende do tempo 

de produção; dos tempos de entrega de componentes ou matéria-prima necessárias à 

produção; da relação da organização com o cliente; da capacidade existente; e da relutância do 

gestor responsável face a modificações. 

 

1. O CRP (Capacity Requirements Planning) verifica se existe a capacidade 

necessária para corresponder às exigências definidas pelo MRP, de modo a eliminar 

constrangimentos que possam ter lugar.  

 

O MPS pode seguir três estratégias que se reflectirão no desempenho do MRP e do 

CRP, nomeadamente produção para stock; montagem por encomenda; ou produção por 

encomenda. No primeiro caso, a produção é orientada com base na capacidade disponível, 

sendo o produto final armazenado. O MPS é desenvolvido com base nos produtos finais. 

Montando por encomenda, os produtos finais são fabricados em função da disponibilidade dos 

componentes. O MPS é baseado nas componentes envolvidas no processo. No caso de se 

produzir por encomenda, esta é conduzida pelo cliente, pelo que o bottleneck do processo 

reside na disponibilidade de matéria-prima. 

 

O esquema do MPS está representado na figura 3.5, adaptado da literatura[28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Esquematização do MPS[28] 
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3.5. Planeamento Operacional 

 

 É no Planeamento Operacional que se tomam as decisões operacionais. Muitas destas 

são diárias e estendem-se por um prazo que habitualmente não ultrapassa os seis meses de 

duração. A este nível os aspectos com maior destaque são o escalonamento da produção, 

mão-de-obra e do atendimento. 

 

3.5.1. Estratégia Operacional 

 

 A estratégia operacional especifica como é que as operações podem atingir os 

objectivos globais da organização, aplicando-se o MPS a um nível mais detalhado do que no 

planeamento táctico, e é da responsabilidade dos gestores de nível médio. 

 

De forma a garantir competitividade à organização a estratégia deve definir políticas 

gerais e planos que permitam o uso correcto dos seus recursos operacionais, certificando-se 

que apoia a estratégia corporativa previamente definida. A estratégia operacional abrange 

vários campos da organização, como sejam: 

� Capacidade: quantidade, tipo; 

� Instalações: localização, tamanho, especialização; 

� Tecnologia: equipamento, automação, ligações; 

� Integração vertical: grau de utilização dos fornecedores; 

� Mão-de-obra: nível de especialização, políticas salariais, etc; 

� Controlo de qualidade: prevenção de defeitos, monitorização, intervenção; 

� Planeamento da produção: políticas de base, centralização, regras de decisão; 

� Gestão de materiais: políticas de encomenda, regras de decisão, centralização; 

� Organização: estrutura, sistemas de controlo, prémios, importância de grupos. 

 

3.5.2. Escalonamento e Sequenciamento 

 

 Como enunciado na secção 3.5, o escalonamento é a actividade com maior destaque 

no Planeamento Operacional. Efectua a afectação da capacidade ou recursos (equipamento, 

mão-de-obra, espaço) a tarefas ou clientes, ao longo de um dado horizonte temporal. Para 

levar a cabo a afectação com sucesso, o escalonamento precisa que se verifique as condições 

de produção elaboradas nos planeamentos Estratégico e Táctico. Caso estas premissas não 

sejam verificadas e o sistema produtivo for insuficiente, é necessário rever a estratégia 

corporativa e se necessário fazer novos investimentos para conseguir efectuar o 

escalonamento em tempo útil. Os objectivos do escalonamento passam por satisfazer datas de 

entrega; minimizar tempos de espera, inventário, custos e tempo de preparação; e maximizar a 
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eficiência dos recursos, qualidade do serviço ou o lucro da organização. Os objectivos do 

escalonamento são tão diversos que se podem tornar conflituosos e criar a necessidade de 

realizar um trade-off entre a maximização de dois aspectos positivos ou a minimização de dois 

negativos. É essencialmente devido aos objectivos conflituosos que se justifica escalonar, pois 

decerto que dentro da mesma organização, existem diferentes prioridades: o departamento de 

marketing quererá que as encomendas dos clientes mais importantes surjam primeiro; o 

departamento de vendas estará mais interessado em que sejam as encomendas com maior 

valor em primeiro lugar; e o departamento financeiro esforçar-se-á para que os recursos sejam 

utilizados de forma mais eficiente possível.  

 

 No processo de escalonamento quando a afectação da tarefa a recurso é conhecida os 

problemas designam-se de problemas de sequenciamento. O facto de já ser conhecida a 

afectação de recursos, torna o sequenciamento um problema bastante menos complexo do que 

o escalonamento, pois é necessário “apenas” determinar a sequência de tarefas para cada 

recurso. 

 

 Tanto o escalonamento como o sequenciamento são regidos frequentemente pelos 

seguintes princípios: 

� Existe uma equivalência directa entre o fluxo produtivo e cash-flow; 

� A eficiência de cada ordem de encomenda deve ser, sempre que possível, 

medida pela rapidez associada ao longo do sistema produtivo; 

� Escalonar as ordens independentemente, fazendo posteriormente uma 

retrospectiva; 

� Uma ordem, uma vez começada, não deve ser interrompida; 

� Rapidez pode ser conseguida mais facilmente, caso a atenção se centro nos 

pontos de estrangulamento; 

� Re-escalonar todos os dias, se for viável; 

� Obter feedback todos os dias das ordens em produção; 

� Confrontar a realidade da produção com a planeada; 

� Melhorias no output resultam de uma análise de incompatibilidade entre o 

projectado e a execução do processo. 

 

 O método de escalonamento a utilizar depende do tipo de operação a realizar, alguns 

destes referidos em 3.3.2. De uma forma geral verifica-se que na produção em regime contínuo 

se utilizam métodos de optimização mais ou menos complexos. Produção repetitiva, em que é 

utilizado equipamento automático, com linhas de montagem e instalações dedicadas a vários 

modelos do mesmo produto, utiliza-se o escalonamento JIT, métodos de simulação e a teoria 

das filas de espera. Para produção descontínua, caracterizada por centros de produção 

organizados por função, é utilizado software de MRP, bem como métodos de optimização. O 

escalonamento de produção por job shop utiliza métodos de simulação e optimização. Quando 
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se trata de um projecto ou obra, são aplicados os métodos PERT ou CPM. Como o caso de 

estudo retrata um problema em produção contínua, a optimização e dentro desta a 

programação linear inteira mista (programação linear com variáveis inteiras e contínuas) será 

alvo de um estudo mais aprofundado. O mesmo acontecerá com os diagramas de Gantt, 

método escolhido para representar os resultados obtidos. 

 

3.5.2.1. Diagramas de Gantt 

 

 Os diagramas de Gantt representam a afectação de operações, tarefas, produtos a 

serem fabricados ou clientes a servir (normalmente representados no eixo vertical) aos 

recursos disponíveis. No eixo horizontal é representado o horizonte temporal. Para além das 

durações de cada etapa do processo ou projecto (contando não só os tempos de 

processamento/fabrico mas também os tempos de mudança) é necessário conhecer as 

precedências entre estas etapas. No caso de projectos, é usual uma etapa só poder começar 

depois da sua antecessora também se ter iniciado. A figura 3.6 constitui um exemplo de 

diagrama de Gantt com este tipo de precedência. Existem outros tipos de precedência, como 

por exemplo, a etapa seguinte só poder começar depois da anterior ter sido concluída, que 

facilmente podem ser explicitadas num diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Exemplo de um diagrama de Gantt 

 

A grande utilidade destes diagramas depreende-se com a facilidade em retirar 

conclusões acerca da performance dos recursos utilizados e das tarefas realizadas. Makespan 

(horizonte temporal despendido), tempo total de utilização dos recursos, duração dos tempos 

de espera e inventário criado podem ser calculados a partir deste tipo de diagramas de Gantt.  

 

Dado que os tempos de espera e a utilização das máquinas está muito dependente da 

sequência agendada para as tarefas a realizar, tem-se um grande número de sequências 

possíveis em teoria: o factorial do número de tarefas. Como não é praticável construir um 
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gráfico de Gantt para cada sequência possível, nem resolver este problema 

computacionalmente, é necessário construir algoritmos que reduzam a complexidade do 

problema, ao tentar determinar a solução óptima sem enumerar todas as sequências possíveis. 

Infelizmente, estes algoritmos fazem assumpções demasiado restritivas (como por exemplo, 

tempos de processamento constantes), que podem criar um enviusamento entre o que se está 

a resolver e o problema real. 

 

3.5.2.2. Modelos de Optimização no Problema de Escalonamento 

 

 Dada a grande importância do escalonamento no aumento constante da performance 

de produção das organizações, têm sido publicados bastantes trabalhos de investigação neste 

campo onde a utilização da optimização como método de resolução tem sido alvo de grande 

investimento por parte da comunidade cientifica[21]. Mendez e co-autores[21] apresentam um 

trabalho detalhado sobre os problema de escalonamento e apresentam uma forma de 

classificação dos seus principais elementos que determinam o tipo de problema a tratar:  

� Tipologia do processo: Sequencial (um ou mais estágios) ou em rede; 

� Equipamento atribuído: Fixo ou variável; 

� Conectividade entre equipamentos: Parcial ou total; 

� Políticas de inventário: Sem limite de armazenamento intermédio; 

armazenamento intermédio limitado; sem armazenamento intermédio; ou tempo zero 

de espera.  

� Transferências de materiais: Instantâneas ou não; 

� Tamanhos dos lotes: Fixo ou variável; 

� Tempo de processamento dos lotes: Fixo ou variável; 

� Padrões de procura: Pelas datas de entrega ou pelo horizonte de 

escalonamento; 

� Tempos de mudança: Nenhuns; ou dependentes da unidade ou da sequência; 

� Restrições de recursos: Apenas o equipamento; discretas; ou contínuas; 

� Restrições de tempo: Nenhumas; períodos sem se trabalhar; períodos de 

manutenção; e turnos; 

� Custos: De equipamento; das instalações; de inventário; e de tempos de 

mudanças; 

� Grau de certeza: Determinística ou estocástica. 

 

Dentro dos modelos de optimização, existem diferentes formas de modelar o mesmo 

problema que dependendo da opção tomada têm um impacte directo na performance 

computacional, e nas capacidades e limitações de resolução de um modelo de optimização 

construído. Em particular há que definir a forma adequada de modelar quatro elementos 

presentes em qualquer problema de escalonamento: representação temporal; balanço de 

materiais; representação de eventos; e função objectivo. 
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A representação do tempo pode ser feita de forma discreta ou contínua. No primeiro 

caso, os eventos temporais apenas podem ter lugar em pontos pré-definidos de tempo. Divide-

se o horizonte temporal num número finito de intervalos de igual dimensão, e permite-se aos 

eventos (início ou fim das tarefas) que apenas ocorram nas fronteiras desses intervalos. A 

complexidade do problema diminui significativamente, e a estrutura do modelo torna-se mais 

simples e fácil de resolver (especialmente quando existem limitações de recursos e inventário), 

pois as restrições só precisam de ser verificadas nos eventos temporais, já conhecidos. 

Contudo, esta representação temporal proporciona duas desvantagens em relação à 

representação contínua. A primeira reside no tamanho do modelo matemático assim como da 

sua eficiência computacional estarem fortemente dependentes do número de intervalos 

criados. A segunda desvantagem prende-se com o facto de poderem ser geradas soluções não 

óptimas ou mesmo não exequíveis, devido à redução do domínio das restrições temporais. 

Ainda assim, e apesar de constituírem uma versão simplificada do problema original, as 

formulações discretas têm provado ser bastante eficientes e adaptáveis a uma larga variedade 

de aplicações industriais. A formulação contínua, não apresenta as limitações da sua 

congénere discreta. Os eventos temporais podem ocorrer em qualquer instante do horizonte 

temporal, uma vez que as decisões temporais são representadas explicitamente, como um 

conjunto de variáveis contínuas, definindo os tempos exactos em que os eventos temporais 

podem ocorrer. Esta formulação, geralmente, reduz significativamente o número de variáveis 

do modelo, e simultaneamente, conduz a soluções mais flexíveis quanto ao tempo gerado. 

Todavia, devido à necessidade de modelar tempos de processamento variáveis, as restrições 

de recursos e inventário geralmente necessitam que a definição de restrições mais complexas, 

do tipo big-M, que podem aumentar a complexidade do modelo e aumentar a distância para a 

solução óptima. 

 

O balanço de materiais pode ser efectuado através de duas alternativas: abordando o 

problema de uma forma monolítica, ou assumindo que o número de lotes de cada tamanho é 

previamente determinado. A abordagem monolítica lida com o conjunto óptimo de lotes (quer 

em tamanho, quer em número), com a afectação e sequenciamento dos recursos de produção, 

e com o tempo de processamento das tarefas. A generalidade desta abordagem normalmente 

implica modelos de grande dimensão e consequentemente a sua aplicação é restringida a 

processo envolvendo poucas tarefas e horizontes temporais curtos. Para representar o 

problema, os modelos criados aplicam State-Task Newtworks (STN)[19] e Resource-Task 

Networks (RTN)[22], como se pode observar na figura 3.7[21]. Os modelos STN representam o 

problema assumindo que as tarefas de processamento produzem e consomem materiais, e é 

dado um tratamento especial aos recursos que não se tratem de equipamentos. Os modelos 

RTN aplicam um tratamento e representação uniforme a todos os recursos, defendendo que as 

tarefas de processamento e armazenamento consomem e libertam recursos, no seu início e 

fim, respectivamente. 
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Figura 3.7 – Exemplo de representações STN e RTN[21] 

 

A segunda abordagem, em que o número de lotes de cada tamanho é conhecido, 

constitui um método onde os algoritmos criados podem ser encarados como um dos módulos 

de abordagem para o escalonamento detalhado de produção, pois divide o problema em dois 

estágios: loteamento e escalonamento dos lotes. O primeiro estágio converte as necessidades 

primárias dos produtos em lotes individuais, procurando optimizar algum dado critério. O 

segundo estágio afecta os recursos de produção ao longo do tempo. Dividir o problema em 

dois estágios permite a esta abordagem resolver problemas bem mais complicados do que a 

primeira abordagem, mas apenas para certas estruturas de produção. 

 

Relativamente à representação dos eventos pode ser efectuada por cinco métodos 

diferentes: Global Time Intervals, Global Time Points, Unit Specific Time Events, Time Slots e 

Immediate and General Precedence. Para representações temporais discretas, o único método 

aplicável é o Global Time Intervals. Uma grelha temporal fixa e comum é válida para todos os 

recursos partilhados, e todas as tarefas são impostas a começar e acabar num dado ponto da 

grelha temporal. Consequentemente, o problema de escalonamento original é reduzido a um 

problema de afectação, onde as maiores decisões do modelo definem a atribuição de um 

intervalo de tempo a cada tarefa que tem início, por meio de uma variável binária. Uma 

vantagem de se recorrer a grelhas temporais fixas reside em que determinados aspectos de 

problemas dependentes do tempo podem ser modelados de uma forma simplificada, sem que 

com isso comprometam a linearidade do modelo. Para representações temporais contínuas, os 

outros quatro métodos são aplicáveis, sendo que para processos em rede se deve aplicar os 

métodos de Global Time Points e Unit Specific Time Events, enquanto para processos 

sequenciais se deve aplicar os métodos de Time Slots e Immediate and General Precedence. 

 

A representação por Global Time Points corresponde a uma generalização da 

representação por Global Time Intervals, onde os intervalos de tempo são lidados por uma 

nova variável. Neste caso, uma grelha de temporal comum e variável é definida para todos os 

recursos partilhados, sendo que o início e fim do conjunto de lotes são ligados por um evento 

temporal específico. A representação por Unit Specific Time Events define uma grelha temporal 

independente para cada um dos recursos a partilhar, permitindo assim que diferentes tarefas 
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possam começar em momentos diferentes para o mesmo evento temporal. Para esta última 

representação, devido à localização heterogénea dos eventos temporais, o número de eventos 

necessário é geralmente menor do que no caso de Global Time Points. Contudo, a falta de 

pontos de referência para verificar a disponibilidade dos recursos partilhados faz com que a 

formulação se torne bastante mais complicada. As duas representações anteriores de 

formulações contínuas são, principalmente, orientadas para processos de rede arbitrários. Por 

outro lado, diferentes formulações contínuas foram inicialmente focadas numa grande 

variedade de processos sequenciais, ainda que alguns deles tenham sido recentemente 

aumentados para considerarem processos por lotes. Um deles baseia-se no conceito de Time 

Slots, que aplica um conjunto de intervalos de tempo com durações desconhecidas, sugerindo 

um número apropriado de time slots para cada equipamento, de modo a afectar nestes as 

tarefas a executar. A selecção do número de time slots não é uma decisão trivial e representa 

um importante trade-off entre atingir a solução óptima e aumentar o esforço computacional. 

Este tipo de representação tem dois tipos de classificação: síncrono e assíncrono. A primeira 

partilha a ideia da abordagem Global Time Points, na medida que define slots idênticos ou 

comuns para todos os equipamentos, de forma a que os recursos partilhados envolvidos na 

rede sejam mais fáceis e naturais de manusear. A classificação assíncrona permite às slots 

terem diferentes equipamentos, que para um dado número de slots, providência maior 

flexibilidade em termos de decisões de tempo do que a sua congénere síncrona. 

 

A restante abordagem caracteriza-se por processos sequenciais e é baseada no 

conceito de precedência de lote. Neste tipo de formulação, é explicitado o uso de variáveis e 

restrições, impondo à sequência o uso de recursos partilhados. Para determinar a sequência 

de processamento óptima para cada equipamento, o conceito de precedência de lote é 

aplicado. Neste tipo de abordagem existem diferentes tipos de precedência: Immediate 

Precedence e General Precedence. A segunda distingue-se da primeira, na medida que 

precisa de definir uma única variável de sequenciamento por cada par de tarefas a serem 

afectadas ao recurso partilhado. Assim, a formulação General Precedence é mais simples e de 

menor dimensão do que a formulação Immediate Precedence, além de possibilitar a hipótese 

de lidar com diferentes tipos de recursos partilhados renováveis como unidades de 

processamento, tanques de armazenamento ou utilidades, fazendo uso de um único conjunto 

de variáveis de sequenciamento, sem que com isso comprometa a solução óptima. Uma 

fraqueza comum às formulações de precedência de lote reside no número de variáveis de 

sequenciamento, que pode conduzir a modelos de grandes dimensões. No entanto, também se 

caracterizam pela capacidade de encontrar boas soluções em curto espaço de tempo. 

 

Finalmente e no que toca à Função Objectivo a solução obtida de qualquer problema 

de escalonamento pode utilizar um entre diferentes tipos de funções objectivo. Para problemas 

típicos de escalonamento, as mais comuns e mais fáceis de implementar são a maximização 

do lucro, a minimização do makespan, dos custos e do inventário produzido, e a maximização 
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ou minimização da earliness (fim de processamento na data de entrega) ou tardiness (caso 

esteja contemplada a hipótese de determinadas tarefas poderem ser processadas depois da 

sua data de entrega). Diferentes funções objectivo podem ser implementadas, embora possam 

aumentar o número de variáveis e restrições. A função objectivo implementada irá ter influência 

directa na performance computacional do modelo. 

 

3.5.2.3. Problemas de Escalonamento: Revisão Bibliográfica 

 

Como foi referido na secção anterior o problema de escalonamento pode ser tratado 

como um problema de optimização inteiro misto, onde os modelos matemáticos 

correspondentes envolvem tanto variáveis binárias bem como variáveis contínuas que devem 

satisfazer um conjunto de restrições e visam a optimização de um ou mais critérios. 

Desde os anos oitenta, um grande número de contribuições científicas foram 

publicadas na área do planeamento e escalonamento da produção na área da engenharia de 

processos sobre o qual o presente trabalho incide[2],[17],[19],[22],[23],[25],[27]. Embora todas estas 

publicações tenham incidido na mesma área, o objectivo de cada tende a ser distinto das 

demais, como se demonstra pelos seguintes exemplos. Em Kondili & Pantelides, 1993, 

estudou-se a maximização do lucro numa fábrica de químicos, através da implementação de 

um algoritmo geral, em que eram conhecidos o valor dos produtos, o custo das matérias-primas 

e utilidades e os custos de armazenamento. Shah[27] faz um estudo mais geral, descrevendo os 

problemas do escalonamento em indústrias de processo, com realce à incerteza considerada 

em horizontes temporadas mais longos. Em 2003, é destacado o impacto das constantes do 

tipo big-M no tempo de solução, em que o objectivo foi minimizar a tardiness das encomendas 

também na indústria química[17]. 

Várias revisões do estado actual do conhecimento do problema de escalonamento 

foram produzidas desde essa altura. As formulações discretas (primeiro representadas em 

modelos STN e depois também em modelos RTN) evoluíram mais cedo que as contínuas, 

contudo, nesta última década têm surgido bastantes trabalhos de investigação, em 

escalonamento, com esta formulação[6],[7],[9],[12],[13],[18]. Dá-se a titulo de exemplo a 

implementação de uma formulação contínua para o escalonamento de curto prazo em batch
[7], 

mais precisa do que a formulação apresentada em Ierapetritou et al[18], para os dois exemplos 

considerados nestes trabalhos de investigação. Destaque para um amplo estudo, publicado em 

2006, sobre o estado da arte para os métodos de optimização de escalonamento de curto 

prazo para processos batch
[21], que resume bastante o alcançado em investigações anteriores 

e assim, ponto de referência para futuras. A abrangência deste estudo deve-se à classificação 

e descrição das categorias de problemas neste tipo de processo (como por exemplo, a tipologia 

ou o grau de incerteza), dos aspectos a modelar (representação do tempo, balanço de 

materiais, representação de eventos e função objectivo), assim como as formulações das 

abordagens mais representativas (discreta e contínua) para os balanços de materiais STN e 
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RTN. 

Mais recentemente, surgiram duas investigações [3],[4], onde são apresentadas grelhas 

temporais múltiplas e comparadas com outras formulações MILP e CP, e com uma grelha 

temporal uniforme, respectivamente, tendo em ambos os casos, sido obtidos melhores 

resultados. No seguimento destas duas contribuições, surge um estudo dos mesmos autores[5], 

em que se contempla a resolução de problemas de escalonamento, num único ou em vários 

estágios, para seis tipos de formulação, incluindo uma discreta e três contínuas. Face às 

características do caso de estudo, em que se pretende optimizar o escalonamento de um 

problema industrial e ao mesmo tempo comparar os dois tipos de formulação, estas últimas 

revisões constituem o ponto de partida ideal para a resolução do problema a estudar. 

 

3.6. Conclusão 

 

Neste capítulo pretendeu-se introduzir os fundamentos teóricos necessários à 

realização com sucesso do caso de estudo. Deste modo procurou-se cobrir todo o 

Planeamento Organizacional, desde as decisões de longo prazo (pertencentes ao Planeamento 

Estratégico) até às de curto prazo (Planeamento Operacional), passando pelas de médio prazo 

(Planeamento Táctico). Dado que a hierarquia das decisões varia na mesma razão que a 

duração do horizonte temporal das mesmas, as de longo prazo (como a decisão da capacidade 

a instalar) influenciam as de médio prazo (por exemplo, qual a dimensão da mão-de-obra) e 

estas influenciam as de curto prazo (por exemplo, como afectar as encomendas a processar 

aos recursos e mão-de-obra disponíveis). 

 

Uma vez que o caso de estudo incide fundamentalmente num problema de 

escalonamento (decisão de curto prazo), foi dado maior ênfase ao Planeamento Operacional. 

Explicou-se qual a função e importância do escalonamento e sequenciamento no seio de 

organizações de produção e qual a diferença entre os dois. Quanto aos métodos aplicados, 

descreveram-se os Diagramas de Gantt e os modelos de optimização. Os primeiros bastante 

utilizados para representar a solução atingida e os últimos para obter essa mesma solução. 

Dentro dos modelos de optimização, existem quatro elementos a modelar: representação 

temporal; balanço de materiais; representação de eventos; e função objectivo, que foram aqui 

analisados. 

 

O capítulo encerrou com a revisão bibliográfica dos trabalhos de investigação que 

abordaram problemas de escalonamento; a evolução destes trabalhos; e com o trabalho que 

serviu de ponto de partida à presente dissertação.  
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4. Resolução do Caso de Estudo 

 

4.1. Introdução 

 

 Depois de caracterizado o mercado do papel e o Grupo Portucel Soporcel, assim como 

depois de estudados os fundamentos teóricos essenciais à resolução de problemas de 

escalonamento, estão reunidas as condições para começar a resolver o presente caso de 

estudo.  

 

O primeiro passo envolve a elaboração de um resumo do que foi estudado, 

previamente a este trabalho sobre o mesmo caso de estudo[10], incluindo os objectivos 

cumpridos e uma apreciação aos resultados alcançados. De seguida, traçam-se os objectivos a 

que este trabalho se propõe a cumprir. É feita uma pequena descrição da carteira de 

encomendas utilizada e quais os dois processos de agregação que permitiram diminuir o seu 

número. Após esta análise é desenvolvido um novo modelo de escalonamento. 

 

Para o desenvolvimento do modelo define-se previamente o problema a estudar ou 

seja quem são os agentes envolvidos e a que processo são submetidos. Segue-se a escolha 

dos tipos de grelha temporal e de formulação a aplicar no modelo a implementar.  

 

 Depois de obtido o primeiro modelo RTN contínuo, testam-se variantes sobre o 

problema em estudo. Estas envolvem diferentes aspectos como sejam: (1) resolução do 

problema máquina a máquina ou as três em simultâneo; (2) estudo de diferentes funções 

objectivo; (3) escalonamento das encomendas, permitindo que algumas encomendas sejam 

processadas noutras máquinas que não as actuais; (4) controlo do stock em armazém.  

 

4.2. Objectivos 

 

O presente caso de estudo prevê a elaboração e implementação de um modelo de 

sequenciamento que utiliza a metodologia de representação RTN associada a uma modelação 

contínua do tempo. O modelo a desenvolver será testado sobre a resolução de um caso de 

estudo real que envolve o sequenciamento de um conjunto de encomendas em três máquinas 

de produção de papel que operam em paralelo no complexo industrial de Setúbal da Portucel. 

Os resultados obtidos com este modelo serão comparados com resultados obtidos num estudo 

feito previamente[10] sobre o mesmo caso de estudo utilizando a metodologia RTN mas uma 

modelação de tempo discreta. 
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Em ambos os casos assume-se que as encomendas a sequenciar necessitam de ser 

processadas antes da sua data de entrega e que não existem blocos de produção com duração 

inferior a meio dia.  

 

Para além do estudo comparativo referido o presente trabalho analisa ainda a utilização 

de duas novas funções objectivo que pretendem reduzir o número de transições entre os 

diferentes produtos a processar, relativamente aos sequenciamentos produzidos pelo modelo 

discreto ou praticados pelo Grupo Portucel; bem como controlar o stock em armazém ao longo 

do horizonte temporal, isto é, que a capacidade máxima em armazém não seja ultrapassada.  

 

Esta dissertação estuda ainda um problema de escalonamento onde ao libertar a 

restrição a certas encomendas terem obrigatoriamente que ser processadas em determinada 

máquina, permite introduzir maior flexibilidade na produção. 

 

4.3. Carteira de Encomendas 

 

Para a resolução do presente caso de estudo foi necessário uma carteira de 

encomendas com as características aproximadas às que o Grupo Portucel Soporcel utiliza nos 

seus ciclos de produção mensais. Utilizou-se a mesma carteira de encomendas, fornecida pelo 

Grupo, utilizada aquando da construção do modelo com representação temporal discreta[10]. 

Com uma quantidade total de 16572 toneladas, este conjunto de encomendas não preenche a 

totalidade do ciclo de produção mensal como é representado na figura 2.8, esse apresenta uma 

quantidade de cerca de 25 mil toneladas, tornando o problema menos complexo do que é na 

realidade, podendo dificultar eventuais comparações com o actual sequenciamento do Grupo. 

Outro inconveniente com esta carteira de encomendas depreende-se com uma diferente 

proporção entre os produtos P7 e P8, da que é verificada na figura 2.8. Enquanto no ciclo de 

produção mensal se observa igual quantidade de ambos os produtos P7 e P8, na carteira em 

mão, P7 existe numa proporção superior a 13 : 1. Porém, para que as conclusões a retirar 

deste estudo fossem independentes das carteira de encomendas a processar, e porque um dos 

objectivos do trabalho é comparar o comportamento de dois modelos com diferentes 

representações temporais, considerou-se a carteira de encomendas estudada previamente[10]. 

 

Escolhida a carteira de encomendas mensal, foi necessário tratá-la. Com uma 

dimensão de 420 encomendas, esta carteira tinha uma dimensão demasiado para o modelo de 

optimização. Deste modo, dividiram-se as 420 encomendas pelos doze produtos (P1 a P12) 

que perfazem o ciclo de produção. Depois, agregando as encomendas com a mesma data de 

entrega foi possível encurtar o seu número para 191, agregação inicial. A carteira de 

encomendas resultante encontra-se caracterizada no Anexo B. 
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A eventual complexidade do modelo a construir e o esforço computacional da sua 

resolução estão directamente correlacionados com o número de encomendas a processar e 

respectivos eventos temporais. Por esta razão, é necessário efectuar uma nova agregação das 

191 encomendas, de forma a diminuir o seu número, agregação final. O quão agregar as 

encomendas não é uma decisão trivial, pois quanto maior for a agregação das encomendas, 

mais facilmente será possível chegar computacionalmente a uma solução exequível, mas maior 

será também a rigidez dessa solução, diminuindo os graus de liberdade e o potencial de 

optimização em relação ao modo de operação em vigor na realidade. Como um dos objectivos 

é o de evitar blocos de produção, produção ininterrupta do mesmo produto, menores do que 

metade de um dia, decidiu-se agrupar as encomendas em conjuntos de encomendas com 

duração entre um dia e pouco menos do que isso, mais precisamente, 0.95 de um dia, para 

contabilizar já perdas de eficiência que possam ocorrer aquando da produção de papel durante 

um dia. Enquanto a soma desses conjuntos contabilizar uma duração inferior a 0.95 de um dia 

e se a próxima encomenda a adicionar ao mesmo não proporcionar uma duração total superior 

a um dia, essa encomenda será agregada ao conjunto. Encomendas com um tempo de 

produção maior de que de um dia, por exemplo, a número 93 ou a número 97 provenientes da 

primeira agregação, obviamente não serão agregadas com nenhuma outra encomenda, pois já 

ultrapassam a duração de tempo imposta para os conjuntos de encomendas. A data de entrega 

destes conjuntos de encomendas será a menor das encomendas que dele fazem parte, de 

forma a garantir que se cumpram todos os prazos estabelecidos com os clientes. 

 

Um algoritmo foi criado no software Mathematica 5.0. (Anexo C) para implementar esta 

agregação. O resultado foi reduzir o número de encomendas de 191 para 73, dimensão da lista 

“lord” do algoritmo, presente no Anexo D, 33 a produzir na MP1, 15 na MP2 e 25 na MP3. 

 

4.4. Modelos RTN Contínuos 

 

4.4.1. Definição do problema 

 

O problema aborda o escalonamento num único estágio de produção (singlestage), 

para um horizonte temporal de um mês, em regime contínuo num complexo industrial de 

produção de papel. Dispõe-se de um conjunto de encomendas i ∈ I, que como referido em 

4.4., passam por dois processos de agregação, de forma a reduzir o seu número de 420 para 

73. Todas estas encomendas têm que ser processadas em uma das três máquinas disponíveis 

m ∈  M, independentes entre si, cuja afectação encomenda a máquina se encontra pré-

definida. As encomendas i estão divididas em 12 produtos (P1-P12), sabendo-se que as 

pertencentes a P1-P6 são processadas na primeira máquina, as pertencentes a P7-P9 na 
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segunda máquina e as restantes na terceira. O diagrama da figura 4.1 representa o problema 

em questão. 

 

São conhecidos os tempos de produção pi,m de cada encomenda i na máquina m em 

que é processada; as suas datas de entrega di e quantidades qtdi a processar; bem como os 

tempos de mudança cli,il,m, entre diferentes encomendas i, dentro da mesma máquina m (Anexo 

G). 

 

Pretende-se determinar a sequência óptima de encomendas i para cada máquina m, 

minimizando as transições entre os diferentes produtos, através de funções objectivo como 

minimizar o tempo total de produção (makespan) ou a produção o mais perto da data de 

entrega (earliness), respeitando as datas de entrega di e a capacidade máxima de stock em 

armazém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Representação do problema 

4.4.2. Escolha da grelha temporal 

 

 Conforme enunciado na secção 3.5.2.2, existem duas formas de modelar o tempo: de 

forma discreta ou de modo continuo. A partir do momento em que um problema de 

sequenciamento ou escalonamento envolve mais do que uma máquina para processar as 

encomendas, e se representa o tempo de forma contínua, é possível utilizar uma grelha 

temporal uniforme (figura 4.2a) ou uma grelha temporal múltipla (Castro & Grossmann, 2006) [4], 

como representado na figura 4.2b, onde se localizarão os eventos temporais. Uma vez que as 

três máquinas são independentes entre si, utilizou-se uma grelha temporal múltipla 

73 encomendas 

MP1 

1ª agregação 

2ª agregação 

Sequenciamento 

Sequenciamento 

420 encomendas 191 encomendas 

P1-P6 

P7-P9 

P10-P12 

MP2 

MP3 
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(representação Unit Specific definida em 3.5.2.2). A escolha seguinte residiu entre optar, dentro 

da grelha temporal múltipla, por criar, ou não, o mesmo número de eventos para todos as 

grelhas. Fazê-lo, implicaria eliminar o problema de escolher o número de eventos para cada 

máquina. No presente caso de estudo, o número mínimo de eventos já é conhecido, sendo 

igual ao número de encomendas a processar mais um. Deste modo, é conveniente utilizar 

grelhas temporais com número de eventos diferentes, pois poupa ao modelo o esforço de 

escolher onde afectar os eventos que restam. As grelhas terão a dimensão de 34, 16 e 26 

eventos, respectivamente, para MP1, MP2 e MP3, um evento a mais do que o número de 

encomendas em cada máquina. Ainda assim, testou-se aplicar dimensões iguais para todas as 

grelhas temporais (ver tabela 4.1), de forma a verificar se o modelo ficaria mais complexo, 

tendo esta hipótese sido confirmada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Grelha temporal uniforme e grelha temporal múltipla 

 

4.4.3. Formulação Contínua: CT4I versus CT3I 

  

O trabalho que serviu de base aos modelos desenvolvidos ao longo desta dissertação 

encontra-se em Castro et al, 2006[5] onde duas formulações RTN com tratamento contínuo para 

o tempo foram propostas (o resumo das mesmas encontra-se disponível nos Anexos E e F). 

Estas formulações permitem resolver problemas de escalonamento todavia não consideram as 

quantidades a processar por encomenda. Embora ambas formulações considerem grelhas 

temporais múltiplas capazes de lidar com tempos de mudança, a forma como o fazem é 

distinta. A primeira, formulação CT4I (Continuous Time 4 Index), trata os tempos de mudança 

explicitamente, tendo por isso quatro índices na variável binária que define o início de uma 

tarefa, Ni,il,m,t. A segunda, formulação CT3I (Continuous Time 3 Index), trata os tempos de 

mudança implicitamente nas restrições, originando permitindo utilizar variáveis binárias com 

menor dimensões.  

 

Para se ter determinar qual das formulações mais se adequa às características do 

presente problema, este foi resolvido utilizando ambas, sequenciando as encomendas para três 

máquinas separadamente, isto é, uma máquina por optimização. Para o caso das três 

máquinas, criaram-se grelhas com iguais e diferentes dimensões, no que ao número de 

a b 



 

 42 

eventos temporais diz respeito, de forma a se comprovar a hipótese formulada em 4.6.2.  

 

Numa primeira instância, utilizou-se uma carteira de encomendas fictícia de menor 

dimensão, cujas encomendas a processar corresponderiam a cerca de 8500 toneladas de 

papel, de forma a se poder retirar, mais facilmente, conclusões, quanto à formulação a utilizar. 

Refere-se, mais uma vez, que nesta fase ainda não se teve em conta a quantidade a produzir 

em cada encomenda, mas sim os tempos de processamento, que claro, são dependentes das 

respectivas quantidades a produzir. Para se comparar CT4I com CT3I, minimizou-se o tempo 

de produção das máquinas, fazendo-o através de uma função objectivo que minimizasse o 

makespan do processo (restrição 4.1), em 4.6.5 se compararão os resultados obtidos para 

outro tipo de função objectivo.  

 

(4.1)    T  t M,  m        )] ( [N  Te  1 |Te|-1,
min

,

Im i    

tm,i,

Te   t', t t', Te  t'

mt, ∈∈∀++≥ ∑∑
∈≠≥∈

mimi clpMS

 

Os resultados das optimizações, obtidos através da implementação dos modelos, 

propostos por Castro et al. (2006) [5], no GAMS e utilizando o solver CPLEX 10.2.0 podem ser 

consultados na tabela 4.1. Deste resultados pode verificar-se que a complexidade do problema 

influencia a performance do modelo, e quanto maior e mais complexo for o problema, mais 

difícil será encontrar a solução óptima. Para o presente caso, a complexidade do problema está 

associada às datas de entrega muito próximas e/ou às grandes quantidades a serem 

produzidas, mas essencialmente, deve-se ao número de encomendas a processar. É por esta 

razão, que é, computacionalmente, bastante mais complicado encontrar a solução óptima para 

MP1 e MP3 (15 e 13 encomendas), do que para MP2 (8 encomendas) como se pode verificar 

da análise da Tabela 4.1. Para MP1 são necessários 26 CPU segundos para CT4I e 63 CPU 

segundos para CT3I, para MP3, 360 e 1580 CPU segundos, respectivamente e para MP2, 

apenas 0.8 e 1.0 CPU segundos. 
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Tabela 4.1 – Resultados computacionais das formulações CT4I e CT3I para uma carteira de 

encomendas quinzenal 

 

CT4I CT3I 

3MP’s 3MP’s 

  

 

MP1 

 

MP2 

 

MP3 Grelhas 

iguais 

Grelhas 

diferentes 

 

MP1 

 

MP2 

 

MP3 Grelhas 

iguais 

Grelhas 

diferentes 

MP1 16   16 16 16   16 16 

MP2  9  16 9  9  16 9 

MP3   14 16 14   14 16 14 

 

Eventos 
total    48 39    48 39 

MP1 3375   6658 6381 241   570 509 

MP2  512  6504 6491  153  556 536 

MP3   2366 6604 6340   378 556 506 

 

Variáveis 

Discretas 
total    19766 19212    1682 1551 

MP1 3647   7287 7010 258   587 526 

MP2  602  7133 6899  172  573 547 

MP3   2590 7233 6896   407 573 522 

 

Número 

total de 

Variáveis total    21653 20805    1733 1595 

MP1 322   1229 1229 315   651 651 

MP2  186  1229 776  282  651 404 

MP3   462 1229 1080   652 651 609 

 

Restrições 

total    3687 3085    1953 1664 

MP1 11.0463   11.0463 11.046 11.0463   11.0463 11.046 

MP2  7.7421  7.7421 7.7421  7.7421  7.7421 7.7421 
Z 

[dias] 
MP3   10.0749 10.0749 10.0749   10.0749 10.0749 10.0749 

MP1 26   3038 3022 63   2971 2976 

MP2  0.8  2.8 0.8  1.0  2.1 1.0 

MP3   360 3350 576   1580 2840 2065 

 

CPU 

[seg] 
total    6391 3599    5813 5042 

MP1 989   4.67E05 4.67E05 2.93E04   2.19E06 2.98E06 

MP2  0  230 259  3856  1.24E04 4314 

MP3   4.78E04 5.86E05 8.18E04   1.22E06 2.90E05 1.93E06 

 

Nós 

total    1.03E06 5.49E05    2.49E06 4.02E06 
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Constata-se ainda que, tanto para CT4I como para CT3I, criar grelhas temporais com 

igual dimensão origina maior esforço computacional, em variáveis, nós (problema linear) a 

resolver e tempo de resolução - CPU. Assim, conclui-se que para este problema, em que se 

conhece à partida o número de eventos de que se precisará, não vale a pena optar por grelhas 

temporais de igual dimensão. 

 

Quanto à comparação entre os dois tipos de formulação, CT4I origina mais restrições e 

variáveis mas são necessários bastantes menos nós para encontrar o óptimo global do que a 

formulação CT3I. Embora cada nó demore menos tempo a ser resolvido para CT3I, o seu 

número é de tal forma superior ao número de nós de CT4I, que com esta última, se chega mais 

rapidamente à solução óptima para todas as máquinas.  

 

Tendo em conta os resultados acima, para a resolução do presente caso de estudo (a 

carteira mensal com cerca de 16752 toneladas, cujas encomendas estão representadas no 

Anexo D), utilizou-se o modelo implementado com a formulação CT4I. Os resultados destas 

optimizações podem ser consultados na tabela 4.2, obtidos com o solver CPLEX 10.2.0. Para 

este conjunto de encomendas, para além de se considerar a optimização de cada máquina 

separadamente, pretendeu-se ainda sequenciar as três máquinas através de uma única 

optimização. Não se conseguiu atingir uma solução para o último caso, pois para cada centena 

de nós, é requerido muito tempo computacional para se chegar a um resultado, e para 

encontrar uma solução é por vezes necessário analisar dezenas de milhares de nós. A razão 

porque cada centena de nós demora bastante tempo a ser analisado, deve-se ao aumento da 

complexidade do problema, que ao lhe serem adicionados praticamente o dobro das 

encomendas, aumentou ainda mais o número de variáveis. O exemplo mais notório deste 

aumento de complexidade teve lugar na MP1, onde o número de variáveis aumentou num 

factor de 10 de 3647 para 36071, quando se passou da carteira de encomendas quinzenal para 

a mensal (comparar tabelas 4.1 e 4.2). 

 

 Dado não se ter conseguido alcançar uma solução para o sequenciamento de três 

máquinas em simultâneo com CT4I, averiguou-se se o mesmo aconteceria com a formulação 

CT3I. Como se pode ver pela tabela 4.2, esta formulação teve sucesso, ao contrário da sua 

congénere de quatro índices. Embora sejam necessários 14800 segundos de CPU (mais de 

quatro horas) para se alcançar uma solução com uma gap relativo de 0.30%, CT3I prova que 

não só consegue determinar uma solução, como a mesma se aproxima bastante do óptimo. 
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Tabela 4.2 – Resultados computacionais das formulações CT4I e CT3I para uma carteira de encomendas 
mensal 

CT4I CT3I 

3MP’s 3MP’s 

  

 

MP1 

 

MP2 

 

MP3 Separad

a/ 

Simult

anea/ 

 

MP1 

 

MP2 

 

MP3 Separadam

ente 

Simultan

eamente 

MP1 34   34 34 34   34 34 

MP2  16  16 16  16  16 16 

MP3   26 26 26   26 26 26 

 

Eventos 
total    76 76    76 76 

MP1 34881   54074 1123   2013 

MP2  2131  55408  241  2250 

MP3   15025 57849   651 2180 

 

Variáveis 

Discretas 
total    167331 

59183 

   6443 

2485 

MP1 36071   56664 1158   2048 

MP2  2403  56667  258  2268 

MP3   15727 59848   678 2208 

 

Número 

total de 

Variáveis total    173179 

65032 

   6524 

2567 

MP1 1355   2755 1287   2647 

MP2  347  1337  315  1370 

MP3   827 2127   775 2100 

 

Restrições 

total    6219 

6106 

   6117 

5954 

MP1 21.6357   21.6442 21.6227   21.6227 

MP2  16.8016  16.8016  16.8016  16.8016 

MP3   19.3108 19.1842   19.2258 19.1848 

Z 

[dias] 
total    57.6300    57.6091 

57.6021 

MP1 12600   18337 3562   3008 

MP2  1775  851  4.0  3222 

MP3   2917 5987   2010 9347 

total    25175    15577 

14800 

 

CPU 

[seg] 

1ª sol 5352 53 897 
14339; 

49;4532 
212 4.0 488  212;2;4462 5700 

MP1 1775   7.32E04 6.55E04   5.10E04 

MP2  3.75E04  6.57E04  630  1.26E06 

MP3   47777 6.83E04   1.21E05 1.04E05 

 

Nós 

total    2.07E05    1.41E06 

4.56E05 

MP1 0.4593   0.11892 0.1190   0.1190 

MP2  0  0  0  0.0158 
Gap 

absoluta 
MP3   0.21000 0.01167   0.1260 0.0840 

0.1771 

MP1 0.00613   0.00653 0.005503   0.005503 

MP2  0  0  0  0.000942 

MP3   0.01875 0.00437   0.006553 0.004378 

0.00307 
Gap 

relativa 

1ª sol 0.0192 0.0029 0.0062 
1.31%0.58

% 0.76% 

Não foi 

possível 

atingir 

uma 

solução 

0.0106 0 0.0044 
0.0106;0.079;

0.0076 

0.0116 
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 Pelos resultados obtidos para as carteiras de encomendas quinzenal e mensal, pode-

se concluir que a formulação CT3I é a indicada para resolver o caso de estudo em análise, pois 

é a única que consegue processar 73 encomendas simultaneamente, minimizando o tempo 

total de produção. A melhor solução encontrada, quer em CPU’s quer em tempo total de 

produção, corresponde ao sequenciamento simultâneo das três máquinas. Assim, será com a 

base na formulação CT3I que se implementará um controlo de stock (secção 4.5.) e se fará o 

escalonamento de parte das encomendas (secção 4.4.5). Embora com piores resultados para 

problemas de menor dimensão, devido ao número de nós que gera, o facto de CT3I criar 

menos variáveis e restrições, confere-lhe menor complexidade, essencial para se resolver 

problemas de maior dimensão. As diferenças entre as formulações CT4I e CT3I estão 

espelhadas na tabela 4.3.  

 

Tabela 4.3 – Quadro resumo das características de CT4I e CT3I 

 

 CT4I CT3I 

Forças 

- Criação de poucos nós 

 

- Mais eficiente perante problemas 

de menor complexidade 

- Criação de poucas variáveis e 

Restrições 

 

- Robustez perante o aumento de 

complexidade do problema 

Limitações 

- Criação de muitas variáveis e 

restrições 

 

- Vulnerável ao aumento de 

 complexidade do problema 

- Criação de muitos nós 

 

- Não tão eficiente perante 

problemas pouco complexos 

Utilização 

- Subproblema de sequenciamento 

com carteira de  

encomendas quinzenal 

- Problema de sequenciamento 

com carteira de  

encomendas mensal 

 

Pelo exposto anteriormente confirmaram-se algumas conclusões formuladas, no 

passado, sobre modelos com representação temporal contínua, multiproduto e aplicados a 

problemas de escalonamento de curto prazo [5], tal como o problema em estudo. Uma das 

primeiras conclusões é que a eficiência está muito depende do número de eventos temporais 

definidos à priori, na medida em que o aumento deste aumenta a dificuldade de resolução. A 

segunda conclusão é que efectivamente é possível atingir soluções bastante boas para 

problemas caracterizados por um único estado de produção, no presente caso atingem-se 

soluções com gap relativo inferiores a 1%. 

 

Com o decorrer deste trabalho, surgiu a possibilidade de utilizar uma versão mais 

recente do solver, a edição CPLEX 11.0.1. Optimizou-se mais uma vez a formulação CT3I 
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agora numa versão mais recente do solver. Os resultados estão indicados na tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Resultados computacionais da formulação CT3I com as versões 10.2.0 e 11.0.1 do CPLEX 

para uma carteira de encomendas mensal 

 

 

Verifica-se que se atingiram soluções bastante aproximadas às da versão 10.2.0, em 

norma com recurso a um tempo computacional muito mais reduzido. À excepção da MP2, o 

algoritmo de resolução é mais rápido entre 4 a 21 vezes a determinar uma solução final. Se 

com a anterior versão compensava resolver o problema com as três máquinas em simultâneo, 

na 11.0.1 o melhor é resolvê-lo máquina a máquina. Fazendo-o, atinge-se um sequenciamento 

para as três máquinas com um tempo total de produção menor e com recurso a menos esforço 

computacional. Apesar da solução determinada (57.6301 dias) ser ligeiramente superior à 

determinada com o CPLEX 10.2.0 (57.6021 dias), a diferença em termos computacionais 

justifica a utilização da versão mais recente. 

CPLEX 11.0.1 CPLEX 10.2.0 

3MP’s 3MP’s 

  

 

MP1 

 

MP2 

 

MP3 Separad

amente 

Simultane

amente 

 

MP1 

 

MP2 

 

MP3 Separada

mente 

Simultan

eamente 

MP1 614   797 3562   3008 

MP2  521  406  4.0  3222 

MP3   95 66   2010 9347 

CPU 

[seg] 

total    1269 

3434 

   15577 

14800 

MP1 3.99E04   1.60E04 6.55E04   5.10E04 

MP2  1.97E05  8.32E04  630  1.26E06 

MP3   3133 1111   1.21E05 1.04E05 
Nós 

total    1.00E05 

5.77E04 

   1.41E06 

4.56E05 

MP1 21.6437   21.6437 21.6227   21.6227 

MP2  16.8016  16.8016  16.8016  16.8174 

MP3   19.2058 19.1848   19.2258 19.1848 

Z 

[dias] 

total    57.6301 

57.69308 

   57.6091 

57.6021 

MP1 0.1470   0.140 0.119   0.1190 

MP2  0  0  0  0.0158 
Gap 

Absoluto 
MP3   0.1050 0.084 

0.315 

  0.126 0.0840 

0.1771 

MP1 0.005503   0.006468 0.005503   0.005503 

MP2  0  0  0  0.000942 
Gap 

relativo 
MP3   0.005467 0.004378 

0.00546 

  0.006553 0.004378 

0.00307 
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4.4.4. Formulação Contínua versus Discreta 

 

Como enunciado na secção 4.2, parte dos objectivos do presente estudo centram-se 

na comparação da formulação contínua elaborada, com a formulação discreta implementada 

anteriormente[10]. Para que seja possível fazer esta comparação, é primeiro apresentado um 

resumo do trabalhado feito com a formulação discreta. De seguida, apresenta-se as diferenças 

entre as duas formulações, os resultados alcançados por ambas, e as conclusões efectuadas 

sobre estas duas formulações. 

 

4.4.4.1. Formulação Discreta – estudo prévio 

 

O bloco de produção do complexo industrial de Setúbal foi previamente estudado[10] 

através da implementação de um modelo RTN com representação discreta para o tempo. O 

modelo foi implementado na linguagem GAMS e resolvido com o CPLEX 10.2.0. 

 

O trabalho realizado demonstrou que é possível reduzir o tempo de processamento em 

qualquer uma das três máquinas, à custa de uma proporcional redução da quantidade de papel 

produzida. A redução nos tempos de processamento é resultado de uma maior agregação das 

encomendas por produto (reduzindo o número de transições entre diferentes produtos) do que 

a utilizada no escalonamento, em vigor na altura, gerada pelos departamentos de Produção e 

Vendas & Marketing.  

 

O modelo desenvolvido para o sequenciamento determinado para as três máquinas foi 

novamente resolvido neste trabalho, desta feita com a actualização do solver usando agora o 

solver CPLEX 11.0.1, num Pentium IV AMD Athlon™ 64 Processor. Os resultados finais 

originaram uma redução nos gaps relativos das MP1 e MP3, relativamente aos resultados 

produzidos com o CPLEX 10.0.2, e encontram-se representados nas figuras 4.3 a 4.5. O 

número de transições entre os diferentes produtos foi reduzido na MP1 (de 12 para 11), igual 

na MP2 e superior na MP3 (de 5 para 8), comparativamente com o ciclo de produção mensal 

utilizado pelo Grupo Portucel Soporcel, como se pode verificar pela figura 2.8. 

 

Foram cumpridos os objectivos de todas as encomendas serem processadas antes da 

sua data de entrega. Embora o modelo implementado não considerasse uma restrição ao limite 

de stock em armazém, as soluções finais apresentam um resultado inferior à capacidade 

máxima do armazém (6500 toneladas). A figura 4.6 representa a evolução do stock ao longo do 

horizonte temporal, podendo-se verificar que o máximo de capacidade ocupada corresponde a 

cerca de 96% do total disponível.  
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Máquina 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Horizonte temporal

16,1,26,9,24 36

46,7,12,18,21 49,30,5111,3,40,33,38

27,17,25,15,2,6,20,10 28,39,29,41,37,32,45

13,4,22 43,34,47

31,44,19,50

5,14,8,23 48,52,35

Máquina 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P8

P9

P7

Horizonte temporal

56 76,64,79

61,55,54,57,62,59 67,77,69,74,65

58,53,60,63 68,70,78,71,66,75,73,72

Máquina 3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P10

P11

P12

Horizonte temporal

96,95,94,80,88,98,91,119,109,105 121,107 122,113,110,102

86,89,101,84,95,92,81,99,97 90,118,116,120,123,114,111 103,106,108

115,117,124,8 100,87,93,112,109 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Sequenciamento da MP1 determinada pelo modelo discreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Sequenciamento da MP2 determinada pelo modelo discreto 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Sequenciamento da MP3 determinada pelo modelo discreto 
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Evolução do stock

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Horizonte temporal [dias]

Q
u

an
ti

d
ad

e 
[t

o
n

] Stock MP1

Stock MP2

Stock MP3

Stock total

Capacidade máxima

Evolução do stock

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Horizonte temporal [dias]

Q
u

an
ti

d
ad

e 
[t

o
n

]

Stock MP1

Stock MP2

Stock MP3

Stock total

Capacidade máxima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Evolução do stock ao longo do horizonte temporal (modelo discreto) 

 

4.4.4.2. Resultados com o Modelo Contínuo e sua Análise 

 

O sequenciamento gerado para as três máquinas, pelo modelo contínuo (formulação 

CT3l), está representado através de gráficos de Gantt (figuras 4.8 a 4.10). Com um tempo total 

de produção de 57.60 dias, este é repartido por MP1, MP2 e MP3 em 21.64, 16.80 e 19.18 

dias, respectivamente. À semelhança do modelo discreto, apesar de não se ter imposto 

nenhuma limitação ao stock em armazém, o sequenciamento gerado não ultrapassa a 

capacidade máxima disponível O máximo de capacidade em stock que se ocupa corresponde a 

cerca de 79% do disponível (figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Evolução do stock ao longo do horizonte temporal (modelo contínuo) 
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Figura 4.8 – Sequenciamento da MP1 determinada pelo modelo contínuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Sequenciamento da MP2 determinada pelo modelo contínuo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.10 – Sequenciamento da MP3 determinada pelo modelo contínuo  
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As semelhanças com o modelo discreto, praticamente, ficam-se pelo cumprimento da 

capacidade de stock em armazém. Tal é explicado, em parte, pelo diferente input de 

encomendas para cada modelo, causado por um segundo processo de agregação distinto. 

Para o modelo discreto, cada encomenda ocupa um número de intervalos de tempo 

equivalente ao múltiplo inteiro da dimensão do intervalo (slot) imediatamente superior ao seu 

tempo de processamento real. O resultado deste processo de agregação foi reduzir o número 

de encomendas apenas de 191 para 124 (52 para MP1, 27 para MP2 e 45 para MP3), bem 

superior ao número de encomendas a processar pelo modelo contínuo.  

 

Outra diferença entre os dois modelos, capaz de criar a presente disparidade nos 

resultados, reside na própria função objectivo. A do modelo discreto (equação 4.2) pretende 

minimizar a soma dos tempos de término das encomendas. Para reduzir o número de 

transições foi adicionado um segundo termo que penalizasse estes acontecimentos através da 

soma do dobro das multas (Anexo H) que têm lugar sempre que uma transição ocorre. A 

função objectivo do modelo contínuo pretende minimizar o tempo final da última encomenda a 

ser produzida, através da função de minimização do makespan (equação 4.1, secção 4.4.3.), 

criando a variável MS, que tem de ser superior ao evento temporal da última tarefa. Os termos 

e membros desta última equação serão, mais detalhadamente, explicados em 4.6, assim como 

o resto da formulação matemática do modelo contínuo implementado. 

 

(4.2)    T  t M,   m P,   p I,  i  Mu  2   1) - (t   
,,',

tm,,p'p,,,,

tm,p,i,

∑∑ ∈∈∈∈∀+×+×=
tmpp

itmpiNZ δτ

                 

Observando as figuras 4.3 a 4.5 e 4.8 a 4.10, constata-se que o modelo contínuo cria 

menos transições entre produtos, para as MP2 (2 versus 5) e MP3 (4 versus 8), e as mesmas 

transições para MP1. Sabendo que transições entre diferentes produtos implica tempos de 

mudança (entre 10 a 30 minutos), em se produz papel fora das especificações, o 

sequenciamento do modelo contínuo, por criar menos transições, tem menos tempos não 

produtivos (0.25 dias) que a do modelo discreto (0.43 dias).  

 

Mais tempo sem produzir papel dentro do que está especificado não é indicador 

suficiente para concluir que o sequenciamento do modelo contínuo é mais eficiente (em termos 

de tempo útil de produção). Tal, deve-se a que, apesar de ter mais transições, o modelo 

discreto gerar um tempo total de produção maior (tabela 4.5), devido ao facto de continuar a 

produzir cada encomenda, até que esta atinja um múltiplo da slot escolhida (0.25 dias). 

Analisando o comportamento das três máquinas para cada sequenciamento, chega-se à 

conclusão que a do modelo contínuo é ligeiramente mais eficiente (99.56%) do que a do 

discreto (99.36%).  

 

Quanto ao stock produzido, as encomendas resultantes do modelo discreto ficam, em 

média, entre mais um a quatro dias em armazém, consoante a máquina de papel em que são 
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produzidas. A maior ocupação do stock para o modelo discreto deve-se a que este 

sequenciamento tenha mais encomendas com datas de entrega elevadas (superiores a dia 20) 

nos primeiros dias do mês. É o caso das encomendas 16, 18 e 21 na MP1, 56,71,62, 57, 59 e 

88 na MP2 e 124 na MP3, que são processadas nos primeiros quatro dias do horizonte 

temporal (figurass 4.3 a 4.5). Para o modelo contínuo, as únicas encomendas processados no 

início do horizonte temporal, tendo datas de entrega elevadas são as 3, 4, 25, 26 e 29 na MP1 

e 72 e 73 na MP3 (figuras 4.8 e 4.10). Dado não existirem restrições em ambos os modelos 

que tenham impacto na afectação das encomendas para mais longe ou mais perto da sua data 

de entrega (apenas que esta seja cumprida) o facto de o modelo contínuo gerar menos stock 

que o discreto é fruto do acaso.  

 

Para chegar aos resultados acima descritos, foi necessário bastante menos tempo 

computacional para o modelo contínuo do que para o discreto (tabela 4.5). Esta disparidade 

deve-se, parcialmente, à aplicação do método Roling Horizon ao modelo discreto. Este método 

permite reduzir a complexidade do problema, tornando-o de menor dimensão, ao resolvê-lo por 

etapas previamente definidas. Dado que o problema foi dividido em horizontes temporais 

quinzenais, o modelo discreto resolveu o problema em duas etapas. Tal duplicou, 

aproximadamente, o tempo computacional para MP1 e MP3, de forma a encontrar uma solução 

melhor para estas máquinas, pois o solver foi terminado ao fim de um tempo pré-determinado 

(uma hora), uma vez que não foi capaz de atingir a solução óptima global. 

 

Resumindo, o modelo contínuo cria menos transições entre diferentes produtos, produz 

menos stock em armazém, assim como causa um esforço computacional substancialmente 

menor, relativamente ao modelo discreto. A solução final do modelo contínuo também é mais 

próxima da melhor possível, uma vez que tem um gap relativo menor. As sequenciações 

geradas têm um tempo de produção total menor, e assim produz-se, aproximadamente uma 

proporção de papel menor do que as sequenciações geradas pelo modelo discreto. 
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Tabela 4.5 – Resultados e comparação entre os modelos contínuo e discreto (minimização do tempo 

final de produção) 

 

4.4.5. Modelo Contínuo versus Caso Real 

 

De modo a se poder efectuar uma comparação dos resultados do modelo contínuo com 

a performance do Grupo Portucel Soporcel, afectaram-se as 73 encomendas ao ciclo de 

produção mensal representado na figura 2.8, sempre que os blocos de produção estivessem 

disponíveis. Considerou-se que, se um dos blocos tivesse que processar alguma encomenda, o 

bloco seria produzido na sua totalidade, independentemente de existirem ou não mais 

encomendas a processar, de modo a manter a política de produção do Grupo. Este ciclo de 

produção encontra-se ilustrado na figura 4.11.  

 

Dado que a carteira de encomendas considerada representa uma quantidade menor do 

que o horizonte temporal da figura 2.8, é natural que alguns blocos de produção deixem de 

existir. É o caso de um bloco de P1, P7, P8 e P12. A eliminação destes quatro blocos de 

produção proporciona uma diminuição de produção total de 25568 toneladas para 22800. Ainda 

assim, de forma a preencher a totalidade dos blocos de produção, é necessário produzir-se 

bastante mais do que quantidade representada pelo sequenciamento gerado pelo modelo 

contínuo (tabela 4.6). O tempo de funcionamento das máquinas cresce quase 

  
Modelo Contínuo Modelo Discreto 

Variação do Discreto 

para o Contínuo 

MP1 21.64 25.00 +15.51% 

MP2 16.80 20.00 +19.04% 

MP3 19.13 22.00 +14.67% 

Z 

[dias] 
total 57.63 67.00 +16.26% 

MP1 0.006468 0.11919 +1743% 

MP2 0 0 0 
Gap 

relativo 
MP3 0.004378 0.0288 +557.3% 

MP1 797 7213 +805.0% 

MP2 406 99 -75.62% 

MP3 66 7204 +10815% 

CPU 

[seg] 
total 1269 14516 +1044% 

MP1 5155.70 5994.90 +16.28% 

MP2 1191.74 1419.00 +19.07% 

MP3 10404.94 12014.40 +15.47% 

Produção 

[ton] 
total 16752.4 19428.3 +15.97% 

MP1 9.00 10.33 +14.76% 

MP2 6.65 10.92 +64.16% 
Stock 

[dias] 
MP3 8.34 9.30 +11.49% 
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proporcionalmente, em relação ao modelo contínuo (o crescimento não é directamente 

proporcional porque os produtos têm taxas de produção diferentes e as variações sentidas na 

produção não são iguais para todos os produtos). De destacar a elevada redução na presença 

de stock em armazém, causada pela afectação das encomendas por ordem crescente de datas 

de entrega. 

 

Também se considerou a hipótese de manter o plano mensal de produção da figura 

2.8, isto é, todos os blocos de produção dos doze produtos são processados, tendo-se assim 

um tempo total de produção de 90 dias. Como se está a produzir uma quantidade bem superior 

às necessidades prevista pela carteira fictícia, considera-se que o papel produzido pertencente 

aos blocos de produção não existentes na figura 4.4 é produzido para stock, pois não tem data 

de entrega estabelecida. Neste caso, as diferenças no funcionamento das máquinas e 

consequente produção ainda são mais evidentes (tabela 4.6), visto estar-se a considerar a 

totalidade do mês a se produzir. Excepção à duração dos produtos em stock, que variou da 

mesma forma que no caso anterior, pois não se contabilizou o excesso que este método de 

escalonamento criou, considerado à partida, produto para stock. 

 

Tabela 4.6 – Resultados e comparação entre os modelos contínuo e performance do Grupo Portucel 

Soporcel 

 

 

Grupo  

Portucel 

Soporcel 

Variação 

  

Modelo 

Contínuo 
Escalona 

damente 

Actual 

mente 

De escalona.  para 

o modelo contínuo 

De actual. para o 

modelo contínuo 

MP1 21.64 25.00 30.00 +31.68% +38.61% 

MP2 16.80 20.00 30.00 +26.48% +78.55% 

MP3 19.13 22.00 30.00 +38.13% +56.37% 

Funcionamento 

das máquinas 

[dias] 
total 57.63 67.00 90.00 +32.31% +56.17% 

MP1 5155.70 6838.80 7101.60 +32.65% +37.74% 

MP2 1191.74 1525.00 2125.00 +27.96% +78.31% 

MP3 10404.94 14435.80 16341.20 +38.74% +57.05% 

Produção 

[ton] 
total 16752.4 22799.6 25567.8 +36.10% +52.62% 

MP1 9.00 5.96 -33.72% 

MP2 6.65 5.02 -24.57% 
Stock 

[dias] 
MP3 8.34 6.70 -19.70% 
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4.4.6. Modelo Contínuo: Minimização da earliness total 

 

 Apesar da função objectivo aplicada anteriormente ter proporcionado resultados 

bastante aceitáveis, estudou-se outros tipos, a fim de verificar se é possível obter melhores 

resultados. Para além da minimização do makespan, existem outros tipos de funções objectivo 

que se podem aplicar ao modelo, sem grande alteração do mesmo, nomeadamente a 

minimização dos custos totais (ou maximização das receitas) ou a minimização da ocupação 

de stock em armazém. 

 

 Uma função objectivo do tipo financeiro, que minimize os custos ou maximize 

as receitas seria bastante relevante, pois um dos objectivos de cada empresa (nem que seja a 

longo prazo) é ter lucro. Infelizmente, não se dispõe dos custos ou receitas inerentes ao 

processamento de cada encomenda ou de dados que permitam calculá-los, pelo que não foi 

possível implementar uma função objectivo deste tipo. 

 

 Uma função objectivo que minimize a ocupação de stock em armazém tem a vantagem 

de não necessitar de mais informação do que a necessária, aquando da minimização do 

makespan. Deste modo, adicionou-se uma restrição que minimizasse a diferença entre a soma 

das datas de entrega das encomendas e o seu final de produção, para cada máquina m 

(restrição 4.3). Por outras palavras, minimizou-se a earliness das encomendas, criando para 

isso, a variável earl. A restrição funciona porque cada intervalo de tempo tem uma encomenda 

associada. Caso contrário, seria necessário adicionar um terceiro termo ao segundo membro 

da equação que subtraísse os tempos absolutos de todos os intervalos de tempo que não 

tivessem encomendas a começar a ser processadas. 

 

(4.3)                                                   M  m      )* ( - due  ,,,

Ttt,

,

i

i ∈∀+= ∑∑∑
≠ i

mitmimt pNTeearl

 

 . Como esperado, diminui-se bastante a quantidade de stock em armazém, quando 

comparando com a minimização do makespan (figura 4.12 e tabela 4.7). Enquanto 

anteriormente se chegou a ocupar 79% da capacidade, neste caso nem se chega a um quarto 

da capacidade, e a ocupação diária é inferior a 400 toneladas. 

 

Todavia, os sequenciamentos gerados para as três MP’s, através desta função 

objectivo (ilustradas nas figuras 4.13 a 4.15), evidenciam um maior número de transições entre 

diferentes produtos, comparativamente com a minimização do makespan. Tal já era expectável, 

porque a prioridade deixou de ser minimizar o tempo total de produção, mas sim reduzir o 

stock. Na MP1, passaram a existir o dobro das transições (22 versus 11); na MP2, 8 (eram 2); e 

na MP3, 17 transições (contra 4 na minimização do makespan). Este aumento no número de 
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transições implica uma diminuição na eficiência, quanto ao tempo útil de produção, para 

98.49%. Pode-se confirmar esta perda de eficiência, observando a tabela 4.7, em que se 

demonstra que as MP’s estiveram a funcionar mais tempo, para produzir a mesma quantidade 

de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Evolução do stock ao longo do horizonte temporal para a minimização da earliness 

(modelo contínuo) 

 

 

 Apesar de originar um menor esforço computacional e praticamente reduzir todo o 

stock que antes existia (tabela 4.7), esta função objectivo não se adequa aos objectivos 

delineados em 4.3. Para além de existirem muitas mais transições entre produtos do que as 

produzidas pelos modelos contínuo (minimização do makespan), discreto e planeamento do 

Grupo Portucel Soporcel, os blocos de produção criados têm uma duração muito reduzida, 

grande parte deles com menos de meio dia de produção, o mínimo aceitável. Outra razão para 

rejeitar esta função objectivo deve-se à existência de vários períodos sem produzir em todas as 

máquinas (figuras 4.13 a 4.15). Num sector industrial em que se produz em regime contínuo, 

tantas paragens na produção são inaceitáveis. Poder-se-ia produzir nesses espaços em 

branco, só que nesse caso deixaria de se ter um valor de stock em armazém baixo, objectivo 

desta restrição.  
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Máquina 1
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Tabela 4.7 – Resultados e comparação entre as funções objectivo que minimizam makespan e 

earliness 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Sequenciamento da MP1 minimizando a earliness total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Sequenciamento da MP2 minimizando a earliness total  

  
Makespan Earliness 

Variação de Earliness 

para Makespan 

MP1 21.64 21.84 +0.91% 

MP2 16.80 16.93 +0.79% 

MP3 19.13 19.50 +1.64% 

Funcionamento 

das MP’s 

[dias] 
total 57.63 57.82 +1.12% 

MP1 797 547 -31.37% 

MP2 406 6.5 -98.28% 

MP3 66 408 +518.18% 

CPU 

[seg] 
total 1269 962 -24.19% 

MP1 9.00 0.50 -94.41% 

MP2 6.65 0.20 -96.99% 
Stock 

[dias] 
MP3 8.34 0.38 -95.45% 
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Máquina 3
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 Figura 4.15 – Sequenciamento da MP3 minimizando a earliness total  

4.4.7. Término da restrição alocação encomenda/máquina 

 

 Para que o presente estudo não se restrinja à afectação encomenda a máquina 

verificada nas instalações do complexo industrial de Setúbal, resolveu-se libertar essa restrição 

a algumas encomendas. Deste modo, foi necessário escolher quantas e quais as encomendas 

que poderiam ser processadas em todas as máquinas e não apenas na máquina em que são 

processadas actualmente.  

 

Libertar esta restrição causa um aumento de complexidade ao modelo, pois passa a 

existir mais uma decisão (em que máquina processar cada encomenda) e a necessidade de 

resolver o problema com as 3MP’s em simultâneo (que como se pode constatar pela tabela 4.4, 

faz aumentar o tempo computacional). Estava fora de questão libertar esta restrição a todas 

encomendas, porque nesse caso seria bastante improvável encontrar uma solução. Decidiu-se 

fazê-lo a um pequeno número. Escolheu-se libertar P5 e P6 por duas razões. Em primeiro 

lugar, são produtos de tipologia diferente dos restantes quatro da MP1, que apenas diferem 

entre si na gramagem. Desta forma, os tempos de mudanças entre P5 e P6 e os restantes 

produtos assumem os valores máximos (0.021 dias), iguais ao que se verificariam para estes 

dois produtos nas outras duas MP’s. Assim, do ponto de vista teórico não existe vantagem em 

processar as encomendas destes produtos na MP1, tirando as economias de experiência que 

se ganharam, entretanto, com o actual escalonamento. Mesmo essa aprendizagem, se se 

verificar que vale a pena produzir noutra máquina, pode voltar a ser ganha com o decorrer do 

tempo. Em segundo lugar, tanto P5 como P6 são conjuntos de poucas encomendas (três e 

quatro, respectivamente), representando cerca de 10% da totalidade de encomendas a 

processar. A sua pequena dimensão poderá atenuar o aumento de complexidade que se prevê 

que se gere. Em caso desta alternativa ser vantajosa, será necessário ajustar as bobines das 

MP2 e/ou MP3 (consoante as conclusões deste estudo) para a largura das encomendas destes 
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Máquina 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P1
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5,6,7 8 12,15,9,10,11 13,14

18

25,26

16 17,19 21 22,20

24,23

32,33,31

produtos, pois tanto uma como outra não costumam trabalhar aos 3.82 metros de média 

(largura média das encomendas de P5 e P6). 

 

 Considerou-se, já que não existe experiência a processar estes produtos nas outras 

MP’s, que a velocidade de processamento de P5 e P6, em MP2 e MP3, deveria ser a mais 

baixa de cada máquina, respectivamente 2.5 e 21.9 toneladas horárias. Simulou-se o 

comportamento do modelo libertando-se as encomendas de P5; P6; e de ambos os produtos 

simultaneamente. Como esperado, o tempo computacional para atingir as soluções finais 

aumentou em larga escala (tabela 4.8), especialmente no caso da libertação da restrição aos 

dois produtos em simultâneo. Para os três casos, as encomendas deixaram de ser 

processadas na MP1 para passarem a sê-lo na MP3, o que proporcionou uma redução no 

tempo de produção total. Esta redução é explicada ao aumento na sua velocidade de 

processamento, visto que na MP1, P5 e P6 são produzidos, respectivamente, a 10 e 9.6 

toneladas por hora. O escalonamento gerado para MP1 e MP3, para os três casos, está 

ilustrado nos figuras 4.16 a 4.21. Não se apresenta as sequencias geradas para MP2, pois esta 

máquina não sofreu alterações na sua produção, mantendo as duas transições verificadas 

quando a restrição que afecta as encomenda às respectivas máquinas estava em vigor para 

todas as encomendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Sequenciamento da MP1 com P5 livre  
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Máquina 3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P10
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P5

Horizonte temporal

49,51,50 52,53,54,55,57,56,53

58,68,60,61,62,63 66,67,65,64

71,73,70,72

28,27 29

 

 

Tabela 4.8 – Resultados e comparação entre manter os 12 produtos fixos e libertar P5 e/ou P6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Sequenciamento da MP3 com P5 livre  

  
12 

produtos 

fixos 

P5 

livre 

Variação 

para P5 

livre 

P6 

livre 

Variação 

para P6 

livre 

P5 e 

P6 

livres 

Variação 

para P5 

e P6 

livres 

MP1 21.64 20.94 -3.27% 18.98 -12.28% 18.25 -15.69% 

MP2 16.80 16.80 0 16.80 0 16.80 0 

MP3 19.18 19.54 +1.84% 20.39 +6.31% 20.68 +7.82% 

Z 

[dias] 
total 57.63 57.27 -0.62% 56.18 -2.51% 55.73 -3.29% 

MP1 797 

MP2 406 

MP3 66 

 

 
CPU 

[seg] 
total 1269 15657 +1133.81% 13325 +950.04% 20411 +1508.43% 

MP1 5155.70 4989.12 -3.23% 4552.77 -11.69% 4386.19 -14.93% 

MP2 1191.74 1191.74 0 1191.74 0 1191.74 0 

MP3 10404.94 10571.5 +1.60% 11007.9 +5.79% 11007.9 +7.40% 

Produção 

[ton] 
total 16752.4 16752.4 0 16752.4 0 16752.4 0 

MP1 9.00 8.30 -7.76% 9.17 +1.87% 9.67 +7.41% 

MP2 6.65 6.30 -5.20% 7.10 +6.74% 7.23 +8.75% 
Stock 

[dias] 
MP3 8.34 8.92 +6.92% 7.60 -8.93% 7.69 -7.84% 
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 Figura 4.18 – Sequenciamento da MP1 com P6 livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Sequenciamento da MP3 com P6 livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Sequenciamento da MP1 com P5 e P6 livres  
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Máquina 3 
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Figura 4.21 – Sequenciamento da MP3 com P5 e P6 livres 

 

 As três soluções alcançadas são viáveis e aceitáveis, dado que não ultrapassam a 

capacidade máxima de stock em armazém (figuras 4.22 a 4.24) e registam menos transições 

entre diferentes produtos do que os sequenciamentos do modelo discreto. Enquanto este 

regista 24 transições (11 em MP1, 5 em MP2 e 8 em MP3), P5 livre tem 22 transições 

(13+2+7), P6 livre 18 (9+2+7) e P5+P6 livres 15 transições (7+2+6). 

 

 Analisando, um pouco mais pormenorizadamente, o caso referente à libertação 

simultânea de P5 e P6, constata-se que se obtém inclusive menos duas transições do que 

restringindo estes dois conjuntos de encomendas à MP1. Por esta razão, esta nova 

optimização efectuada consegue ser ligeiramente mais eficiente (99.63%), em tempo útil de 

produção, do que as sequenciações geradas de acordo com o escalonamento do Grupo 

Portucel Soporcel para o complexo industrial de Setúbal (99.56%). Outra vantagem deste 

libertar estes produtos deve-se à diminuição em 3.29% do tempo total de produção (tabela 4.8). 

Este ganho deve-se não só ao menor número de transições entre produtos na MP1 e MP3, 

mas também à maior velocidade de processamento teórico de P5 e P6 em MP3. A única 

desvantagem consiste no aumento de tempo computacional dispendido para chegar às 

sequências finais. Este não é motivo suficiente para rejeitar esta nova optimização efectuada, 

pois não se equipara às vantagens por ele trazidas. A única razão pela qual se poderia rejeitar 

este método seria se fosse impraticável produzir P5 e P6 na MP3, porque teoricamente não se 

vislumbraram inconvenientes. 
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Figura 4.22 – Evolução do stock ao longo do horizonte temporal (P5 livre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Evolução do stock ao longo do horizonte temporal (P6 livre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Evolução do stock ao longo do horizonte temporal (P5 e P6 livres)  
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4.5. Sequenciamento com Controlo de Stock 

 

 Apesar de não se ter ultrapassado a capacidade máxima de stock em armazém em 

nenhum dos sequenciamentos obtidos anteriormente (com os doze produtos afectados às 

respectivas máquinas, com funções objectivo de minimização do makespan e earliness total, 

assim como libertação de P5 e/ou P6), os respectivos modelos implementados não prevêem o 

controle de stock. Assim e de forma a permitir que um estudo seja feito sobre o controlo de 

stock generalizou-se a formulação CT3l, identificada anteriormente como a mais indicada. 

 

4.5.1. Formulação para o Sequenciamento com Controlo de Stock 

 

Como foi referido atrás pesar de terem sido implementados, em GAMS, dois modelos 

(com as formulações CT4I e CT3I), apenas se apresenta a formulação matemática do último, 

visto este ter obtido melhor performance face às características do problema resolvido. 

Adoptou-se a mesma nomenclatura de trabalhos prévios neste campo[4],[5], salvo pontuais 

alterações. A nomenclatura do modelo encontra-se listada no Anexo I. 

 

 Os índices i, t, m e dd representam a encomenda, o evento temporal, a máquina e a 

data de entrega pertencentes ao respectivo conjunto. Os índices foram, resumidamente, 

explicados na Definição do Problema, em 4.6.1. Os sets são o input que o modelo recebe e 

correspondem aos índices existentes: 73 encomendas, 3 máquinas para as processar e os 

eventos temporais. Para além destes tem-se tmm,t, maqactm, imi,m e tddd,m. Estes são sets 

dinâmicos, pois os seus elementos não são fixos e o seu domínio abrange os seus índices[11]. 

De seguida, apresentam-se as restrições do modelo, assim como a sua função. 

 

 A restrição 4.4 estabelece que a máquina m só está disponível (não está a processar 

alguma encomenda) no evento temporal t, se nenhuma encomenda começar a ser processada 

no mesmo evento temporal. A restrição 4.5 existe de modo a reduzir o número de soluções 

degeneradas do modelo, de forma a aumentar a performance a nível computacional. Desta 

forma, obriga-se as tarefas a serem executadas nos eventos temporais t mais baixos, sendo 

que a disponibilidade das máquinas cresce desde os primeiros até aos últimos eventos 

temporais t (isto se forem criados mais eventos temporais do que o número de encomendas 

menos um, caso contrário, as máquinas m estarão sempre a indisponíveis). Se a máquina m 

estiver disponível, a variável Rm,t assume o valor 1, caso contrário, o valor 0. 

 

(4.4)                                                                      tmT,  t M,  m     tm,Ni, - 1  tm,

Te t 

, ∈∈∀= ∑
≠

tmR

 

(4.5)                                                                tm,T  t 1,  tT,  t M,  m     R  tm,1-tm,, ≠≠∈∈∀≤tmR



 

 67 

 

 A restrição 4.6 obriga a que a diferença entre dois eventos temporais não seja inferior à 

duração do processamento da encomenda a processar mais o tempo de mudança associado à 

próxima tarefa. 

(4.6)                                                                           tm,T  t 1,  tT,  t I,  i M,  m   

* - )clmax*(N  p*N  Te - 

tm,

1-T  t, i'

,,1,,'1-Ttmi,tm,i,mi'

i

tm,,i'mt,,1

≠≠∈∈∈∀

+≥ ∑∑
≠

+≠+ militmimt cldeltaNTe

 

 As restrições 4.7 e 4.8 asseguram que o tempo absoluto do evento temporal t na 

máquina m seja superior ao seu valor mínimo e inferior ao seu valor máximo permitidos, 

respectivamente, de cada encomenda. No último caso, através da activação de H (horizonte 

temporal) como constante do tipo big-M. 

 

(4.7)                                                             tm,T  t T,  t M,  m      lb*N  tm,mi,tm,i,, ≠∈∈∀≥∑
i

mtT

 

(4.8)                                    tm,T  t T,  t M,  m      )N-(1*H  hb*N  tm,tm,i,mi,tm,i,, ≠∈∈∀+≤∑ ∑
i

mtT

  

 A restrição 4.9 certifica que todas as encomendas têm que ser processadas uma vez. 

 

(4.9)                                                                                                   I  i      1  
,

,, ∈∀=∑ ∑
≠ Ttt m

tmiN

 

Através das restrições 4.10 a 4.15 introduziram-se as alterações necessárias para 

garantir que o total de stock em armazém não ultrapasse a capacidade máxima disponível em 

armazém (6500 toneladas). Dado só ser conhecida a capacidade máxima do armazém, 

distribui-se este valor pelas três MP’s, em função da quantidade de papel que estas teriam que 

processar. Assim sendo, a capacidade máxima em armazém para a MP1 é de 2000 toneladas; 

a de MP2, 500; e a de MP3, 4000 toneladas. 

 

 As restrições 4.10 a 4.12 destinam-se ao controlo de stock. A primeira estabelece o 

balanço ao stock de cada encomenda para cada evento temporal, em que este é igual ao stock 

do evento temporal anterior, mais o que é produzido no evento temporal anterior menos o que 

é retirado ao stock nesse evento temporal. A segunda afirma que o stock total é igual à soma 

do stock de todas as encomendas. A terceira estipula que o total de stock em armazém tem 

que ser inferior à capacidade reservada para cada máquina m (2000 para MP1, 500 para MP2 

e 6500 para MP3). 
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        (4.10)                          1 t T,  t I,  i     * - qtd*N  Si  ,

),(

,,

m

i1-tm,i,1ti1,-t, ≠∈∈∀+= ∑∑≠ ddt

mddtddd

ddmiit YeepSi

 

(4.11)                              tm,maqact ,1 t T,  t M,  m       1 t T,  t I,  i     Si  tm,m

i

it, ≠∈∈∀≠∈∈∀=∑tS

 

(4.12)                                                                                                                     tm,maqact 

T,  t M,  m 3 2  1  

tm,m

 3 21 ∈∈∀++≤
=== mmmt caparmcaparmcaparmS

 

As restrições 4.13 a 4.15 referem-se às datas de entrega das encomendas e a retirada 

de stock da respectiva quantidade produzida. A primeira restrição assegura que, para cada 

data de entrega, apenas um evento temporal está associado, isto é, a todas a encomendas 

com data de entrega igual, é-lhes retirado a respectiva quantidade ao stock, no mesmo evento 

temporal. A segunda e terceira restrições garantem que a encomenda i não é retirada ao stock 

antes da sua data de entrega. Apenas a restrição 4.15 leva uma constante do tipo big-M, 

porque a mesma não é necessária na restrição 4.14, dado que ficaria relaxada. 

 

∑
≠

∈∈∀=
1 tt,

mdd,),(,
 (4.13)                                                                       tdDD,  dd M,  m      1  

mddtdddt
Y

 

 

  (4.14)                                                             tm,T  t T,  t M,  m     Y*dd  tm,

m)td(dd,dd

ddt,, ≠∈∈∀≥ ∑mtTe

 

(4.15)                    tm,T  t T,  t M,  m      )Y*dd - (1*H  Y*dd tm,

m)td(dd,dd

ddt,

m)td(dd,dd

ddt, , ≠∈∈∀+≤ ∑∑mtTe

 

 A função objectivo que permite minimizar o horizonte total de produção, já apresentada 

na secção 4.4.3, pela restrição 4.1, e explicada em 4.4.4.2, completa a formulação matemática 

do modelo implementado. 

 

(4.1)                    T  t M,  m        )] ( [N  Te  
1  Te,

min

,

Im i    

tm,i,

Te   t', t t', Te  t'

mt, ∈∈∀++≥
−

∈≠≥∈

∑∑ mimi clpMS

 

4.5.2. Resultados e sua Análise 

 

Utilizando a formulação apresentada na secção anterior, passou-se a uma análise 

sobre o controlo de stock para o sequenciamento das encomendas pelas três máquinas de 

papel. 

 

É de realçar que introduzir seis conjuntos de restrições (praticamente o número de 
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restrições que já existiam), assim como três novos conjuntos de variáveis (Yt,dd, Sit,i e St), 

implica um aumento considerável na complexidade do modelo. Só este factor, por si só, já 

poderia constituir motivo suficiente para incapacitar o modelo de resolver o problema com as 

três máquinas em simultâneo. Outro motivo reside na grande dificuldade em se conseguir 

comparar stocks de grelhas temporais diferentes, visto estas terem eventos temporais distintos. 

Assim sendo, foi necessário resolver o problema, sequenciando uma máquina de cada vez.  

 

As  sequências determinadas encontram-se ilustradas pelas figuras 4.25 a 4.27. Ao 

contrário das simulações anteriores (quando se pretendeu minimizar o makespan), neste caso 

registam-se períodos sem produção. Este problema poderia ser atenuado caso o modelo 

resolvesse as três máquinas em simultâneo. Nessas circunstâncias, não seria necessário 

atribuir capacidades máximas de stock às máquinas, mas sim, apenas um valor para as três. 

Desse modo, mesmo que a capacidade de uma máquina ultrapassasse o seu limite 

estabelecido e desde que a capacidade máxima total não fosse atingida, as MP’s continuariam 

a produzir papel e reduzir-se-ia os períodos sem produção. É que, como evidencia a figura 

4.28, a capacidade total do armazém esteve longe de ser atingida (o máximo registado 

corresponde a 75% da capacidade total), e a capacidade das MP’s só não foi atingida porque 

as máquinas pararam de produzir, nos referidos períodos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Sequenciamento da MP1 com o stock controlado 
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Figura 4.26 – Sequenciamento da MP2 com o stock controlado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Sequenciamento da MP3 com o stock controlado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 – Evolução do stock ao longo do horizonte temporal (com o stock controlado) 
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Para além de registarem pequenos períodos sem produção, existem mais transições 

entre produtos, comparativamente com as sequências resultantes do modelo que não previa o 

controle de stock. Estes dois aspectos são responsáveis pelo aumento de 0.20 dias no 

makespan (tabela 4.9). Relativamente ao número de transições total, este aumentou de 17 

(11+2+4) para 38 (27+4+7). No total, são 0.57 dias sem produzir, traduzindo-se numa 

diminuição na eficiência de produção de 99.56% para 99.03%. Analisando o comportamento 

das três máquinas, conclui-se que a MP1 é, de longe, a mais problemática. É esta que sofre o 

maior aumento de transições entre os seus diferentes produtos e é esta cuja solução final 

demora mais tempo a ser determinada e com gap relativo bastante superior ao até agora 

verificado em todas as simulações. Este valor até era superior e de forma a reduzi-lo, aplicou-

se uma técnica até aqui não utilizada, nomeadamente, um polimento à solução final. Esta 

técnica, além de reduzir o gap relativo na MP1 de 4.94 para 4.84%, reduziu o da MP2 de 0.86% 

para os 0.37% finais. Para a MP3, o polimento final revelou-se ineficaz. 

 

 Tanto a MP2 como a MP3 continuam a registar um bom desempenho (MP2 regista 4 

transições e MP3, 7), obtendo menos mudanças entre produtos nesta condições do que no 

modelo discreto ou com o actual ciclo de produção do Grupo Portucel Soporcel. O makespan 

de ambas, da mesma forma, é inferior com o controle de stock no modelo contínuo, do que 

sem ele no modelo discreto e no ciclo de produção mensal do Grupo. 

 

Visto que a MP1 é a máquina mais problemática, poder-se-ia ter aumentando a sua 

capacidade no modelo, à custa de semelhante diminuição nas capacidades das restantes 

máquinas. Não se aplicou essa medida, porque, uma vez que todas as máquinas criam valores 

de stock próximos das suas capacidades máximas, só se estaria a transferir o problema da 

MP1 para MP2 e MP3. 

 

Nota final para o stock produzido que, já que existiram períodos sem produção em 

todas as máquinas, baixou o seu valor médio igualmente para todas as máquinas. A maior 

descida deu-se para MP1 (tabela 4.9), pois foi essa a máquina que pior performance registou 

por estar constrangida pela limitação de stock, ao ponto de produzir grande parte das 

encomendas, dentro do mesmo produto, pela sua ordem de data de entrega. O código do 

modelo implementado encontra-se no Anexo J. 
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Tabela 4.9 – Resultados e comparação entre não ter e implementar um controle ao stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Conclusão 

 

 O presente capítulo destinou-se à resolução do caso de estudo. Implementou-se um 

modelo com balanço de materiais RTN e representação temporal contínua que, tal como o seu 

antecessor com representação temporal discreta, processa as encomendas correspondentes a 

uma carteira de encomendas fictícia, nas três MP’s do complexo industrial de Setúbal. Provou-

se que é mais vantajoso resolver o problema, sequenciando-se as três máquinas 

separadamente. Foram alcançados os objectivos propostos, ao diminuir-se o número de 

transições verificado no ciclo de produção mensal do Grupo Portucel Soporcel e ao não criar 

blocos de produção menores do que metade de um dia. A função objectivo mais indicada para 

a construção do modelo é a que minimiza o makespan das três máquinas e assim o tempo total 

de produção. 

 

 Os resultados alcançados são melhores do que os do modelo discreto. O modelo 

contínuo cria menos sete transições entre diferentes produtos; reduz em 16.26% o tempo total 

de produção; provoca aproximadamente menos dez vezes de tempo computacional (em 

segundos); e cria entre um a quatro dias a menos de stock em armazém, consoante a MP em 

que as encomendas são processadas. 

 

O presente trabalho não se ficou pelo sequenciamento das MP’s, estudando-se 

também a afectação de 7 das 73 encomendas a outras máquinas, que não aquela em que são 

  S/controle 

de stock 

C/controle 

de stock 

Variação de c/ 

para s/ controle 

MP1 21.64 21.84 +0.91% 

MP2 16.80 16.83 +0.17% 

MP3 19.13 19.25 +0.33% 

Z 

[dias] 
total 57.63 57.92 +0.50% 

MP1 0.006468 0.048407 +648.41% 

MP2 0 0.003717 +3.7x10-3 
Gap 

relativo 
MP3 0.004378 0.014956 +241.6% 

MP1 797 65772 +7776% 

MP2 406 45335 +11066% 

MP3 66 55115 +83408% 

CPU 

[seg] 
total 1269 163222 +12762% 

MP1 9.00 5.68 -35.90% 

MP2 6.65 6.37 -4.19% 
Stock 

[dias] 
MP3 8.34 7.62 -8.59% 
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produzidas no complexo industrial. Provou-se que, teoricamente, compensa produzir P5 e P6 

na MP3, e não na MP1 como se sucede actualmente, visto que se consegue diminuir o tempo 

total de produção em 3.29%, assim como deixam de existir duas transições entre diferentes 

produtos nestas duas máquinas. 

 

Por último, implementou-se um controle do stock em armazém ao modelo contínuo, 

causando bastante maior desgaste computacional. MP1 deixa de ter um comportamento 

favorável, passando a registar um elevado número de transições (27) e um aumento no 

makespan de quase um ponto percentual (0.91%). As restantes duas máquinas continuam com 

um comportamento aceitável, criando menos transições e tendo um valor mais baixo para o 

makespan do que o ciclo de produção mensal do Grupo Portucel e que o modelo descontínuo. 
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5. Conclusões 

 

 O caso de estudo em que a presente dissertação se insere retrata um problema de 

escalonamento, nomeadamente, no processamento das encomendas pelas três máquinas de 

papel do complexo industrial de Setúbal do Grupo Portucel Soporcel. Tanto o sector como a 

organização assumem um papel preponderante na economia do nosso país, pela quantidade 

produzida e exportada deste bem assim como pelos postos de trabalho criados. 

 

 O escalonamento insere-se no Planeamento Organizacional de uma organização, 

caracterizando-se este por decisões de curto prazo, com duração máxima de seis meses. O 

escalonamento é influenciado pelas decisões de longo (Planeamento Estratégico) e médio 

prazo (Planeamento Táctico) pois restringe-se, por exemplo, à capacidade instalada e à 

dimensão da mão-de-obra, respectivamente. Designa-se por escalonamento à actividade de 

afectar capacidade ou recursos (como equipamento, mão-de-obra ou espaço) a tarefas ou 

clientes, ao longo de um dado horizonte temporal. Entre os objectivos do escalonamento, 

contam-se a satisfação das datas de entrega; a minimização dos tempos de espera, inventário, 

custos e tempos de preparação; e a maximização da eficiência dos recursos, qualidade do 

serviço ou o lucro da organização. Perante tais objectivos e possíveis ganhos, entende-se a 

importância do escalonamento no seio de qualquer organização que necessite de gerir 

recursos.  

 

As soluções de problemas de escalonamento podem ser representadas por intermédio 

de Diagramas de Gantt e obtidas através de métodos de optimização. No campo de 

escalonamento da produção na área de engenharia de processos, sobre o qual a presente 

dissertação incide, foi publicado um grande número de contribuições científicas desde os anos 

oitenta[2],[17],[19],[21],[22],[23],[25],[26],. Destas contribuições, destacam-se as que representam o tempo 

por meio de formulações discretas e contínuas[3],[4],[6],[9],[12],[13],[21], representadas pelas 

metodologias STN e RTN. 

 

 O intento do presente trabalho residiu, em primeira instância, implementar um modelo 

de optimização do actual escalonamento das encomendas a serem nas três máquinas de papel 

em funcionamento do complexo industrial de Setúbal, por meio de uma formulação contínua do 

tempo e representação RTN. Em segunda instância, os resultados obtidos pelo modelo 

implementado deveriam ser comparados com a actual performance do escalonamento do 

Grupo Portucel Soporcel (ciclo de produção representado na figura 2.8) e com outro modelo 

implementado previamente, mas com uma formulação discreta do tempo (resultados obtidos 

nas figuras 4.3 a 4.6). Os objectivos do modelo implementado passaram por reduzir o horizonte 

total de produção (makespan); o número de transições entre diferentes produtos; e por não 

criar blocos de produção inferiores a metade de um dia, de modo a não causar ineficiências no 
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processo de produção. 

 

 Foi utilizada a mesma carteira de encomendas do modelo discreto, de modo a que as 

conclusões a serem retiradas fossem independentes da carteira de encomendas utilizada. 

Antes de implementar qualquer modelo foi necessário reduzir o número de encomendas a 

serem processadas nas máquinas de papel, pois não é exequível processar um input com 

dimensão de 420. Assim sendo, agregaram-se as encomendas que pertencessem ao mesmo 

produto (P1-P12) e partilhassem a mesma data de entrega. Este procedimento permitiu reduzir 

a dimensão da carteira de encomendas do seu número inicial para 191. Infelizmente, este 

número encontra-se bem acima da capacidade de resolução dos modelos de optimização 

actuais de escalonamento, pelo que foi necessário realizar um segundo processo de 

agregação. Agruparam-se as encomendas em conjuntos de encomendas com duração 

aproximada de um dia de produção, conseguindo-se reduzir o número de encomendas de 191 

para 73, número inferior às 124 encomendas a processar no modelo discreto, resultando assim 

num menor esforço computacional causado pelo input do que esse modelo. 

 

O modelo implementado teve como base para a formulação matemática o trabalho de 

investigação desenvolvido por Castro et al, 2006[5]. Criaram-se uma grelha temporal múltipla, 

pois o número de eventos temporais já é conhecido à partida (número de encomendas mais 

um) e assim evita-se o esforço computacional inerente ao modelo ter de escolher onde afectar 

os eventos temporais que restam. Foram aplicadas as formulações CT4I e CT3I às condições 

do problema, tendo a última se revelado mais adequada, dado que lida melhor com a 

complexidade criada pelo modelo inerente ao número de encomendas a processar. Optimizou-

se cada máquina separadamente, pois desta forma criou-se bastante menos tempo 

computacional para resultados de makespan e stock criado praticamente idênticos se se 

optimizasse as três máquinas em simultâneo. Testou-se ainda minimizar a earliness total, mas 

os resultados obtidos não foram condizentes com os objectivos do Grupo Portucel Soporcel, 

dado o elevado número de transições entre diferentes produtos registado nas MP1 e MP3, 

além dos blocos de produção terem dimensões bastante reduzidas, muitos deles com menos 

de metade de um dia (figuras 4.13 a 4.15), criando assim ineficiências na produção. 

 

 Pelos resultados obtidos pelo modelo contínuo, representados pelas figuras 4.7 a 4.11, 

conclui-se que, em relação ao modelo discreto, se reduz o makespan (57.27 versus 67.00 

dias), o número de transições entre diferentes produtos (11+2+4 versus 11+5+8 transições na 

MP1, MP2 e MP3, respectivamente) em todas as máquinas, o stock criado (9.00, 6.65, 8.34 

versus 10.33, 10.92, 9.30 dias em armazém por encomenda na MP1, MP2 e MP3, 

respectivamente), o tempo computacional (1269 versus 14516 CPU segundos), e o gap 

relativo; aumenta a eficiência em tempo útil de produção (99.56 versus 99.36%); e cumpre a 

capacidade máxima de stock em armazém tal como o modelo discreto. As diferenças 

verificadas entre os dois modelos são explicadas pelo maior input do modelo discreto; pela sua 
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diferente função objectivo (restrição 4.2) que minimiza a soma do término das encomendas, 

aplicando como penalidade por mudança entre produtos o dobro das multas consideradas no 

Anexo H; mas sobretudo porque no modelo discreto não se pára de produzir uma encomenda 

até que seja atingindo um múltiplo da slot escolhida (0.25 dias) e assim é produzido mais papel 

do que a quantidade da carteira de encomendas em mão, deixando menos margem de 

manobra para se encontrar sequenciais mais atractivas como as do modelo contínuo. 

 

 De forma a comparar os resultados obtidos pelo modelo contínuo com a performance 

do Grupo Portucel Soporcel, afectou-se as 73 encomendas a processar nos blocos de 

produção do ciclo de produção mensal do Grupo, considerando que se alguma encomenda 

pertencesse ao bloco, este seria processado até ao fim, como previsto na figura 2.8. Uma vez 

que as 73 encomendas a processar representam menos quantidade de papel a produzir do que 

o ciclo de produção do Grupo Portucel Soporcel (16752 versus 25567 toneladas), um bloco dos 

produtos P1, P7, P8 e P12 foi eliminado, obtendo-se o ciclo de produção representado pela 

figura 4.11, e reduzindo-se a quantidade de papel a produzir para 22799 toneladas. O tempo de 

produção obtido pelo modelo contínuo foi reduzido quase proporcionalmente (de 76.25 para 

57.63 dias); mas o stock em armazém aumentou (de 5.96, 5.02, 6.70 para 9.00, 6.65, 8.34 dias 

na MP1, MP2 e MP3, respectivamente), pois afectou-se as encomendas, dentro de cada 

produto, por ordem crescente de data de entrega (ver figura 4.11). A grande melhoria trazida 

pelo modelo contínuo face ao desempenho do Grupo Portucel Soporcel deu-se na redução do 

número de transições entre diferentes produtos (12+5+8 para 11+2+4 na MP1, MP2 e MP3, 

respectivamente) em todas as máquinas e consequente diminuição de tempos não produtivos. 

Também se considerou manter o actual ciclo de produção do Grupo Portucel Soporcel, como 

ilustra a figura 2.8, sem retirar os blocos de produção em excesso. Neste caso as diferenças 

entre quantidades a processar e consequentes tempo de processamento e horizonte temporal 

ainda são maiores. Dada a dificuldade em medir o tempo que este excesso de produção 

permaneceria em inventário, considerou-se que o mesmo constitui produção para inventário e 

não se contabilizou no tempo de stock em armazém, como o resto do papel produzido, que foi 

considerado produção por encomenda. 

 

 Para que a implementação do modelo contínuo não se restringisse à sequenciação das 

encomendas segundo a afectação encomenda a máquina determinada pelo Grupo Portucel 

Soporcel e a fim de verificar-se se seria possível reduzir o makespan obtido, realizou-se um re-

escalonamento da produção, libertando-se essa restrição a 7 das 73 encomendas (as 

pertencentes aos produtos P5 e P6). Segundo os novos resultados obtidos pelo modelo 

contínuo, estas encomendas passariam a ser produzidas não na MP1 mas sim na MP3 (figuras 

4.20 e 4.21), pois desta forma, o makespan é reduzido em 3.29%. O tempo perdido em tempos 

de mudança é inclusive inferior, pois passam a existir menos quatro transições na MP1 e duas 

a mais na MP3, o que proporciona um ligeiro aumento na eficiência de produção de 99.56% 

para 99.63%. Infelizmente, esta melhoria causa um grande aumento no esforço computacional 
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(de 1269 para 20411 CPU segundos), devido ao facto de o modelo ter que decidir em que 

máquina de papel processar as encomendas dos produtos P5 e P6. 

 

 Todas as soluções obtidas respeitam a capacidade máxima de stock em armazém 

(6500 toneladas), como ilustram as figuras 4.7, 4.12 e 4.22 a 4.24. Todavia, o modelo contínuo 

não previa o controlo da quantidade de stock em armazém. De modo a se controlar o inventário 

criado, foram adicionadas seis restrições ao modelo (equações 4.10 a 4.15), aumentando o 

número total de restrições para quinze, e assim, aumentando também consideravelmente a 

complexidade do modelo. Tal tem um impacte directo muito elevado no esforço computacional, 

que regista um aumento de 1269 para 163222 CPU segundos. Os resultados obtidos (figuras 

4.25 a 4.27) evidenciam comportamentos distintos. A MP1 sofre um grande aumento no 

número de transições, de 11 para 27, passando assim a apresentar uma fraca performance. As 

restantes duas máquinas sofrem aumentos bem inferiores (de 2 e 4 para 4 e 7 transições na 

MP2 e MP3, respectivamente), continuando com menos transições do que as existentes no 

modelo discreto (5 e 8 nas MP2 e MP3, respectivamente) e no ciclo de produção do Grupo 

Portucel Soporcel (5 em ambas estas máquinas). 

 

 Os objectivos propostos nesta dissertação foram cumpridos, uma vez que, 

relativamente ao modelo discreto e ao comportamento do Grupo Portucel Soporcel, se 

conseguiu reduzir o horizonte temporal de produção de todas as máquinas de papel e o 

número de transições entre diferentes produtos igualmente para todas as máquinas, caso o 

modelo implementado não controlasse o stock criado (embora a capacidade máxima nunca 

tenha sido atingida). No caso do modelo implementado controlar o stock em armazém (uma 

novidade relativamente ao modelo discreto), as MP2 e MP3 continuam com horizontes 

temporais de produção inferiores ao modelo discreto e ao ciclo de produção do Grupo Portucel 

Soporcel, assim como registam menos transições entre diferentes produtos. 

 

 Apesar dos objectivos propostos terem sido atingidos, os resultados alcançados 

poderiam ter sido mais positivos. Um aspecto a melhorar reside na segunda agregação 

efectuada à carteira de encomendas (Anexo C). Agrupar as encomendas por produto implica 

juntar encomendas com tempo de processamento bastante distintos. Como se pode verificar no 

Anexo A, OP1060 e OP1070, ambos pertencentes a P2, tem taxas de processamento com 

diferenças de 17.6%, que não devem ser desprezadas. À semelhança de P2, também P5 

(OS1080 e OS1090), P9 (WP2075 e WP2080), P10 (CP080 e CP1090), P11 (CS1080 e 

CS1090) e P12 (PP080 e PP090-110) agrupam encomendas com taxas de processamento 

bastante diferentes. O programa em Mathematica, no Anexo C, considera as diferentes taxas 

de processamento, mas ignora qual a gramagem do papel a ser produzir e assim não se 

considera o tempos de mudança existente ao se passar a produzir papel de diferente 

gramagem. Pode-se dar o exemplo de se estar a produzir OS1080 na MP1 e a encomenda 

seguinte pertencer a OS1090, não sendo considerado o tempo de mudança de dez minutos, 
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porque na segunda agregação não foi especificado que os tempos de mudança de 

encomendas de diferente gramagem, mesmo pertences ao mesmo produto, deveriam ser 

considerados. Esta omissão causa um enviesamento, em relação ao funcionamento real no 

complexo industrial, que não pode ser considerada levianamente em trabalhos futuros. 

 

 Outro aspecto que poderia ser alterado depreende-se com a carteira de encomendas a 

utilizar nas optimizações efectuadas. Foi utilizada a mesma do que o modelo discreto de modo 

a que a que as comparações realizadas entre os dois modelos fossem independentes da 

carteira de encomendas. Ainda assim, esta representa menos 8815 toneladas do que o ciclo de 

produção mensal do Grupo Portucel Soporcel ilustrado pela figura 2.8. Esta diferença tornou as 

optimizações realizadas pelo modelo contínuo menos complexas do que o problema real. A fim 

de que se retirarem conclusões mais precisas acerca da comparação da performance do Grupo 

Portucel Soporcel com os estudos efectuados, seria útil que estes considerassem uma carteira 

de encomendas com semelhante dimensão ao ciclo de produção mensal do Grupo. 

 

 A abordar em trabalhos futuros, seria interessante estudar o comportamento da quarta 

máquina de papel, assim que os Departamentos de Produção e Vendas & Marketing 

determinem que produtos serão fabricados nessa máquina. Mais interessante ainda, seria 

optimizar, em conjunto, escalonamento dos dois estágios da fábrica de papel do complexo 

industrial de Setúbal, isto é, o escalonar a produção e a transformação do papel. Esta última 

engloba o corte, o rebobinamento e as linhas de cutsize. 
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Anexo A – Taxas horárias dos produtos 

 

Papel Gram. Vel. MP 

OP1 060 7.3 MP1 

OP1 070 9.1 MP1 

OP1 080 10.7 MP1 

OP1 090 11.0 MP1 

OP1 100 10.7 MP1 

OP1 110 10.5 MP1 

OP1 120 10.7 MP1 

OS1 080 10.0 MP1 

OS1 090 11.0 MP1 

CE 080 9.6 MP1 

BCS 080 2.9 MP2 

BCS 085 3.0 MP2 

BCS 090 3.2 MP2 

BCS 095 3.2 MP2 

BCS 100 3.2 MP2 

BCS 110 3.2 MP2 

BCS 120 3.2 MP2 

WP2 075 2.5 MP2 

WP2 080 2.9 MP2 

CS1 080 21.9 MP3 

CS1 090 23.5 MP3 

CP1 080 21.9 MP3 

CP1 090 23.5 MP3 

PP1 080 21.9 MP3 

PP1 090 23.5 MP3 

PP1 100 23.5 MP3 

PP1 110 23.5 MP3 

 

Gram. Gramagem – gramas/metro2 

Vel. Velocidade – toneladas/hora 
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Anexo B – Encomendas após a 1ª agregação 

 

i P Due Qtd Vel Tmp MP                i P Due Qtd Vel Tmp MP 

1 P1 12 23.10 175.2 0.132 MP1  44 P3 16 7.89 260.4 0.030 MP1 

2 P1 12 30.94 175.2 0.177 MP1  45 P3 19 163.80 260.4 0.629 MP1 

3 P1 13 1.95 175.2 0.011 MP1  46 P3 18 92.75 260.4 0.356 MP1 

4 P1 14 26.29 175.2 0.150 MP1  47 P3 19 25.78 260.4 0.099 MP1 

5 P1 15 16.90 175.2 0.096 MP1  48 P3 20 112.93 260.4 0.433 MP1 

6 P1 16 22.78 175.2 0.130 MP1  49 P3 21 38.25 260.4 0.147 MP1 

7 P1 23 32.43 175.2 0.185 MP1  50 P3 24 278.50 260.4 1.069 MP1 

8 P1 18 5.34 175.2 0.030 MP1  51 P3 24 63.38 260.4 0.243 MP1 

9 P1 19 5.67 175.2 0.032 MP1  52 P3 25 102.91 260.4 0.395 MP1 

10 P1 20 6.52 175.2 0.037 MP1  53 P3 27 5.81 260.4 0.022 MP1 

11 P1 24 44.85 175.2 0.260 MP1  54 P3 30 165.36 260.4 0.635 MP1 

12 P1 22 19.96 175.2 0.114 MP1  55 P3 31 27.17 260.4 0.104 MP1 

13 P1 24 13.86 175.2 0.079 MP1  56 P4 28 35.48 254.4 0.139 MP1 

14 P1 25 16.79 175.2 0.096 MP1  57 P4 20 1.74 254.4 0.007 MP1 

15 P1 31 5.19 175.2 0.030 MP1  58 P4 24 3.01 254.4 0.012 MP1 

16 P2 3 123.06 237.6 0.518 MP1  59 P4 21 30.00 254.4 0.118 MP1 

17 P2 4 120.23 237.6 0.506 MP1  60 P4 21 15.56 254.4 0.061 MP1 

18 P2 5 195.74 237.6 0.824 MP1  61 P4 21 4.44 254.4 0.017 MP1 

19 P2 6 51.65 237.6 0.217 MP1  62 P4 26 65.03 254.4 0.256 MP1 

20 P2 12 117.23 237.6 0.493 MP1  63 P4 22 47.42 254.4 0.187 MP1 

21 P2 9 83.41 237.6 0.351 MP1  64 P4 23 33.57 254.4 0.132 MP1 

22 P2 13 220.58 237.6 0.928 MP1  65 P4 24 11.09 254.4 0.044 MP1 

23 P2 16 112.07 237.6 0.472 MP1  66 P4 26 12.11 254.4 0.048 MP1 

24 P2 17 63.16 237.6 0.266 MP1  67 P4 26 41.85 254.4 0.164 MP1 

25 P2 24 66.75 237.6 0.281 MP1  68 P4 26 39.10 254.4 0.154 MP1 

26 P2 21 159.54 237.6 0.671 MP1  69 P4 26 36.761 254.4 0.145 MP1 

27 P2 22 197.44 237.6 0.831 MP1  70 P4 27 4.00 254.4 0.016 MP1 

28 P2 23 131.70 237.6 0.554 MP1  71 P4 27 1.51 254.4 0.006 MP1 

29 P2 28 8.60 237.6 0.036 MP1  72 P4 30 10.78 254.4 0.042 MP1 

30 P2 29 67.34 237.6 0.283 MP1  73 P4 31 9.71 254.4 0.038 MP1 

31 P2 27 157.94 237.6 0.665 MP1  74 P5 17 31.89 240.0 0.133 MP1 

32 P2 28 212.94 237.6 0.896 MP1  75 P5 18 35.86 240.0 0.149 MP1 

33 P2 29 17.29 237.6 0.073 MP1  76 P5 18 10.68 240.0 0.044 MP1 

34 P2 30 20.89 237.6 0.088 MP1  77 P5 19 10.53 240.0 0.044 MP1 

35 P2 31 52.30 237.6 0.220 MP1  78 P5 20 15.97 240.0 0.067 MP1 

36 P3 8 194.07 260.4 0.745 MP1  79 P5 23 16.00 240.0 0.067 MP1 

37 P3 9 25.96 260.4 0.100 MP1  80 P5 25 22.82 240.0 0.095 MP1 

38 P3 9 53.12 260.4 0.204 MP1  81 P5 26 22.82 240.0 0.095 MP1 

39 P3 11 58.375 260.4 0.224 MP1  82 P6 9 111.78 230.4 0.485 MP1 

40 P3 12 16.13 260.4 0.062 MP1  83 P6 10 70.36 230.4 0.305 MP1 

41 P3 10 40.60 260.4 0.156 MP1  84 P6 10 22.95 230.4 0.100 MP1 

42 P3 14 27.67 260.4 0.106 MP1  85 P6 12 64.87 230.4 0.281 MP1 

43 P3 15 30.10 260.4 0.116 MP1  86 P6 13 1.80 230.4 0.008 MP1 
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87 P6 24 143.55 230.4 0.623 MP1  135 P10 19 43.41 544.8 0.080 MP3 

88 P6 25 23.45 230.4 0.101 MP1  136 P10 22 495.37 544.8 0.909 MP3 

89 P6 26 46.91 230.4 0.204 MP1  137 P10 17 169.20 544.8 0.310 MP3 

90 P6 27 23.45 230.4 0.102 MP1  138 P10 18 181.28 544.8 0.333 MP3 

91 P6 28 46.91 230.4 0.204 MP1  139 P10 23 284.61 544.8 0.522 MP3 

92 P6 31 46.91 230.4 0.204 MP1  140 P10 20 91.86 544.8 0.169 MP3 

93 P7 4 81.85 72.8 1.124 MP2  141 P10 24 248.81 544.8 0.457 MP3 

94 P7 5 23.04 72.8 0.316 MP2  142 P10 24 104.64 544.8 0.192 MP3 

95 P7 9 3.08 72.8 0.042 MP2  142 P10 25 84.00 544.8 0.154 MP3 

96 P7 9 114.32 72.8 1.570 MP2  144 P10 26 68.16 544.8 0.125 MP3 

97 P7 16 268.14 72.8 3.683 MP2  145 P10 27 70.59 544.8 0.130 MP3 

98 P7 17 22.95 72.8 0.315 MP2  146 P10 30 237.39 544.8 0.436 MP3 

99 P7 18 18.31 72.8 0.251 MP2  147 P10 31 87.97 544.8 0.161 MP3 

100 P7 19 23.56 72.8 0.324 MP2  148 P11 8 500.04 544.8 0.918 MP3 

101 P7 20 22.88 72.8 0.314 MP2  149 P11 9 264.79 544.8 0.486 MP3 

102 P7 23 177.13 72.8 2.433 MP2  150 P11 10 188.35 544.8 0.346 MP3 

103 P7 24 52.84 72.8 0.726 MP2  151 P11 10 177.11 544.8 0.235 MP3 

104 P7 26 32.12 72.8 0.441 MP2  152 P11 12 120.26 544.8 0.220 MP3 

105 P7 30 23.52 72.8 0.323 MP2  153 P11 13 536.14 544.8 0.984 MP3 

106 P8 4 15.13 76.8 0.197 MP2  154 P11 14 386.14 544.8 0.709 MP3 

107 P8 16 10.88 76.8 0.142 MP2  155 P11 11 118.56 544.8 0.218 MP3 

108 P8 17 8.28 76.8 0.108 MP2  156 P11 15 115.28 544.8 0.212 MP3 

109 P8 26 5.26 76.8 0.068 MP2  157 P11 19 167.81 544.8 0.308 MP3 

110 P8 31 23.79 76.8 0.310 MP2  158 P11 20 295.81 544.8 0.543 MP3 

111 P9 3 28.94 64.8 0.447 MP2  159 P11 20 280.40 544.8 0.515 MP3 

112 P9 3 10.98 64.8 0.169 MP2  160 P11 22 279.20 544.8 0.512 MP3 

113 P9 4 22.66 64.8 0.350 MP2  161 P11 23 196.15 544.8 0.360 MP3 

114 P9 5 0.99 64.8 0.015 MP2  162 P11 24 117.26 544.8 0.215 MP3 

115 P9 6 22.95 64.8 0.354 MP2  163 P11 25 271.48 544.8 0.498 MP3 

116 P9 9 15.97 64.8 0.246 MP2  164 P11 26 185.10 544.8 0.340 MP3 

117 P9 11 2.50 64.8 0.039 MP2  165 P11 26 146.66 544.8 0.269 MP3 

118 P9 12 22.95 64.8 0.354 MP2  166 P11 28 46.38 544.8 0.085 MP3 

119 P9 16 36.93 64.8 0.570 MP2  167 P11 29 183.64 544.8 0.337 MP3 

120 P9 17 20.96 64.8 0.323 MP2  168 P11 30 72.72 544.8 0.133 MP3 

121 P9 18 22.95 64.8 0.354 MP2  169 P11 31 160.88 544.8 0.295 MP3 

122 P9 20 2.99 64.8 0.046 MP2  170 P12 14 11.83 544.4 0.205 MP3 

123 P9 23 4.99 64.8 0.077 MP2  171 P12 15 20.16 544.4 0.037 MP3 

124 P9 24 23.95 64.8 0.370 MP2  172 P12 15 84.63 544.4 0.155 MP3 

125 P9 27 23.96 64.8 0.370 MP2  173 P12 17 12.90 544.4 0.023 MP3 

126 P10 6 251.65 544.8 0.462 MP3  174 P12 18 3.04 544.4 0.006 MP3 

127 P10 7 194.45 544.8 0.359 MP3  175 P12 19 173.25 544.4 0.318 MP3 

128 P10 8 79.90 544.8 0.147 MP3  176 P12 16 82.68 544.4 0.152 MP3 

129 P10 9 144.56 544.8 0.266 MP3  177 P12 21 33.45 544.4 0.061 MP3 

130 P10 10 127.24 544.8 0.234 MP3  178 P12 22 80.43 544.4 0.145 MP3 

131 P10 13 395.86 544.8 0727 MP3  179 P12 23 48.62 544.4 0.089 MP3 

132 P10 12 259.98 544.8 0.477 MP3  180 P12 24 291.68 544.4 0.536 MP3 

133 P10 13 126.51 544.8 0.232 MP3  181 P12 25 113.50 544.4 0.208 MP3 

134 P10 18 189.24 544.8 0.347 MP3  182 P12 26 32.56 544.4 0.060 MP3 
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183 P12 28 104.75 544.4 0.192 MP3  188 P12 30 26.85 544.4 0.049 MP3 

184 P12 26 38.65 544.4 0.070 MP3  189 P12 29 3.11 544.4 0.006 MP3 

185 P12 27 113.43 544.4 0.208 MP3  190 P12 30 44.80 544.4 0.082 MP3 

186 P12 28 84.21 544.4 0.155 MP3  191 P12 31 127.10 544.4 0.233 MP3 

187 P12 29 25.45 544.4 0.047 MP3   

 

i Encomenda 

P Produto 

Due Due date 

Qtd Quantidade - [toneladas] 

Vel Velocidade de produção da encomenda i na máquina MP - [toneladas/dia] 

Tmp Tempo de produção da encomenda i na máquina MP - [dias] 

MP Máquina de papel em que a encomenda i é produzida 
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Anexo C – Algoritmo responsável pela 2ª agregação de 

encomendas 

 

OrdenaEnc=Function[{l}, 

      

Module[{i,j,k,laux,lenc,lord,lprod,ldata,lqtd,ltxdia,ltmp,enc,prod,duedate,qtd,txdia,tmpprod,tmppr

odtotal,qtdtotal,taux}, 

        i = 1; 

        k = 1; 

        laux = l; 

        lord = {}; 

        lprod = {}; 

        ldata = {}; 

        lqtd = {}; 

        ltxdia = {}; 

        ltmp = {}; 

        While[Length[laux] > 0, 

          enc = laux[[1,1]]; 

          prod = laux[[1,4]]; 

          duedate = laux[[1,2]]; 

          qtd = laux[[1,3]]; 

          txdia = laux[[1,5]]; 

          tmpprod = laux[[1,6]] / 24; 

          tmpprodtotal = tmpprod; 

          qtdtotal = qtd; 

          j = 1; 

          lenc = {enc}; 

          If[tmpprod < 0.95, 

            While[tmpprodtotal < 1 && Length[laux] > j, 

                If[laux[[j + 1,4]] == prod, 

                  If[tmpprodtotal + laux[[j + 1,6]] / 24 < 0.95, 

                    tmpprodtotal = tmpprodtotal+laux[[j+1,6]]/24; 

                    qtdtotal = qtdtotal + laux[[j+1,3]]; 

                    lenc = Append[lenc,laux[[j+1,1]]]; 

                    laux = Delete[laux,j + 1] 

                    ] 

                  ]; 

                j++ 
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                ]; 

            ]; 

          If[tmpprod >= 0.95, 

            taux = Ceiling[tmpprod] - tmpprod; 

            While[ taux < 1&& Length[laux] > j, 

              If[laux[[j+1,2]] == prod, 

                If[taux+laux[[j+1,6]] / 24 < 0.95, 

                  taux = tmpprodtotal + laux[[j+1,6]] / 24; 

                  qtdtotal = qtdtotal + laux[[j + 1,3]]; 

                  lenc = Append[lenc,laux[[j + 1,1]]]; 

                  laux = Delete[laux,j + 1] 

                  ] 

                ]; 

              j++ 

              ] 

            ]; 

           

          lord = Append[lord,{i,lenc,prod,duedate,qtdtotal,tmpprodtotal,txdia}]; 

          lprod = Append[lprod,{i,prod}]; 

          If[lprod[[i,2]] == p1 || prod[[i,2]] == p2 || prod[[i,2]] == p3 || prod[[i,2]] == p4 || prod[[i,2]] == 

p5 || prod[[i,2]] == p6, 

            lprod[[i]] = Append[lprod[[i]],MP1]]; 

          If[lprod[[i,2]] == p7 || prod[[i,2]] == p8 || prod[[i,2]] == p9, 

            lprod[[i]]=Append[lprod[[i]],MP2]]; 

          If[lprod[[i,2]] == p10 || prod[[i,2]] == p11 || prod[[i,2]] == p12, 

            lprod[[i]] = Append[lprod[[i]],MP3]]; 

          ldata = Append[ldata,{i,duedate}]; 

          lqtd = Append[lqtd,{i,qtdtotal}]; 

          ltxdia = Append[ltxdia,{i,txdia}]; 

          ltmp = Append[ltmp,{i,tmpprodtotal}]; 

          laux = Rest[laux]; 

          i++ 

          ]; 

        lord 

        ] 

      ]; 
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Anexo D – Encomendas após a 2ª agregação 

 

i P Due Qtd Vel Tmp MP          i P Due Qtd Vel Tmp MP 

1 P1 11 151.72 175.2 0.866 MP1  38 P7 18 65.39 72.8 0.898 MP2 

2 P1 12 38.38 175.2 0.219 MP1  39 P7 20 55.00 72.8 0.755 MP2 

3 P1 23 77.28 175.2 0.441 MP1  40 P7 23 177.13 72.8 2.433 MP2 

4 P1 31 5.19 175.2 0.030 MP1  41 P7 24 52.84 72.8 0.726 MP2 

5 P2 4 200.60 237.6 0.844 MP1  42 P8 10 31.27 76.8 0.407 MP2 

6 P2 5 224.53 237.6 0.945 MP1  43 P8 17 32.07 76.8 0.418 MP2 

7 P2 6 195.74 237.6 0.824 MP1  44 P9 3 59.88 64.8 0.924 MP2 

8 P2 12 180.39 237.6 0.759 MP1  45 P9 4 50.60 64.8 0.781 MP2 

9 P2 15 220.58 237.6 0.928 MP1  46 P9 11 46.41 64.8 0.716 MP2 

10 P2 16 178.82 237.6 0.753 MP1  47 P9 16 59.88 64.8 0.924 MP2 

11 P2 21 211.84 237.6 0.892 MP1  48 P9 24 47.91 64.8 0.739 MP2 

12 P2 22 197.44 237.6 0.831 MP1  49 P10 6 490.51 544.8 0.900 MP3 

13 P2 23 199.03 237.6 0.838 MP1  50 P10 8 484.44 544.8 0.889 MP3 

14 P2 27 157.94 237.6 0.665 MP1  51 P10 10 514.82 544.8 0.945 MP3 

15 P2 28 212.95 237.6 0.896 MP1  52 P10 13 500.51 544.8 0.919 MP3 

16 P3 8 244.05 260.4 0.937 MP1  53 P10 18 454.53 544.8 0.834 MP3 

17 P3 9 237.73 260.4 0.913 MP1  54 P10 22 495.37 544.8 0.909 MP3 

18 P3 10 225.29 260.4 0.865 MP1  55 P10 23 440.74 544.8 0.809 MP3 

19 P3 19 163.80 260.4 0.629 MP1  56 P10 24 319.40 544.8 0.586 MP3 

20 P3 20 215.84 260.4 0.829 MP1  57 P10 30 237.39 544.8 0.436 MP3 

21 P3 22 278.50 260.4 1.070 MP1  58 P11 8 500.04 544.8 0.918 MP3 

22 P3 30 165.36 260.4 0.635 MP1  59 P11 9 499.52 544.8 0.917 MP3 

23 P4 20 220.00 254.4 0.865 MP1  60 P11 10 488.65 544.8 0.896 MP3 

24 P4 24 102.03 254.4 0.401 MP1  61 P11 13 536.14 544.8 0.984 MP3 

25 P4 26 77.15 254.4 0.303 MP1  62 P11 14 501.43 544.8 0.920 MP3 

26 P4 27 4.01 254.4 0.016 MP1  63 P11 19 463.62 544.8 0.851 MP3 

27 P5 17 117.10 240.0 0.488 MP1  64 P11 20 476.55 544.8 0.875 MP3 

28 P5 18 26.65 240.0 0.111 MP1  65 P11 22 396.47 544.8 0.728 MP3 

29 P5 25 22.83 240.0 0.095 MP1  66 P11 25 456.57 544.8 0.838 MP3 

30 P6 9 207.39 230.4 0.900 MP1  67 P11 26 330.30 544.8 0.606 MP3 

31 P6 10 181.64 230.4 0.788 MP1  68 P11 31 160.89 544.8 0.295 MP3 

32 P6 24 167.00 230.4 0.725 MP1  69 P12 14 516.84 544.4 0.949 MP3 

33 P6 31 46.91 230.4 0.204 MP1  70 P12 15 477.47 544.4 0.877 MP3 

34 P7 7 81.85 72.8 1.124 MP2  71 P12 16 487.78 544.4 0.896 MP3 

35 P7 8 49.07 72.8 0.674 MP2  72 P12 28 130.20 544.4 0.239 MP3 

36 P7 9 114.32 72.8 1.570 MP2  73 P12 30 44.80 544.4 0.082 MP3 

37 P7 16 268.14 72.8 3.683 MP2   

 

i Encomenda P Produto 

Due Due date Qtd Quantidade - [toneladas] 

Vel Velocidade de produção da encomenda i na máquina MP - [toneladas/dia] 

Tmp Tempo de produção da encomenda i na máquina MP - [dias] 

MP Máquina de papel em que a encomenda i é produzida 
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Anexo E – Modelo RTN Contínuo (formulação CT4I) 

sets 

        i, t, m, im(i), tm(m,t), maqact(m), ilm(i,i,m), ilmt(i,i,m,t); 

 

alias(i,il), (t,tl); 

 

table  cl(i,il,m)    

 

parameters 

         duedate(i), tmpprod(i,m),  lb(i,m), maq(i), ub(i,il,m), clmin(i,m), tmp(t), lbm(m,t); 

 

lb(i,m) = 0; 

ub(i,il,m)$(ord(m) = maq(i) and maq(i)=maq(il)) = min(due(i)-tmpprod(i,m)-cl(i,il,m)+cl(i,il,m), 

                                                due(il)-tmpprod(i,m)-cl(i,il,m)-tmpprod(il,m)$(ord(i) <> ord(il))); 

clmin(i,m) = smin(il$(ord(i) <> ord(il)),cl(i,il,m)); 

tmp(t) = ord(t); 

lbm(m,t)$(ord(t) <> card(t)) = smin(i$(ord(m)=maq(i)),(tmpprod(i,m)+ clmin(i,m)))*(tmp(t)-1); 

 

im(i)=yes; 

tm(m,t)=yes$(ord(t) <=  34 and ord(m) = 1 or ord(t) <=  16 and ord(m) = 2 or ord(t) <=  26 and 

ord(m) = 3); 

maqact(m)=yes; 

ilm(i,il,m)$(ord(m)=maq(i) and maq(i)=maq(il)) = yes$(ub(i,il,m) >= lb(i,m)); 

ilmt(i,il,m,t)$(ord(t) <> card(t) and ord(m) = maq(i) and maq(i) = maq(il)) = yes$(ub(i,il,m) >= 

lbm(m,t) and ((ord(t) <> card(t) - 1) or ord(i) EQ ord (il))); 

 

scalar   H = smax(i,due(i)); 

 

binary variable  N(i,il,m,t); 

positive variables Te(t,m),  C(i,m,t), Co(i,m); 

variable MS; 

 

equations 

         cleaning(i,m,t),  alocacao(m,t),   equipinit(m),  diftmp(t,m),  t_lb(t,m), t_up(t,m), t_d(t,m), 

operat(i),  makespan(t,m); 

 

cleaning(i,m,t)$(tm(m,t) and maqact(m))                 ..  

C(i,m,t)                          =e= Co(i,m)$(ord(t) = 1) + C(i,m,t-1)$(ord(t) <> 1)                                                                                           

+ sum(il$ilmt(il,i,m,t-1),N(il,i,m,t-1)$(ord(t) <> 1 ) ) - sum(il$ilmt(i,il,m,t),N(i,il,m,t) ); 
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alocacao(m,t)$(ord(t) <> 1 and tm(m,t)and maqact(m) )   ..  

sum(i$im(i),C(i,m,t))         =g= sum(i$im(i),C(i,m,t-1)); 

 

equipinit(m)$maqact(m)                    ..  

sum(i$im(i),Co(i,m))          =e= 1; 

 

diftmp(t,m)$(ord(t) <> card(t)and tm(m,t) and maqact(m))  ..  

Te(t+1,m) - Te(t,m) =g= sum((il,i)$ilmt(i,il,m,t),(N(i,il,m,t)$tm(m,t) * (tmpprod(i,m)                                                              

+ cl(i,il,m)))); 

 

t_lb(t,m)$(ord(t) <> card(t) and tm(m,t) and maqact(m))    ..  

Te(t,m)      =g=   sum((il,i)$ilmt(i,il,m,t),(N(i,il,m,t) * lb(i,m))); 

 

t_up(t,m)$(ord(t) <> card(t) and tm(m,t) and maqact(m))    ..  

Te(t,m)  =l= sum((il,i)$ilmt(i,il,m,t),(N(i,il,m,t) * ub(i,il,m))) + H * (1 - 

sum((il,i)$ilmt(i,il,m,t),(N(i,il,m,t)))); 

 

t_d(t,m)$(tm(m,t) and maqact(m))                       ..  

Te(t,m)          =l= H; 

 

operat(i)                        ..  

sum((t,m,il)$(ord(t) <> card(t)  and ilmt(i,il,m,t)),N(i,il,m,t)$tm(m,t))          =e= 1; 

 

 

makespan(t,m)$(ord(t) <> card(t) and maqact(m) and tm(m,t))..  

MS =g= Te(t,m)$(tm(m,t)) + sum((tl,il,i)$(ord(tl) >= ord(t)  and ord(tl) <> card(t) and ilmt(i,il,m,tl)),                                                                                            

(N(i,il,m,tl)) * (tmpprod(i,m) + cl(i,il,m))); 
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Anexo F – Modelo RTN Contínuo (formulação CT3I) 

sets 

        i, t, m, tm(m,t), maqact(m), im(i,m); 

 

alias(i,il), (t,tl); 

 

table cl(i,il,m)    

 

parameters 

         due(i), tmpprod(i,m), maq(i), lb(i,m), clmin(i,m), clmax(i,m), cldelta(i,il,m), hb(i,m); 

 

lb(i,m) = 0; 

clmin(i,m)= smin(il$(ord(i) <> ord(il)),cl(i,il,m)); 

clmax(i,m) = smax(il,cl(i,il,m)); 

cldelta(i,il,m) = clmax(i,m) - cl(i,il,m); 

hb(i,m) = due(i) - tmpprod(i,m); 

 

tm(m,t)=yes$(ord(t) <=  34 and ord(m) = 1 or ord(t) <=  16 and ord(m) = 2 or ord(t) <=  26 and 

ord(m) = 3); 

maqact(m)=no; 

im(i,m)=yes$(maq(i) = ord(m)); 

 

Scalar H = smax(i,due(i)); 

 

binary variables N(i,m,t), R(m,t); 

positive variable Te(t,m); 

variable MS; 

 

equations 

         disp(m,t), alocacao(m,t), diftmps(i,t,m), t_lb(t,m), t_up(t,m), operat(i), makespan(t,m); 

 

disp(m,t)$(maqact(m) and tm(m,t))        ..  

R(m,t)       =e= 1 - sum(i$(ord(t) <> card(t) and im(i,m)),N(i,m,t)); 

 

 

alocacao(m,t)$(ord(t) <> 1 and ord(t) <> card(t)and maqact(m) and tm(m,t)) ..  

R(m,t)        =l= R(m,t-1) ; 
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diftmps(i,t,m)$(ord(t) <> card(t) and maqact(m) and tm(m,t)) .. 

Te(t+1,m)  - Te(t,m)  =g= sum(il$ im(i,m),(N(il,m,t) * tmpprod(il,m))) + (N(i,m,t)  * 

clmax(i,m))$(ord (t) <> (card(t)-1)) -  sum(il$(ord (t) <> (card(t) - 1) and im(il,m)),(N(il,m,t+1)  * 

cldelta(i,il,m))); 

 

t_lb(t,m)$(ord(t) <> card(t) and maqact(m) and tm(m,t)) .. 

Te(t,m )        =g= sum(i$im(i,m),(N(i,m,t)  * lb(i,m))); 

 

 

t_up(t,m)$(ord(t) <> card(t) and maqact(m) and tm(m,t)) ..  

Te(t,m)        =l= sum(i$im(i,m),(N(i,m,t)* hb(i,m))) + H * (1 - sum(i$ im(i,m),(N(i,m,t)))); 

 

operat(i)      ..  

sum((t,m)$(ord(t) <> card(t) and im(i,m)),N(i,m,t)$tm(m,t))    =e= 1; 

 

makespan(t,m)$(ord(t) <> card(t) and maqact(m) and tm(m,t))..  

MS   =g= Te(t,m) + sum((tl,i)$(ord(tl) GE ord(t) and ord(tl) <> card(t)), (N(i,m,tl) * (tmpprod(i,m) + 

clmin(i,m)$(ord(t) <> (card(t)-1))))); 
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Anexo G – Changeovers entre diferentes produtos 

 

 

Máquina de Papel 1 (unidade – dias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina de Papel 2 (unidade – dias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina de Papel 3 (unidade – dias) 

 

  P10 P11 P12 
P10   0.021 0.021 
P11 0.021   0.021 
P12 0.021 0.021   
 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 
P1   0.007 0.014 0.021 0.021 0.021 
P2 0.007   0.007 0.014 0.021 0.021 
P3 0.014 0.007   0.007 0.021 0.021 
P4 0.021 0.014 0.007   0.021 0.021 
P5 0.021 0.021 0.021 0.021   0.021 
P6 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021   

  P7 P8 P9 
P7   0.007 0.021 
P8 0.007   0.021 
P9 0.021 0.021   
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Anexo H – Penalizações atribuídas às transições entre 

diferentes produtos do modelo discreto 

 

 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

P1 0 1 2 3 2 2       

P2 2 0 1 2 1 1       

P3 3 2 0 1 2 2       

P4 4 3 2 0 3 3       

P5 3 2 3 4 0 1       

P6 3 2 3 4 2 0       

P7       0 1 2    

P8       2 0 1    

P9       3 2 0    

P10          0 1 2 

P11          2 0 1 

P12          3 2 0 
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Anexo I – Nomenclatura do modelo contínuo 

 

 

Sets 

i Encomenda 

t Evento temporal 

m Máquina 

dd Due dates possíveis 

tmm,t Time points t de cada máquina m 

maqactm Maquina m activa 

tddd,m Due dates existentes em cada máquina m 

  

Paramêtros 

duei Data máxima de fim de processamento da encomenda i 

pi,m Tempo de processamento da encomenda i na máquina m 

maqi Máquina m em que a encomenda i é processada 

qtdi Quantidade da encomenda i a processar 

clmini,m Changeover mínimo entre encomendas i na máquina m 

clmaxi,m Changeover máximo entre encomendas i na máquina m 

cldeltai,il,m Diferença entre os changeovers máximo e o actual 

hbi,m Tempo mais tarde que a encomenda i pode começar a ser processada na máquina 

m 

lbi,m Tempo mais cedo que a encomenda i pode começar a ser processada na máquina 

m 

eepi,m,dd Quantidade a retirar da encomenda i na máquina m na due date dd 

  

Variáveis 

Ni,m,t Define o início de processamento da encomenda i na máquina m no evento 

temporal t 

Rm,t Define se a máquina m se encontra disponível no evento temporal t 

Yt,dd Define se é retirada a quantidade qtd ao stock da encomenda i no evento temporal 

t na due date dd 

Tet,m Tempo absoluto do evento temporal t na máquina m 

Sit,i Stock da encomenda i em armazém no evento temporal t 

St Stock total em armazém no evento temporal t 

MS Makespan 
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Anexo J – Modelo RTN contínuo implementado em 

GAMS 

 

sets 

 

         i                  encomendas                      /1*73/ 

         t                  time points                       /1*34/ 

         m                maquinas                          /1*3/ 

         dd               duedates possiveis                /1*31/ 

         tm(m,t)        time points t de cada maquina m 

         maqact(m)  maquinas activas 

         im(i,m)        encomendas reais 

         td(dd,m)      duedates reais de cada maquina m; 

 

alias(i,il), (t,tl); 

 

table 

         cl(i,il,m)      changeover requerido entre encomendas i e il 

$include c:\mensal\changeover.txt 

 

parameters 

         due(i)          data final producao encomenda i 

         p(i,m)    tempo producao encomenda i na maquina m em dias 

         maq(i)          maquina em que cada encomenda se processa 

         lb(i,m)         tempo mais cedo que encomenda i pode comecar a ser processada na       

maquina m 

         qtd(i)          quantidade da encomenda i em toneladas 

         clmin(i,m)      changeover minimo entre encomendas i e il 

         clmax(i,m)      changeover maximo entre encomendas i e il 

         cldelta(i,il,m) diferenca entre o changeover maximo e o changeover actual 

         hb(i,m)         tempo mais tarde que encomenda i pode começar a ser processada na 

maquina m 

         eep(i,m,dd)     quantidade a retirar da encomenda i na data dd; 

 

$include c:\mensal\qtd.txt 

$include c:\mensal\dd.txt 

$include c:\mensal\p.txt 

$include c:\mensal\order-maq.txt 
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lb(i,m) = 0; 

clmin(i,m)=smin(il$(ord(i) <> ord(il)),cl(i,il,m)); 

clmax(i,m) = smax(il,cl(i,il,m)); 

cldelta(i,il,m)= clmax(i,m) - cl(i,il,m); 

hb(i,m) = due(i) - p(i,m); 

 

tm(m,t)=yes$(ord(t) <=  34 and ord(m) = 1 or ord(t) <=  16 and ord(m) = 2 or ord(t) <=  26 and 

ord(m) = 3); 

maqact(m)=yes; 

im(i,m)=yes$(maq(i) = ord(m)); 

 

scalars 

         H               horizonte temporal em dias 

         caparm1         capacidade do maquina 1 em armazem em toneladas 

         caparm2         capacidade do maquina 2 em armazem em toneladas 

         caparm3         capacidade do maquina 3 em armazem em toneladas 

         cont            contador do ciclo while final; 

 

H = smax(i,due(i)); 

caparm1 = 2000; 

caparm2 = 500; 

caparm3 = 4000; 

cont =1; 

 

td(dd,m)=no; 

 

loop(dd, 

loop(i, 

loop(m, 

if(ord(dd) = due(i) and ord(m) = maq(i), 

td(dd,m)=td(dd,m) + yes$(ord(dd)) ; 

); 

); 

); 

); 

 

eep(i,m,dd)$(td(dd,m) and ord(dd) = due(i) and ord(m) = maq(i))   = qtd(i); 
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binary variables 

         N(i,m,t)        define o inicio da encomenda i na maquina m no time point t 

         R(m,t)          define se a maquina m se encontra disponivel no time point t 

         Y(t,dd)         define se é retirada a quantidade qtd ao stock da encomenda i no time point t; 

 

positive variable 

         Te(t,m)         tempo absoluto dos time points t na maquina m 

         Si(t,i)            stock da encomenda i em armazem para cada time point t 

         S(t)               stock total em armazem para cada time point t; 

 

variable 

         MS              makespan; 

 

equations 

         disp(m,t) 

         alocacao(m,t) 

         diftmps(i,t,m) 

         t_lb(t,m) 

         t_up(t,m) 

         operat(i) 

         makespan(t,m) 

         stock(t,i) 

         somastock(t,m) 

         limstock(t,m) 

         somaY(dd,m) 

         t_utd(t,m) 

         t_ltd(t,m); 

 

disp(m,t)$(tm(m,t))        .. R(m,t)       =e= 1 - sum(i$(ord(t) <> card(t) and im(i,m)),N(i,m,t)); 

 

alocacao(m,t)$(ord(t) <> 1 and ord(t) <> card(t)and  tm(m,t)) 

                                         .. R(m,t)        =l= R(m,t-1) ; 

 

diftmps(i,t,m)$(ord(t) <> card(t) and tm(m,t)) 

                                 .. Te(t+1,m)  - Te(t,m)  =g= sum(il$ im(i,m),(N(il,m,t) * p(il,m))) + 

                                                                 (N(i,m,t)  * clmax(i,m))$(ord (t) <> (card(t)-1)) 

                                                                   -  sum(il$(ord (t) <> (card(t) - 1) and 

im(il,m)),(N(il,m,t+1)  * cldelta(i,il,m))); 
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t_lb(t,m)$(ord(t) <> card(t)  and tm(m,t)) 

                                 .. Te(t,m )              =g= sum(i$im(i,m),(N(i,m,t)  * lb(i,m))); 

 

 

t_up(t,m)$(ord(t) <> card(t)  and tm(m,t)) 

 

                               .. Te(t,m)                 =l= sum(i$im(i,m),(N(i,m,t)* hb(i,m))) + H * (1 - sum(i$ 

im(i,m),(N(i,m,t)))); 

 

operat(i)                      .. sum((t,m)$(ord(t) <> card(t) and im(i,m) ),N(i,m,t)$tm(m,t))    =e= 1; 

 

makespan(t,m)$(ord(t) <> card(t) and maqact(m) and tm(m,t)) 

                                 ..MS                     =g= Te(t,m) + sum((tl,i)$(ord(tl) GE ord(t) and ord(tl) <> 

card(t) and im(i,m)), 

                                                                (N(i,m,tl)  * (p(i,m) + clmin(i,m)$(ord(t) <> (card(t)-1))))); 

 

stock(t,i)$(ord(t) <> 1)                  .. Si(t,i)     =e=      Si(t-1,i)$(ord(t) <> 1) 

                                                                 + sum(m$maqact(m), N(i,m,t-1) * qtd(i)) 

                                                                 - sum((dd,m)$td(dd,m),  eep(i,m,dd)* Y(t,dd)); 

 

somastock(t,m)$(tm(m,t) and maqact(m))               .. sum(i,Si(t,i))                   =e= S(t); 

 

limstock(t,m)$(tm(m,t) and maqact(m))     .. S(t)    =l= caparm1$(ord(m) = 1) + caparm2$(ord(m) 

= 2) + caparm3$(ord(m) = 3); 

 

somaY(dd,m)$td(dd,m)                   .. sum(t$(ord(t) <> 1),Y(t,dd)$td(dd,m))   =e= 1; 

 

 

t_utd(t,m)$(ord(t) <> card(t) and tm(m,t))           .. Te(t,m) =g= sum(dd$td(dd,m),ord(dd) * 

Y(t,dd)); 

 

t_ltd(t,m)$(ord(t) <> card(t) and tm(m,t))       .. Te(t,m) =l= sum(dd$td(dd,m),ord(dd) * Y(t,dd)) 

                                                                 + H * (1 - sum(dd$td(dd,m),Y(t,dd))); 

 

 

option limrow=100, limcol=100, optcr=0.00001, reslim=3600, solprint=off; 

 

model MPs /all/; 

while((cont <= 3), 
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         maqact(m)=yes$(ord(m) = cont); 

         solve MPs using mip minimizing MS; 

         display R.l, N.l, Te.l, S.l, Si.l, Y.l,MS.l; 

         cont=cont+1 

); 

); 

 


