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RESUMO 

 

Trataremos neste trabalho dos problemas de seqüenciamento do tipo job-shop [1], o 

qual tem como principal característica sua complexidade matemática e computacional [2,3]. 

A metodologia utilizada para resolução deste problema é a tecnologia de grupo [4]. Esta 

técnica de resolução engloba vários métodos matemáticos. Veremos alguns destes métodos 

como: Garcia and Proth’s method, Sorting-Based algorithms, Similarity coefficient methods 

[4]. Vale salientar que esta técnica é utilizada na resolução de modelagens matemáticas que 

fazem uso de formulações: por grafo, programação matemática e matricial, sendo esta última 

nossa formulação de interesse e estudo.  

  A tecnologia de grupos possui, dentre outras pretensões, encontrar o agrupamento dos 

produtos a serem processados na fábrica em família de produtos (FP). De modo mais geral 

esta técnica pretende criar um conjunto de produtos que utilizam um mesmo grupo de 

máquinas para serem manufaturados e as máquinas em células de máquinas (CM), grupo de 

máquinas que processam os produtos de uma mesma família de produto, visando com isso à 

utilização de uma célula de máquinas por cada família de produtos, tornando a ordenação das 

máquinas mais adequada de forma a aumentar a velocidade de manufatura [4]. O resultado 

deste agrupamento pode ser representado de forma física ou lógica das máquinas. 

 Neste trabalho nós iremos estudar o método de resolução de tecnologia de grupos 

Similarity coefficient methods, o qual traduziremos por método dos coeficientes de 

similaridade. Faremos aplicação deste método através de teste numérico de um problema-

exemplo de job-shop. A finalidade desta monografia é apresentar uma técnica que pode ser 

frutífera na manufatura industrial. 
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ABSTRACT 

 

We will Discuss in this paper the issues of sequencing of type job-shop [1], which has 

as its main characteristic it’s mathematical and computational complexity [2,3].  

 The methodology used for solving this problem is the use of the technology group [4]. 

This resolution technique includes such as several methods. We will see some of these 

methods: Proth and Garcia's method, Sorting-based algorithms, Similarity coefficient methods 

[4]. It is worth mentioning that this technique is used in solving mathematical models that 

make use of formulations: by graph, mathematical programming and matrix, being the latter 

formulation our interest and study. 

The technology group has, among other claims, finding the group of products to be 

processed at the plant in a family of products (FP), more generally this technique to create an 

group of products that use the same group of machines in order to be manufactured in cells 

machines (CM), a group of machines that process the products of the same family of 

products, with purpose of targeting it using a cell of machines for each family of products, 

making the sort of machinery more appropriate to increase the speed of manufacturing [4]. 

The result of this group may be a physical or logical representation of machines.  

 In this paper we will study the method of resolution of technology groups Similarity 

coefficient methods. We apply this method using numerical test-example of a problem of job-

shop. The purpose of this monograph is to present a technique that can be fruitful in the 

manufacturing industry. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

1. Motivação, Objetivo e Organização 

 Começa na Inglaterra, em meados do século XVIII a revolução industrial que se 

caracteriza pela passagem da manufatura (artesanal, manual) à indústria mecânica. A 

introdução de máquinas fabris multiplica o rendimento do trabalho e aumenta a produção 

global. A Inglaterra adianta sua industrialização em 50 anos em relação ao continente europeu 

e sai na frente na expansão colonial. Entre 1860 e 1900 ocorreu a difusão dos princípios de 

industrialização na França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e Japão. 

Cresce a concorrência e a indústria de bens de produção. Nessa fase as principais mudanças 

no processo produtivo são a utilização de novas formas de energia (elétrica e derivada de 

petróleo). 

 A revolução industrial caracteriza-se pela produção industrial em grande escala 

voltada para o mercado mundial, com uso intensivo de máquinas. Com o passar do tempo 

percebemos que existem máquinas as quais oferecem grandes riscos de acidentes e também 

utilizam grande número de operários, elevando assim os custos da produção. Hoje, temos a 

preocupação de minimizar estes inconvenientes, reduzir custos, empregando máquinas 

automatizadas, que substituem operários em condições de riscos e com isso a redução do 

número de funcionários. 

 Além do problema citado, ainda nos deparamos com o outro, conhecido por  

seqüenciamento de tarefas dentre estes problemas de seqüenciamento temos o de job-shop. 

 Objetivo deste trabalho é programar as tarefas, isto é, ordená-las de forma a 

aperfeiçoar um determinado critério que será, de acordo com o caso, a minimização da 

duração total do processo de fabricação implicando na diminuição do atraso deste processo, 

isto é, seqüênciar as tarefas de tal maneira que o produto esteja pronto com maior rapidez no 

fim da linha de produção, usando uma linguagem mais adequada à área, faremos uma redução 

do makespan, isto é, tempo total de manufatura dos produtos [1,4,5]. 
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 Desta forma, aumentaremos a eficiência e concomitantemente o ganho com o aumento 

da produção em menor tempo e a utilização eficaz dos recursos. Garantindo também a 

conclusão das tarefas nas datas previstas e um maior aproveitamento das máquinas as quais 

compõem a linha de produção. 

 Esta monografia é subdividida por seis capítulos. No capítulo 2, abordamos a 

complexidade computacional que engloba a complexidade matemática do problema de job-

shop, as classes de problemas de algoritmos que estão associados a estruturação da solução do 

problema, assim como alguns algoritmos de aproximação como o de Grahan[28] para solução 

do problema. O capitulo 3, discorre sobre o problema de job-shop, garantindo ao leitor a 

capacidade de entender o que é um problema de job-shop numa fábrica. O capitulo 4 detalha a 

tecnologia de grupos com foco nos modelos matriciais e seus métodos de resolução. Neste 

momento, realiza-se uma abordagem mais direta, com exemplo fictício para modelar e aplicar 

a técnica. 

 Para obtermos resultados palpáveis é necessária a aplicação de um dos métodos de 

resolução apresentados. Assim lançamos mão de teste numérico o qual é realizado no capítulo 

5. 

 O capítulo 6, relata os resultados obtidos com o desenvolvimento deste trabalho. E 

finalmente, no último capítulo são apresentadas as conclusões sobre o trabalho e as propostas 

para trabalhos futuros.  
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Capítulo 2 

Complexidade computacional 

(Problemas de refinamento) 
 

2.1 Complexidade matemática 

Iniciamos o estudo da complexidade computacional entendendo esta por complexidade 

matemática que neste trabalho é relacionada com matemática discreta, a qual é o estudo do 

arranjo, agrupamento, ordenação ou seleção de coleções de objetos discretos, freqüentemente 

finito em número e das estruturas particulares neles definidas. 

Tradicionalmente, neste campo do conhecimento, há interesse em responder perguntas 

como: 

 Existe determinado tipo de objeto? 

 Quantos objetos deste ou daquele tipo existem? 

Questões como estas, associadas á combinatória, são de importância fundamental em 

teoria das probabilidades. 

Se por outro lado, o interesse for obter o melhor objeto sob alguma hipótese, entra-se 

no campo da otimização combinatória ou programação discreta. Neste caso, a existência de 

determinado objeto freqüente não está em questão e o número destes objetos em princípio é 

irrelevante. O que realmente está em questão é a determinação de um objeto ótimo, sob 

alguma condição, dentre centenas ou milhares destes objetos. 

Um dos campos mais férteis da otimização combinatória é a programação inteira. 

Diversos problemas da maior relevância prática podem ser modelados com variáveis de 

decisão que só podem assumir valores inteiros. Em particular, se estas variáveis estiverem 

restritas aos valores 0 ou 1, tem-se o problema de programação bivalente que possui alto grau 

de dificuldade em termos computacionais. 
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Claro que a enumeração completa de todas as soluções viáveis de um problema de 

otimização discreta limitado conduzirá a solução ótima em número finito de passos. 

Infelizmente mostra-se que, mesmo para problemas de porte pouco significativo, o número de 

passos será tão grande que o computador mais avançado levaria séculos no processo de 

cálculo. Por exemplo, em um problema cujo número de soluções viáveis é (n!), admitindo que 

cada uma delas possa ser examinada em 10-9 segundos (1 nano segundo), tem-se: 

n Tempo de Execução 

20 80 anos 

21 1.680 anos 

Tabela 2.1: Número de soluções x tempo de execução. 

A grande variação observada no tempo de execução, quando o valor de n aumenta de 

apenas uma unidade, é muitas vezes referida na literatura como explosão exponencial 

(exponential Blow-up).  

Estes resultados, em principio, não surpreendem uma vez que foi utilizado neste caso 

o mais primitivo dos algoritmos, a enumeração total.  

Os algoritmos disponíveis para a solução do problema geral de programação inteira, 

como de diversos outros problemas combinatórios, têm infelizmente, no pior caso, 

performance idêntica a obtida pela enumeração plena. Não é difícil mostrar que, para diversos 

destes algoritmos, o número de passos necessários, para garantir a obtenção da solução ótima, 

cresce exponencialmente com o número de variáveis, digamos 2n, onde n é o número de 

variáveis.  

2.2 Classes de problemas de algoritmos 

Um algoritmo pode ser considerado bom (ou eficiente), de acordo com Edmonds [28], 

quando requer um número de passos limitado por uma função polinomial no tamanho do 

problema.  

Existem dois tipos de problemas em relação a sua resolução. Problemas para os quais 

existem algoritmos polinomiais são considerados tratáveis e pertencem ao conjunto P, 

enquanto aqueles que comprovadamente não podem ser resolvidos por algoritmos polinomiais 
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são rotulados intratáveis e pertencem ao conjunto NP. É comumente conjeturado que não 

existem algoritmos eficientes para o problema geral de programação inteira. Conjectura 

análoga é feita para outros problemas de programação discreta como: problema de coloração 

em grafos, recobrimento, particionamento, caixeiro viajante etc.  

Os problemas comprovadamente tratáveis, isto é, com algoritmos conhecidos, 

constituem a classe P, enquanto os intratáveis comporão a classe NP. É intuitivo então que P 

esta contido em NP. 

A existência em NP de uma classe ampla de problemas denominada por Cook (1971) 

e Karp (1972) de NP impulsionou os estudos de complexidade e teoria de algoritmos, bem 

como o desenvolvimento de heurísticas. Nesta categoria estão incluídos todos os problemas 

para os quais: 

 Não se sabe se algum deles pertence a classe P; 

 Se um destes pertencer a classe P, então todos os problemas em NP pertencem a P, o 

que implica P=NP. 

O fato de um problema de programação discreta ser classificado como NP é aceito como 

forte evidência da não existência de algoritmos polinomiais para sua resolução e 

consequentemente como a justificativa para a utilização de algoritmos enumerativos ou para o 

desenvolvimento e utilização de heurísticas. 

Para melhor abordar a questão da complexidade, bem como caracterizar as classes P e 

NP, é conveniente classificar os problemas algorítmicos nas seguintes categorias: 

 Problemas de decisão: 

Para os problemas de decisão, o objetivo consiste sempre em responder sim ou não a 

determinada indagação. 

 Problemas de localização: 

Para problemas de localização, o objetivo é encontrar, caso exista, determinada 

estrutura satisfazendo requisitos especificados por uma questão. 

 Problemas de otimização: 
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Em problemas de otimização, o objetivo será obter determinada estrutura satisfazendo 

critério de otimização pré-definido. 

 Neste ponto é fácil observar que os três problemas guardam em geral relação muito 

próxima.  

a) Passo 0 

Problema de decisão 

Se a resposta for sim, resolve-se o segundo problema. 

b) Passo 1 

Resolver o passo 1 consiste basicamente em obter algum objeto, ou mostrar que não 

existe uma estrutura com esta propriedade. Sendo resolvido seguimos para o próximo 

problema. 

Problema de localização 

c) Passo 2 

Resolvido os problemas de existência e localização vamos procurar aquele objeto que 

satisfaça a condição de otimização. 

Problema de otimização 

Conclui-se então que o problema de decisão apresenta dificuldade não maior que a do 

problema de localização, e este, por sua vez, apresenta dificuldade não maior que a do 

problema de otimização associado. Em diversas situações, porém, os problemas de 

localização e otimização apresentarão grau de dificuldade não maior que o problema de 

decisão associado. Sendo a obtenção de resposta para o problema de decisão em geral mais 

fácil, utiliza-se este problema para obter alguma indicação quanto a possível intratabilidade. 

Outra razão significativa para utilizarmos problemas de decisão é que o tamanho de sua saída 

é constante (resposta sim ou não), podendo ser ignorada na análise da complexidade de 

determinado algoritmo. 

Problema de otimização tem o objetivo de encontrar um ponto ótimo (mínimo ou 

máximo) de uma função definida sobre certo domínio. Os problemas de otimização 

combinatória têm domínio finito. Embora os elementos do domínio possam, em geral, ser 
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facilmente enumerados, a idéia ingênua de testar todos os elementos na busca pelo melhor 

mostra-se inviável na prática pois o domínio é tipicamente muito grande. 

Como exemplos clássicos de problemas de otimização combinatória podemos citar o 

problema do caixeiro viajante, o problema da mochila, o problema da cobertura mínima por 

conjuntos, o problema da floresta de Steiner e o problema da satisfatibilidade máxima. Todos 

surgem naturalmente em aplicações práticas, tais como o projeto de redes de telecomunicação 

e de circuitos VLST, o empacotamento de objetos em containers, a localização de centros 

distribuidores, o escalonamento e roteamento de veículos, etc. outras áreas de aplicação 

incluem estatística (análise de dados), a economia (matrizes de entrada/saída), a física 

(estados de energia mínima), a biologia molecular (alinhamento de DNA e proteínas, 

inferência de padrões), etc. 

Um problema de otimização tem três ingredientes principais: um conjunto de 

instâncias (instances), um conjunto Sol(I) de soluções viáveis (feasible solutions) para cada 

instância I, e uma função que atribui um número val(S) a cada solução viável S. o numero 

Val(S) é o valor de S. quando o conjunto Sol(I) das soluções viáveis associado a uma instancia 

I é vazio, dizemos que a instância é inviável; caso contrário a instância é viável. 

Um problema de minimização esta interessado nas soluções viáveis de valor mínimo, 

enquanto um problema de maximização esta interessado nas soluções viáveis de valor 

máximo. Quando uma dessas alternativas – mínima ou máxima – esta subentendida, dizemos 

simplesmente valor ótimo e problema de otimização. Uma solução viável cujo valor é ótimo 

é chamada solução ótima (optimal solution). O valor de qualquer das soluções ótimas de uma 

instância I será denotado por opt(I). Portanto, 

Opt(I) = val(S*), 

Onde S* é uma solução ótima de I. É claro que esse número só esta definido se a instância I é 

viável. 

 Devido á dificuldade computacional de muitos dos problemas de otimização 

combinatória: em termos técnicos, muitos são NP. Em resposta surgiu o desenvolvimento de 

algoritmos de aproximação. Nessa situação, é razoável sacrificar a otimalidade em troca de 

uma aproximação de boa qualidade que possa ser eficientemente calculada. Esse 

compromisso entre perda de otimalidade e ganho em eficiência é o paradigma dos algoritmos 
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de aproximação. Convém observar que um algoritmo de aproximação não é simplesmente 

uma heurística: ele garante encontrar, eficientemente, um elemento do domínio cujo valor 

guarda uma relação pré-estabelecida com valor ótimo. Veremos mais detalhadamente 

algoritmos de aproximação no próximo tópico. 

 

2.3 Algoritmos de aproximação 

Considere um problema de otimização em que val(S) ≥ 0 para toda solução viável S de 

qualquer instância do problema. Seja A um algoritmo que, para toda instância viável A(I) de I. 

Se o problema é de minimização e, 

val(A(I)) ≤ α opt(I)                                        (2.1) 

para toda a instância I, dizemos que A é uma α-aproximação para o problema. O fator α é um 

numero que pode depender de I. dizemos que α é uma razão de aproximação (approximation 

factor) do algoritmo. É claro que α ≥ 1, uma vez que o problema é de minimização. No caso 

de problema de maximização, basta refazer a definição com, 

val(A(I)) ≥ α opt(I)                                        (2.2) 

no lugar de (2.1). É claro que nesse caso 0 < α ≤ 1. Um algoritmo de aproximação 

(approximation algorithm) é uma α-aproximação para algum α. Uma 1-aproximação para um 

problema de otimização é um algoritmo exato para o problema. 

 Observe que um algoritmo A é uma α-aproximação para um problema de minimização 

(maximização) se α é uma delimitação superior (inferior) para a razão entre val(A(I)) e opt(I) 

para uma instância arbitrária I do problema. Como o valor de opt(I) é em geral tão difícil de 

calcular quanto uma solução ótima do problema, para demonstrar que um algoritmo é uma α-

aproximação, é essencial ter boas delimitações para o valor de opt(I). 

 Cada instância I de um dado problema está associado um número natural ‹I› que 

chamamos tamanho da instância. (podemos imaginar que as instâncias, bem como as soluções 

viáveis, são cadeias de caracteres; nesse caso, ‹I› é o comprimento da cadeia de caracteres I). 

Um algoritmo A para o problema é polinomial se existe um polinômio p tal que o consumo de 

tempo do algoritmo é limitado por p(‹I›) para cada instância I. o conceito de algoritmo 



polinomial deve ser entendido como uma formalização da idéia de algoritmo eficiente. Se um 

problema é NP então é improvável que exista um algoritmo polinomial exato para o 

problema. 

 

2.4 Algoritmo clássico de Grahan 

Neste tópico descreve-se um algoritmo de aproximação para um dos mais célebres 

problemas de otimização, o de escalonamento (scheduling). Será detalhado no próximo 

parágrafo o problema de escalonamento num tipo bem simples, já com a aplicação do 

algoritmo de Grahan [28] para obter sua solução. 

 

2.4.1 Escalonamento 

Um problema bastante conhecido nos contextos de produção industrial e de sistemas 

operacionais é o de escalonamento (scheduling) de tarefas em máquinas. Uma das versões 

mais simples do problema é: dadas m máquinas idênticas e n tarefas com tempos de execução 

pré-determinados, encontrar uma atribuição das tarefas ás máquinas que minimize o tempo 

máximo de operação de qualquer uma das máquinas (makespan). 

Formalmente, o problema do escalonamento em máquinas idênticas (multiprocessor 

scheduling problem) consiste no seguinte: 

Problema ESCALONAMENTO (m, n, t): dados inteiros positivos m, n e um tempo 

ti em racionais não negativos para cada i em {1,...., n}, encontrar uma partição {M1, ..., 

Mm} de {1, ..., n) que minimize maxj t(Mj). 

De acordo com nossa convenção de notação, t(Mj) = . Dizemos que uma 

partição de {1,..., n} em m blocos é um escalonamento e que o número Maxj t(Mj) é o custo 

do escalonamento. Com essa terminologia, o problema pode ser formulado como: dados m, n 

e t, encontrar um escalonamento de custo mínimo. 
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t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 

4 2 1 5 9 2 6 

       

Figura 2.1: Exemplo de escalonamento com 7 tarefas em 3 máquinas. A duração da 

tarefa i é ti. O critério de Grahan produz o escalonamento {{1, 6, 7}, {2, 5}, {3, 4}}, 

representado na figura. Esse escalonamento tem custo t1 + t6 + t7 = 12, pois t1(M1) é o maior 

custo. Um outro escalonamento é {{1, 7}, {2, 4, 6}, {3, 5}}, que tem custo t3 + t5 = 10. 

Este problema é NP mesmo para duas máquinas, ou seja, quando m=2 [GJ79]. O 

primeiro algoritmo de aproximação para o problema foi descrito e analisado por Grahan 

[Gra66] e usa um critério muito simples: alocar as tarefas uma a uma, destinando cada tarefa a 

máquina menos ocupada. Por esse critério, a escolha da máquina que vai receber determinada 

tarefa não depende dos tempos das tarefas que ainda não foram atribuídas a nenhuma 

máquina. Veja um exemplo na figura 2.1. 

Algoritmo ESCALONAMENTO-GRAHAN (m, n, t) 

1 Para j de 1 a m faça Mj←Ø 

2 Para i de 1 a n faça 

3       Seja k uma máquina tal que t(Mk) é mínimo  

4       Mk ← Mk U {i} 

5 Devolva {M1, ..., Mm} 

Claramente, ao final, {M1,..., Mm} é uma partição de {1,..., n}, ou seja, um 

escalonamento. Há duas delimitações simples para o custo opt(m, n, t) de um escalonamento 

ótimo: o tempo da tarefa mais longa e o custo que obteríamos se pudéssemos distribuir as 

tarefas por igual entre as m máquinas. Em fórmulas, 

10 
 



opt(m, n, t) ≥ Maxiti   e    opt(m, n, t) ≥         (2.3) 

No exemplo da figura 2.1, o segundo escalonamento apresentado é ótimo, já que 

 = 9,666 ... Essas delimitações são usadas na análise do algoritmo. 

O caso em que n < m pode ser resolvido de maneira mais simples, atribuindo-se uma 

tarefa a cada máquina, assim no seguinte teorema nos restringimos ao caso em que n ≥ m. 

Teorema 2.1: O algoritmo ESCALONAMENTO-GRAHAN é uma 2-aproximação 

polinomial para o ESCALONAMENTO (m, n, t), quando n ≥ m. 

Demonstração: seja T o valor de t(Mk) imediatamente antes da execução da linha 4 do 

algoritmo em uma iteração qualquer. É claro que T ≤ t(Mj) para todo j e, portanto, em virtude 

de (2.1), 

T ≤  ≤  ≤ opt(m, n, t). 

Assim, imediatamente depois da execução da linha 4 do algoritmo, temos: 

t(Mk) = T + ti 

≤ T + maxi(ti) 

                   ≤ opt(m, n, t) + opt(m, n, t) 

= 2 opt(m, n, t) 

De acordo com (2.1). Essa delimitação vale no fim de cada iteração e, portanto aplica-

se a cada uma das máquinas. Logo, no fim da ultima iteração, 

maxjt(Mj) ≤ 2 opt(m, n, t). 

Conforme já observamos, o algoritmo processa os dados sem conhecimento prévio da 

sua totalidade. Várias situações reais demandam esse tipo de abordagem, entre elas o 

escalonamento de tarefas em processadores e a alocação de páginas na memória primária de 

computadores. Algoritmos para tais aplicações devem ser rápidos e fornecer soluções viáveis 

cujo valor seja o próximo do valor ótimo. O algoritmo ESCALONAMENTO-GRAHAN 
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possui estas características e é conceitualmente muito simples. Esse foi o primeiro algoritmo 

de aproximação de que se tem notícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

Problemas de Job-shop 

 

3.1 Problemas de fábrica  
 

Nos problemas de fábrica, as tarefas são as operações elementares relativas á 

fabricação de um produto; elas necessitam, para sua realização, de um recurso principal 

chamado máquina. A fabricação de um produto é sempre denominada trabalho (job). 

Geralmente, as operações de um mesmo trabalho são organizadas em seqüências 

denominadas gama operatória, enquanto que as operações de trabalhos diferentes são 

independentes. 

 Uma fábrica contém m máquinas distintas e n produtos. Cada produto i é um conjunto 

de ni operações elementares. Assim existem n0 =   operações na fábrica, cada uma 

delas tendo que ser executada numa máquina diferente: a utilização de uma máquina k por 

uma operação j é denotada Mk(j) = Mk. Utiliza-se as seguintes notações: 

 P ....  o conjunto de n produtos (trabalhos) Pi; 

 M .... o conjunto de m máquinas Mk; 

 O .... o conjunto de todas as operações (tarefas) Oj; 

 O’ = O U {O0, Ofim} .... o conjunto de todas as operações (tarefas), incluindo as 

operações fictícias, O0 e Ofim, que não são executadas em máquinas e não aparecem 

em algum produto. Estas operações devem ser executadas respectivamente, antes e 

após todas as operações Oj Є O. O conjunto O contém n0 operações enquanto que 

O’ contém (n0 + 2) operações. 
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3.1.1 Os produtos e os critérios 

 

As matérias primas de um determinado produto podem chegar à fábrica no mesmo 

momento (data), em seqüência (datas diferentes). Estamos falando respectivamente dos 

problemas estáticos e dinâmicos. 

Quando as datas de chegada das matérias primas são conhecidas de forma 

determinada, podemos impor ao produto i: 

 Uma “data mais cedo (ri)” que representa o instante mais cedo de inicio de seu 

manufaturamento; 

 Uma “data mais tarde (di)” que representa o instante limite do fim de sua execução. 

A data fim de execução para cada produto i é comumente denotada por: 

Ci = max {CJ}, 
1≤ j ≤ ni 

Onde Cj representa a data do fim de execução da operação j na gama do produto i. 

 Ás vezes, um coeficiente de ponderação wi é associado a cada produto i para indicar o 

grau de preferência nas expressões dos critérios, como no caso de minimização da soma 

ponderada dos atrasos: 

 , onde (Li = Ci – di). 

 
Ou a minimização da duração média ponderada: 

 
 
Pode-se considerar igualmente a minimização de outras funções critérios mais comumente 
utilizadas na prática; ( para todo i = 1, ...., n ): 
 

 Cmax .........  Duração total do seqüenciamento (makespan)  
 

Cmax =  

Onde Ci =  
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3.1.2 As máquinas 

As máquinas são recursos disjuntivos, e assim a execução das operações que utilizam 

a mesma máquina deve ser planejada de tal sorte que as máquinas tenham uma operação por 

vez para tratar. O seqüenciamento dos problemas da fábrica resulta freqüentemente na procura 

de seqüências de operações sobre as máquinas. 

 Existe o caso onde uma operação só pode ser executada numa máquina (fábricas com 

máquinas especializadas), ou o caso onde uma operação pode ser executada em qualquer 

máquina (fábricas com máquinas paralelas), ou ainda, os casos particulares onde todas as 

operações são executadas numa única máquina existente na fábrica (fábricas com uma única 

máquina). 

 Nas fábricas com máquinas especializadas, podemos distinguir três tipos de problemas 

de fábrica segundo a natureza das restrições de precedência, ou seja, restrições de sucessão 

entre as operações elementares, tarefas, de um mesmo trabalho:  

 

 Problema de open-shop, ou fábrica com qualquer ordem, quando as operações 

elementares são independentes, ou seja, a ordem de execução das operações de um 

mesmo trabalho é indiferente. Um Exemplo deste tipo de problema é citado abaixo: 

Em uma fábrica de iorgute temos três variedades de sabores: morango, 

desnatado com mel, e chocolate. As embalagens, garrafas de plástico, em que 

o iorgute é armazenado para distribuição e venda no varejo é adquirida de 

outra fábrica. Cabe a fábrica de iorgute colocar o rótulo do sabor e tipo na 

embalagem (garrafa), encher com iorgute as embalagens, e colocar a data de 

fabricação e validade juntamente com o lote. Para isso utiliza três máquinas: 

rotuladora (aplicação do rótulo), enchedora (injetora de iorgute), estampadora 

(colocar o carimbo de data de fabricação/ validade/ nº. lote). As tarefas 

realizadas em cada produto não têm uma ordem fixa definida, ora podemos 

começar enchendo a garrafa com iorgute e finalizar com o carimbo, ora 

podemos começar com o carimbo e terminar com a injeção de iorgute na 

garrafa. 
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 Problema de flow-shop, ou fábrica com uma única ordem, quando as operações 

elementares de um trabalho são ligadas por uma mesma ordem fixa definida, ou seja, 

todos os produtos seguem um percurso unidirecional, começam a ser manufaturados 

sempre em uma máquina especifica, seguem um caminho de manufatura fixa e termina 

em outra máquina especifica. A ordem de manufatura, seqüência de operações, não 

pode ser alterada, do contrário o produto não sairá no final da linha de produção com as 

mesmas características projetadas. Exemplo: 

Temos em uma fábrica três produtos a serem manufaturados: engrenagem da 

árvore de manivelas do motor, carcaça de embreagem, e aro de roda. Todas as 

peças em aço. 

As máquinas que processam estes produtos são três: estampadora, forno para 

tratamento térmico e torno mecânico para usinagem (acabamento). 

Todos os três produtos passam pelas máquinas e numa ordem que não pode 

variar, ou seja, a matéria prima de todos que é o aço, primeiramente tem que 

ser estampado, depois feita a usinagem para acabamento e em seguida o 

tratamento térmico, a ordem cronológica das tarefas não podem ser invertidas. 

Se inverter a ordem a peça poderá não ter a mesma qualidade e resistência 

determinada em seu projeto. 

 Problema de job-shop, ou fábrica com múltipla ordem, as operações de um 

trabalho são ligadas por uma ordem total, não necessariamente idêntica para todos os 

trabalhos (isto é, as gamas são especificas por produtos). Geralmente, o número de 

operações é igual ao número de máquinas, porém pode acontecer de certas máquinas 

não serem utilizadas por todos os produtos ou certos produtos utilizarem várias vezes a 

mesma máquina (este último caso é chamado job-shop com recirculação). Um exemplo 

de job-shop, é citado a seguir: 

Em uma fábrica existem 5 (cinco) produtos a serem manufaturados, sendo que 

esta fábrica possui 6 (seis) máquinas para processar os cincos produtos, mas 

nem todos os produtos passam pelas mesmas máquinas, assim como nos 

mostra a figura 3.1: 



 

Figura 3.1: Representação das maquinas e produtos na fábrica. 

 

A diferença entre flow-shop e job-shop é que no primeiro todas as operações são 

realizadas na mesma sequencia e nas mesmas máquinas, ou seja, o progresso na linha de 

manufatura é igual para todos os produtos, limitando o lançamento de um produto por vez na 

linha de produção. Já no segundo caso, podemos ter produtos utilizando máquinas diferentes 

no mesmo instante de tempo, pois a sequencia de utilização das máquinas pelos produtos não 

são iguais e determinados produtos podem utilizar um grupo de máquinas e outros produtos 

outro grupo de máquinas, isso permite o lançamento de produtos de espécie diferentes na 

linha de manufatura da fábrica no mesmo instante de tempo. 

  

3.1.3  Representação por um grafo potencial-tarefas 

A modelagem dos problemas de seqüenciamento por um grafo potencial-tarefas foi 

apresentada pela primeira vez por Roy [24] e foi retomada um pouco mais tarde por Balas [4]. 

Podemos nos referir á Gondran e Minoux [16] para os principais elementos da teoria dos 

grafos. O grafo potencial-tarefas é denotado da seguinte forma: 

G = (X, C U D), 

Onde  
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 X representa o conjunto dos nós do grafo G, associado a cada uma das 

tarefas. Denotaremos esses nós por Oj. Dois nós, denotados por O0 e Ofim, são 

acrescentados para representar o inicio e o fim do seqüenciamento. O nó O0 antecede 

todos os nós do grafo G e Ofim sucede todos. Todos os nós correspondentes ás operações 

são ponderados pelo seu tempo operatório pj. Os pesos associados aos nós O0 e Ofim são 

iguais a 0. 

 C  representa o conjunto de arcos conjuntivos. 

Estes arcos representam as restrições de precedência entre as tarefas de um mesmo 

produto. Cada arco é ponderado de acordo com o tempo de execução da tarefa que se 

encontra na sua origem. Existe então um arco (j,j + 1) entre os nós Oj e Oj + 1. Existem 

assim arcos entre O0 e as primeiras operações de cada produto que representam as datas 

mais cedo de lançamento para todas as operações de cada produto. Neste caso, os rj 

serão iguais a 0; para j=1, ... , n. Existem também os arcos entre as últimas operações de 

cada produto e Ofim que representam Cj; j=1,..., ni. Onde esta representação pode ser 

mais bem vista na figura 3.2 abaixo. 

 

                           
 

Figura 3.2: Representação das restrições conjuntivas no grafo. 

 

 D representa o conjunto dos arcos disjuntivos. 

Cada arco é ponderado de acordo com o tempo de execução da tarefa que se encontra na 

sua origem. Estes arcos são originários das restrições de capacidade da máquina, isto é, 

uma máquina deve executar uma tarefa a cada vez. Existe então um par de arcos (um 

arco de ida e outro de volta) entre as tarefas que são executadas numa mesma máquina. 
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Roy [24] definiu este par de arcos disjuntivos como o par: ((Ou→Ov), (Ov→Ou)). Para 

que melhor fique entendido este conceito, podemos ver a representação destas restrições 

no grafo da figura 3.2, adicionando as restrições disjuntivas, como pode ser vistas logo a 

seguir na figura 3.3. 

 

 
 

Figura 3.3: Restrições conjuntivas e disjuntivas no grafo. 

 

Um par de disjunção do grafo G é arbitrário se considerarmos exatamente um dos 

dois arcos do par de disjunção. Se no grafo G todos os pares de arcos disjuntivos são 

arbitrários, um subconjunto S Є D contendo todos estes arcos é uma arbitragem completa. 

O grafo G’ = (X,C U S) é um grafo parcial de G. Se um grafo não possui disjunções, 

ele é dito ser conjuntivo. Logo, os grafos do tipo G’ são conjuntivos. 

Considerando os tempos de execução das tarefas, o problema geral de seqüenciamento 

é escrito de forma seguinte: 

 

                                                             (3.2) 

                               Sob as restrições: 

[tj+1  ≥ tj + pj         para todo (j,j + 1) Є C           (3.3) 

                               [tu  ≥  tv + pv       parta todo (u,v) Є D                     (3.4) 

Ou 

                     [tv  ≥  tu + pu     para todo (v,u) Є D                         (3.5) 
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 As desigualdades (3.3) representam as restrições da gama operatória entre as diferentes 

tarefas de um mesmo produto, e a condição que a primeira e última tarefa sejam executadas 

respectivamente antes e após todas as tarefas do sistema. 

 As desigualdades (3.4) e (3.5) representam as restrições de disjunção. Elas não são 

ativas nas mesmas condições. Somente uma entre duas é ativa segundo a arbitragem de uma 

disjunção que escolhe um arco em vez do outro. 

Uma solução do problema de seqüenciamento esta ligada a três conceitos fundamentais: 

1 Tempo morto entre duas operações: se, após ter submetido a operação Oj1 de um 

produto, este deve aguardar um intervalo de tempo não nulo para a liberação de 

máquina que vai executar a próxima operação Oj2 de sua gama operatória, dizemos que 

existe um tempo morto entre as operações Oj1 e Oj2. 

2 Caminho crítico de uma solução: se, uma solução de um problema de seqüenciamento, 

existe uma seqüência de operações entre as operações O0 e Ofim de tal sorte que não 

exista tempo morto entre elas, denominamos esta seqüência de operações de caminho 

crítico da solução (ver Carlier e Pinson [11]). 

3 Não existência de circuitos no grafo potencial – tarefas: uma vez arbitrado, um grafo G 

não pode conter circuitos.  
 

3.1.4 As formulações matemáticas 

 A existência de restrições disjuntivas (representadas pelas desigualdades (3.4) e (3.5)) 

tornam o problema de seqüenciamento não convexo. A linearização destas restrições é feita 

geralmente acrescentando-se variáveis inteiras na formulação do problema. Assim, as 

metodologias de resolução existentes na literatura diferem pela escolha das variáveis 

booleanas associadas às restrições disjuntivas formalizando a não simultaneidade de execução 

de duas operações (tarefas) numa mesma máquina. Diversos trabalhos propuseram 

formulações e métodos de resolução dos problemas de seqüenciamento pela programação 

linear com números inteiros (Blazewicz et. al. [9]). Entre as formulações mais utilizadas pelos 

problemas de seqüenciamento, apresentamos, nos parágrafos seguintes, as de Wagner [26] e 

Manne [20]. 

 

 



3.1.4.1 O modelo de H.M Wagner  

 A formulação que expomos neste parágrafo foi composta por H.M Wagner [29]. Neste 

modelo de programação linear os números inteiros, a variável principal  e as outras 

variáveis são: 

 =  

  .....  data de inicio da  operação sobre Mk 

  ..... duração entre o fim da   operação e o inicio da   operação sobre 

Mk 

  .....  duração entre 0 e a primeira operação sobre Mk 

   ..... tempo operatório da  operação sobre Mk 

E as constantes: 

 Pj  .... o tempo operatório da operação j 

 mk ..... o número de operações sobre a máquina Mk 

As restrições do problema são representadas pelas equações abaixo (para todo Mk Є M; l=1, 

...., mk); 

• As restrições (3.6) significam que existe uma única operação da posição sobre a 

máquina Mk; 

                                                                                             (3.6) 

• As restrições (3.7) impõem que uma operação seja atribuída á uma única posição: 

                                                                               (3.7) 
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• As restrições (3.8) determinam o tempo operatório da operação executada sobre 

Mk: 



                                      = , para todo j Є O’                               (3.8) 

 

• Para definir as restrições (1.9), Wagner supõe o conhecimento de uma borda superior 

BS, para a duração de execução de todas as operações; que pode ser igual a soma de todos 

os tempos operatórios. Estas restrições exprimem as restrições de gama operatória da 

seguinte forma: 

 +  ≤  + BS(2 -  - );  para todo l1 = 1, ....., nk2.                     (3.9) 

A restrição é ativada se a operação j é executada sobre a máquina Mk1, na posição e i é 

executada sobre a máquina Mk2, na posição. Se uma destas duas condições não é 

respeitada, a restrição não é ativada. 

• As restrições (3.10) permitem calcular o inicio mais cedo das operações sobre as 

máquinas: 

   =  ; para todo k Є M                                                 (3.10) 

                          = ; para todo K Є Mer = 1, ...., mk 

• As restrições (3.11) permitem calcular Cmax: 

 +  ≤ Cmax ;  para todo k Є M                              (3.11) 

3.1.4.2 O modelo de A.S. Manne  

 A formulação em números inteiros proposta por Manne [20] define uma nova variável 

para cada par ordenado de operações utilizando a mesma máquina. Esta variável em 0-1 se 

escreve yuv, tal que: 

yuv  =                               (1.12) 
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 Este modelo supõe também o conhecimento de uma borda superior BS de duração total 

do sequenciamento. Esta borda pode ser a soma de todos os tempos operatórios das operações 

do problema. 

BS =                                                          (3.13) 

As restrições do problema podem ser expressas pelas equações: 

[  ≥  + ,             para to (j, j+1) Є C                 (3.14) 

[  ≥  +  - BS ( ),      para todo (u, v) Є D         (3.15) 

[  ≥  +  - BS ( ),    para todo (v, u) Є D   (3.16) 

 

As restrições (3.14) representam as restrições da gama operatória. As restrições (3.15) 

e (3.16) representam as restrições disjuntivas. Neste modelo, para cada arbitragem de um par 

de arcos disjuntivos, somente uma das restrições (3.15) e (3.16) é ativada. Assim, quando a 

arbitragem fizer Ou antes de Ov, yuv vale 0, a restrição (3.16) é então inativa já que tu ≥ tv +pv – 

BS pois da forma que BS foi definida (como  ), faria com que a operação tu tivesse um 

tempo de inicio bastante alto, ou mais especificamente ele seria igual a no mínimo a soma de 

todas as durações menos a duração da operação v. 

Matematicamente teríamos: 

 ≥  +  -                                             (3.17) 

Tornando assim a equação (3.17) inviável, pois o tempo de inicio da operação e teria 

que aumentar bastante, não oferecendo assim uma minimização no tempo total de produção. 

Enquanto que a restrição (3.15) é ativada já que se torna: 

 =  +                                                             (3.18) 

 

 

23 
 



24 
 

3.1.5 Os métodos de resolução  

 

Lenstra e Rinnooy Kan [30] e [31] mostraram que muitos problemas de 

seqüenciamento para os quais conhecemos um algoritmo polinomial são NP. Os princípios da 

teoria da complexidade são explicados de forma mais detalhada, no trabalho de Garey e 

Johnson [32]. 

As metodologias de resolução para os problemas de seqüenciamento são classificadas 

em duas famílias: a primeira que busca uma solução ótima de acordo com o(s) critério(s); ou a 

segunda que é baseada numa caracterização das soluções aceitáveis. 

As metodologias por caracterização de soluções não procuram gerar uma solução, mas 

determinar as propriedades dos seqüenciamentos que satisfazem as restrições do problema. A 

escolha de uma solução admissível pode ser almejada. Este tipo de metodologia impõe 

também um problema de complexidade que deu seguimento a vários trabalhos de pesquisa. 

Apresentaremos as mais freqüentemente metodologias de resolução utilizadas para os 

problemas de fábrica com atribuição de recursos.  

 

 Métodos exatos  

 O objetivo dos métodos exatos é de encontrar, num tempo de cálculo mais curto 

possível, a solução ótima do problema. Todos os problemas de otimização combinatórios 

classificados NP- completos constituem um desafio. Se a pesquisa sobre os métodos exatos 

são muito numerosas para os problemas clássicos como o do caixeiro viajante, o do job-shop 

interessou vários autores.  

 Métodos heurísticos 

O principio de um metodod heurístico é encontrar, em um tempo polinomial, uma 

solução realizável, a melhor possível [33]. Este método heurístico deve apresentar um 

compromisso entre a velocidade de resolução e a qualidade das soluções obtidas. Para garantir 

a rapidez de um método heurístico, devemos construir um algoritmo que conduza a uma 
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solução julgada aceitável em tempo polinomial. A avaliação da qualidade de uma solução 

pode ser realizada de varias formas diferentes (Blazewicz [8]). 

 Método por decomposição  

Um método por decomposição é utilizado quando procuramos um/ou todos dos 

seguintes aspectos: 

• Reduzir a dimensão do problema, quando o número de variáveis e/ou de restrições é 

muito elevado, a fim de efetuar a resolução dos subproblemas de tamanho razoável; 

• Hierarquizar, no quadro de um processo de decisão e vários níveis, onde cada unidade 

econômica possui uma unidade de controle que garante a coordenação entre os 

subsistemas dos níveis inferiores; 

• Descentralizar um problema de decisão decompondo-o em subproblemas com 

suficiente autonomia para tomar suas próprias decisões;  

• Particionar um problema com dados heterogêneos em subproblemas homogêneos; 

• Paralelizar de acordo com a evolução do material para o cálculo paralelo (multitarefa, 

multiprocessador). 

Em geral, estas metodologias compreendem duas fases: 

• Analise estrutural do problema: 

Os problemas de grande dimensão apresentam uma estrutura difícil de explorar numa 

metodologia global. Assim, esta fase pede uma análise estrutural do problema a fim de 

identificar uma estrutura que leve a um desacoplamento máximo dos subproblemas. 

• Organização dos cálculos: 

Esta fase consiste em manipular o problema inicial de forma a evidenciar um 

algoritmo, geralmente iterativo, que resolva. Os subproblemas, tratados em sequencia 

ou paralelo, são supervisionados por um nível de coordenação, que vê o acoplamento 

eventual entre os subsistemas medidos por certo número de parâmetros de 

coordenação. 
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 O princípio geral destes métodos é o de substituir a resolução de um problema inicial 

complexo pela resolução de vários subproblemas mais fáceis de resolver. A redução da 

dimensão é tão importante quanto o problema ter uma complexidade elevada. Estes métodos 

permitem aproximar da solução global ótima resolvendo cada subproblema localmente, por 

um procedimento de coordenação das soluções locais tratando os acoplamentos entre os 

subproblemas. Distinguimos os métodos de decomposição em programação matemática, os 

métodos de decomposição espacial e os métodos de decomposição temporal. 

 Os métodos de decomposição em programação matemática para resolver os 

problemas de seqüenciamento e de planificação da fábrica são a origem destes métodos. No 

livro de Lasdon [19], encontra-se os principais métodos de decomposição (Dantzing-Wolfe) 

ou decomposição pelos preços [10]; decomposição pelos recursos [14],[7] e suas aplicações 

no contexto de planificação de produção (ver Geoffrion [14][15]). Mahey [18] propôs um 

método de decomposição mista totalmente descentralizado (os subproblemas trocam 

diretamente as informações sem a ajuda de um nível superior de coordenação). 

 Os métodos de decomposição temporal seguem segundo uma técnica de plano 

deslizante para substituir o problema inicial por uma seqüência de subproblemas 

seqüenciados sucessivamente ao longo do eixo do tempo. Eles se destinam, sobretudo, aos 

problemas onde produtos chegam de forma seqüencial na fábrica. Mas são igualmente 

utilizados em certos casos de datas de início idênticas ([27]). A classificação dos métodos de 

decomposição temporal distinguem-se: (1) as metodologias por fracionamento (do horizonte 

temporal ou de uma seqüência inicial), ver Portmann [23]; (2) as metodologias por relaxação 

de restrições conjuntivas, ver Yamamoto [27]; e (3) as metodologias por reagrupamento das 

operações segundo suas características temporais, ver Ershler e Pradin [12]. 

Os métodos de decomposição espacial direcionam-se aos problemas com varias 

maquinas e consistem em constituir as subfábricas reagrupando as máquinas e os produtos. 

Geralmente, os produtos são reagrupados em famílias e as máquinas em células de fabricação, 

de tal forma que os produtos de uma mesma família sejam fabricados essencialmente pelas 

máquinas de uma célula principal e utilizem de forma excepcional as máquinas das outras 

células. A constituição das células de fabricação pode corresponder a uma organização física 

da fábrica, ela aparece então como a última fase da organização de uma fábrica segundo os 

conceitos de tecnologia de grupos (ver capitulo 4). A tecnologia de grupos serve para 

“quebrar” a complexidade do problema de job-shop decompondo-o em subproblemas mais 



fáceis de se resolver. Da literatura, podem-se citar os trabalhos de: Kusiac A. [21], Sing [25] e 

Lemonias H. [17].  

 

3.1.6 Representação pelo diagrama de Gantt  

O diagrama de Gantt permite visualizar um seqüenciamento representando a ocupação 

das máquinas pelas operações em função do tempo. Para construir tal diagrama, associa-se a 

cada máquina Mk uma barra horizontal. As operações que são executadas em uma mesma 

máquina são representadas por retângulos localizados na barra. Os retângulos possuem um 

comprimento diferente para cada operação e estes são proporcionais a duração das operações. 

A posição que cada retângulo deve ocupar na barra é definida pelo instante de inicio e o 

instante de término da operação correspondente. Tem-se então uma barra representando uma 

certa máquina (Mk), um retângulo representando uma operação Oj da qual o comprimento será 

igual a pj, sua posição será situada entre tj e Cj. 

 

Figura 3.4: Diagrama de Gantt para uma operação Oj numa máquina Mk 
 

A representação do seqüenciamento pelo diagrama de Gantt deve sempre verificar as 

restrições do problema. Assim, para garantir que estas restrições não sejam violadas, nós 

devemos impor as condições seguintes: 

 Restrições da gama operatória: 
 

≥ ; para (  → ),   para todo (j, j+1) Є C; 
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 Restrições de capacidade: 
 

≥ ; para (  → ),   para todo (u, v) Є D; 

 
Quando as condições acima não são satisfeitas, podemos ter uma superposição entre as 

operações que são executadas numa mesma máquina (ver um exemplo sobre a figura 3.4) 

e/ou entre as operações de um mesmo produto (ver um exemplo sobre a figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Diagrama de Gantt representando a superposição de duas operações Ou e Ov 

numa mesma máquina Mk. 

 

 

Figura 3.6: Diagrama de Gantt representando a superposição de duas operações Oj e Oj+1 

num mesmo produto Pi. 

 Na figura 3.5, vimos que a execução da operação Ov começa na máquina Mk antes do 

fim da operação Ou: 

<  
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Temos então uma superposição destas operações. Porém, Mk só pode servir uma única 

operação por vez. 

 Na figura 3.6, o retângulo representando a operação Oj+1 esta na posição sobre o eixo 

dos tempos antes do término da operação Oj: 

<  

Isto quer dizer que a restrição de precedência para (Oj→Oj+1) esta violada. 

3.2 Detalhando o problema de job-shop 

 O problema de Job-Shop também conhecido como de Fábrica com múltiplas ordens, 

as operações de um trabalho, que é o conjunto das tarefas que manufaturam um determinado 

produto, são ligadas por uma ordem fixa (gama operatória), não necessariamente idêntica para 

todos os trabalhos (isto é, os conjuntos de operações são especificados por produto). 

Geralmente, o número de tarefas é menor ou igual ao número de máquinas; logo pode 

acontecer de certas máquinas não serem utilizadas por todos os produtos ou certos produtos 

utilizarem várias vezes à mesma máquina (este ultimo caso é chamado de Job-Shop com 

recirculação). 

 Os problemas de seqüenciamento do tipo job-shop, que denotaremos por IIj, são 

constituídos por um conjunto M de m máquinas, um conjunto P de n produtos, um conjunto O 

de n0 operações: 

M = {Mk| k= 1,..., m} ; P = {P| i=1, ..., n} ; e O = {Oj| j=1, ..., n0}. 

 A utilização de uma máquina Mk por uma operação Oj é denotada por M(Oj) = Mk. O 

numero total de operações executados por uma máquina Mk é denotado pó mk. A duração de 

execução de Oj em Mk denominada de tempo de operatório é denotada pj. Durante este tempo, 

a máquina será ocupada e, todas as outras operações sobre a mesma máquina aguardarão a sua 

vez de processamento. Dessa forma, toda operação numa máquina terá uma data de inicio de 

execução denotada por tj. Esta data, calculada para cada operação numa mesma máquina, 

depende do instante de finalização da operação precedente. O instante de término para uma 

operação Oj é denotado: Cj, onde Cj+tj+pj. 
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 Uma operação pode ser então caracterizada por seu produto, sua posição na gama 

operatória, sua máquina e sua duração de execução. Aqui, não iremos detalhar as técnicas 

referentes as operações. Sabemos simplesmente que a máquina deve ser ocupada durante um 

período de tempo conhecido a fim de processar a operação. 

  A seguir apresentamos as principais características de um produto Pi: 

 

 Ni .... numero de operações; 
 Pi = {O1, O2, ...., On}  .... seqüência de operações (gama operatório) 
 pi =  ... duração total de fabricação de Pi; 

 ri  ...  instante mais cedo de lançamento para toda operação de Pi. 
 di ..... instante mais tarde de fim de execução para todas as operações de Pi. 
 Ci .... instante para finalizar o processamento completo de Pi , onde Ci =  . 

Este trabalho se limitará aos problemas de job-shop estático e determinístico com 

máquinas especializadas. Dizemos que um problema é estático quando todos os seus dados 

são conhecidos a priori, e determinísticos quando os tempos associados a cada operação são 

perfeitamente determinados. Dizemos que ele é com máquinas especializadas quando possui 

uma lista de operações para cada produto e uma ordem de execução imposta inicialmente pelo 

problema. 

 As restrições do problema de job-shop estão relacionadas as possibilidades de 

utilização das máquinas e ás ligações que podem existir entre as operações. As restrições que 

nós adotamos são as seguintes: 

 Referentes às máquinas 
 As máquinas são independentes umas das outras, e estão disponíveis durante 

todo o período do sequenciamento. 
 Uma máquina não pode executar mais de uma operação em um determinado 

instante. A superposição de operações em uma mesma máquina é proibida. 
 Não pode existir a preempção, isto é, uma operação em execução não pode ser 

interrompida pois todas possuem a mesma prioridade. 
 

 Referentes aos produtos 
 Os produtos são independentes entre si e não existe uma ordem de prioridade entre 

eles. 
 Um produto deve passar por uma única máquina a cada vez, ou seja, cada 

operação de sua gama operatória deve passar por uma máquina diferente. 
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 Na gama operatória de um produto, cada operação deve respeitar uma ordem de 
execução: a operação Oj+1 não pode ser iniciada antes do termino de Oj. 

 

A fim de tornar mais compreensivas todas as definições vistas, apresentamos um 

exemplo de um problema de job-shop cujos dados são mostrados na tabela 3.1. 

Produto 

Pi 

Operação 

OJ 

Duração 

tJ 

Máquina 

Mk 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

4 

5 

6 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

7 

8 

9 

1 

4 

4 

2 

1 

3 

4 

4 

4 

10 

11 

12 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

 

Tabela 3.1: Dados do problema-exemplo de job-shop. 

O critério de otimização do problema é a minimização do tempo total de 

sequenciamento (makespan). Devemos então determinar a seqüência das operações em cada 

máquina de tal sorte que ela seja a menor possível respeitando todas as restrições do 

problema. 



Podemos representar este problema por um grafo potencial-tarefas G como é ilustrado 

na figura 3.6. 

 

Figura 3.7: Grafo potencial-tarefa representando o exemplo do job-shop. 

 

Na figura 3.7, mostramos o grafo com o conjunto de arcos conjuntivos C 

representados pelas flechas continuas e o conjunto dos arcos disjuntivos D representados 

pelas flechas pontilhadas. Estes arcos disjuntivos representam as máquinas. Cada operação é 

representada por um nó. Os arcos que partem de cada nó são ponderados pela duração da 

operação correspondente. Os arcos que estão a origem do nó O0 são ponderados pelo instante 

do lançamento da primeira operação de cada produto. Os arcos que chegam ao nó Ofim são 

ponderados pelo instante do término da última operação de cada produto. Neste exemplo, 

todos os produtos são lançados inicialmente ao instante 0. 

 Apresentamos, na figura 3.8, duas soluções possíveis para este problema num 

diagrama de Gantt. Observamos que todas as restrições do problema são respeitadas. Não 

existe superposição entre operações. Notemos que a solução S1 forneceu um comprimento do 

sequenciamento maior que a solução S2: Cmax1 >> Cmax2.. Isto foi devido ao fato que, em S1, 

encontramos maior tempo morto entre as operações que em S2. Estes tempos mortos são 

representados pelos espaços vazios de uma faixa entre duas operações numa mesma máquina. 
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Figura 3.8: Diagrama de Gantt representando duas soluções para o exemplo do job-shop. 

 

 Na figura 3.9, mostramos a solução S2 para o job-shop representado por um grafo 

conjuntivo. 

 

Figura 3.9: Grafo conjuntivo da solução S2 para o exemplo do job-shop. 
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Capítulo 4 

Tecnologia de grupos 
 

4.1 A tecnologia de grupos 

 

 A tecnologia de grupos (TG) foi proposta por Mitrofanov [21] e depois por Burbidge 

[21]. Ela é definida como um princípio de organização aplicada a todos os domínios da 

empresa industrial. Este conceito passou de uma simples técnica a uma metodologia global 

que tenta resolver todos os problemas ligados a complexidade dos sistemas de produção 

atuais (tais como uma melhor automatização, uma redução do tempo de ajuste, uma 

padronização das ferramentas, uma redução dos ciclos de fabricação). 

 A tecnologia de grupos possui, dentre outras pretensões, encontrar o agrupamento dos 

produtos a serem processados na fábrica em família de produtos (FP), ou seja, conjunto de 

produtos que utilizam um mesmo grupo de máquinas para serem manufaturados e as 

máquinas em células de máquinas, ou seja, grupo de máquinas que processam os produtos de 

uma mesma família de produto, visando com isso à utilização de uma célula de máquinas por 

cada família de produtos ([21] e [25]). Assim tornando a ordenação das máquinas mais 

adequada de forma a aumentar a velocidade de manufatura [4]. O resultado deste 

agrupamento pode ser uma representação física ou lógica das máquinas (ver as figuras 4.1 e 

4.2 extraídas do artigo de Kusiac [21]). 



 

Figura 4.1: Representação física das máquinas. 

 

Figura 4.2: Representação lógica das máquinas. 

 

Observamos que na representação física (ver figura 4.1) as máquinas devem se 

deslocar fisicamente para constituir as células de fabricação, enquanto que na representação 

lógica (ver figura 4.2), as máquinas são agrupadas em células lógicas. Elas não precisam se 

deslocar fisicamente na fábrica. Estas figuras mostram a fábrica composta em duas células de 

produção. Na primeira célula das máquinas (CM-1), temos uma família de produtos (PF-1). A 

célula então é constituída pelas máquinas M1, M2, M6 e pelos produtos P1, P2. A segunda 

célula das máquinas (CM-2) é constituída pelas máquinas M4, M5, M6. Estas máquinas 

devem fabricar os produtos P3, P4, P5 da família (PF-2). Observamos que a cada família de 

produtos corresponde uma única célula de máquina. Isto significa que os produtos 

correspondem uma única célula de máquina. Isto significa que os produtos de cada família 
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são fabricados inteiramente no interior de uma mesma célula de máquinas. Logo, neste caso 

pode ser decomposta em duas células de fabricação independentes. 

 No parágrafo seguinte, vamos ver como modelar um problema de tecnologia de 

grupos a fim tentar obter uma organização da manufatura na fábrica. 

 

4.2 As formulações 

Existe um grande número de algoritmos adaptados aos diferentes problemas de 

tecnologia de grupos. A modelagem de um problema de tecnologia de grupos pode utilizar 

três formulações possíveis: 

 A formulação matricial; 

 A formulação pela programação matemática; 

 A formulação por um grafo. 

Este trabalho irá focar a formulação matricial e algumas metodologias de resolução 

encontradas nas literaturas, associadas a esta formulação. 

4.2.1 A formulação matricial 

Como visto no capitulo 3, um problema de seqüenciamento do tipo job-shop é sempre 

constituído por um conjunto de n produtos e um conjunto de m máquinas, onde cada produto 

é formado por uma gama operatória onde, para nosso caso, cada operação deve passar sobre 

uma máquina diferente respeitando as restrições do problema. 

Num problema de job-shop é conhecido, a priori, em quais máquinas um produto deve 

ser manufaturado. Definiremos uma notação para representar esta relação entre o produto e as 

máquinas. Começamos por definir uma matriz A(n x m) onde as linhas correspondem aos 

produtos e as colunas ás máquinas: 

A= [aij]; (i=1,...., n;j=1,...,m). 

Os elementos aij representam a relação entre o produto i e a máquina j. Dizemos que o 

elemento aij é igual á 1 quando o produto i possui uma operação executável sobre a máquina j, 

ou seja, aij possuem os seguintes valores: 



aij =               (4.1) 

De acordo com estes valores, constatamos que A é uma matriz binária e passa a ser 

chamada de matriz de incidência produtos-máquinas. 

A formulação matricial de um problema clássico de TG (tecnologia de grupos) pode 

ser definida como segue: 

“sendo dada uma matriz binária A, rearrumar as linhas e colunas de modo a reagrupar os 

elementos iguais a 1 nos blocos Bi, deixando os elementos iguais a 0 do lado de fora” 

 

Figura 4.3: Matriz de incidência A com uso de tecnologia de grupo, sem resíduo. 

 

 O objetivo principal é ter no(s) bloco(s) apenas os elementos iguais a 1. Isto significa 

que num mesmo bloco existem somente os produtos que são executados sobre as mesmas 

máquinas. É claro que cada bloco representa uma célula de fabricação. Então em cada bloco 

existirá uma família de produtos correspondendo exatamente a uma célula de máquinas. 

Todavia, esta reorganização não é sempre perfeita. Existirá nos blocos elementos igual a 0 e 

os elementos não nulos fora dos blocos. Isto implica que existirá ao final, uma matriz binária 

com blocos diagonais e alguns elementos fora dos blocos iguais a 1. Os elementos iguais a 1 

que restam fora dos blocos fazem a ligação entre os diferentes blocos. Isso impede de 

decompor a matriz de incidência em blocos independentes. Eles representam operações que 
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devem ser executadas sobre uma máquina fora da célula. Estas operações que fazem a ligação 

entre as células são chamadas “resíduos” ou “elementos residuais”. 

 

Figura 4.4: Matriz de incidência A com uso de tecnologia de grupo, com resíduo. 

 

 Agora será apresentado um exemplo para melhorar o entendimento de todas as 

definições vistas neste parágrafo. Os dados são apresentados abaixo: 

 Um conjunto de produtos: n=5; 

 Um conjunto de máquinas: m=6; 

 Cada produto i possui uma gama operatória constituída por ni operações: n1=2, n2=2, 

n3=2, n4=2, n5=1; 

 Cada máquina j deve executar mj operações: m1=1, m2=2, m3=2, m4=2, m5=1, m6=1. 

Acrescentando, é conhecido a priori sobre qual máquina cada produto deve passar e são 

mostradas estas relações produtos-máquinas sob a forma matricial. Cita-se como exemplo: 

 P1 deve passar pelas máquinas M1 e M2; 

 P2 pelas máquinas M2 e M6; 

 P3 pelas máquinas M3 e M4; 

 P4 pelas máquinas M4 e M5; 

 P5 pela máquina M3. 
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Na figura 4.5, a matriz de incidência A associada ao problema exemplo. 

 

Figura 4.5: Matriz de incidência produtos-máquinas do job-shop exemplo. 

 Agora, reorganizando a matriz A em blocos diagonais. Permutam-se as linhas e as 

colunas de A = [aik], de forma a reagrupar a maioria dos elementos não nulos nos blocos 

diagonais. Haverá uma nova matriz incidência. Os elementos iguais a 1 que são reagrupados 

juntos constituem um bloco. A figura 4.6 mostra à matriz A com dois blocos diagonais. 

 

Figura 4.6: Matriz de incidência da (figura 4.5) sob a forma bloco-diagonal. 

 Não é difícil de ver na figura 4.6 que cada bloco diagonal da matriz A constitui uma 

célula de fabricação com produtos que utilizam as mesmas máquinas. Existem então duas 

células de máquinas (CM) que correspondem ás duas famílias de produtos (FP): 

 CM-1= {M1, M2, M6} e FP-1= {P1, P2} 

 CM-2= {M3, M4, M5} e FP-2= {P3, P4, P5} 

É notado que, neste exemplo, foi obtida uma organização perfeita da matriz de incidência. Em 

outras palavras, todos os elementos não nulos estão dentro dos blocos diagonais. Então 

resultou em uma decomposição perfeita do problema de job-shop em células de fabricação 

independentes. Todavia, tal decomposição perfeita não é sempre possível. Assim, se for 

introduzido, neste exemplo, uma operação na sua gama operatória do produto P5 de forma 

que ele seja ligado ás duas máquinas M2 e M3. A matriz de incidência da figura 4.6 

modificada é apresentada na figura 4.7. 
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Figura 4.7: Matriz de incidência com resíduo entre os blocos. 

 Na figura 4.7, a matriz A não pode ser decomposta em dois blocos disjuntivos, já que 

o produto P5 é fabricado nas duas células de máquinas diferentes. Constata-se então, que a 

operação de P5 que pede uma máquina em CM-2 é responsável pela ligação entre os blocos. 

Esta operação é um resíduo (ou elemento excepcional). 

 É importante saber que, num caso real, é encontrado mais freqüentemente problemas 

de job-shop no qual a matriz de incidência apresenta diversos resíduos. 

 No que segue, são descritos algumas metodologias propostas na literatura, para 

resolver o problema de TG sob a forma matricial: 

 Os algoritmos baseados em seqüenciamento; 

 O método de Garcia e Proth; 

 Os métodos dos coeficientes de similaridade. 

 

4.2.1.1 Algoritmos baseados em seqüenciamento 

 

Estes métodos têm como objetivo o seqüenciamento de linhas e colunas da matriz de 

incidência A (ver §4.2.1) para obter uma decomposição de A em blocos diagonais. Cada 

método adota uma forma diferente para seqüenciar as linhas e as colunas. É possível criar dois 

algoritmos: 

1. O algoritmo Rank order clustering (ROC), foi desenvolvido por King [21]. Ele é 

composto pelas etapas abaixo:       

 Etapa 1: para cada linha da matriz binária A, calcular um peso.  
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 Etapa 2: ordenar as linhas de A na ordem decrescente dos pesos.  

 Etapa 3: repetir a etapa 1 e a etapa 2 precedentes para cada coluna. 

 Etapa 4: repetir três etapas acima até o momento no qual todas as linhas e 

colunas não mudem mais de lugar. 

Os pesos que se deve calcular para cada linha i e cada coluna j são os seguintes: 

 linha i: n-k}       

:  coluna j n-k} 

Este algoritmo (ROC) foi mais tarde expandido por King e Nakornchai [21], e em 

seguida, por Chandrasekharan e Rajagopalan [21]. 

2. O algoritmo chamado Direct cluster algorithm (DCA), consistindo também de 

seqüenciar os elementos de A, foi desenvolvido por Chan e Milner [21]. Ele 

compreende quatro etapas:        

 Etapa 1: determinar, para cada linha e coluna de matriz A, o número total dos 

elementos iguais a 1.         

 Etapa 2: ordenar as linhas na ordem crescente do número de 1’s encontrados 

sobre cada linha.         

 Etapa 3: ordenar as colunas na ordem decrescente do número de 1’s 

encontrados sobre cada coluna.       

 Etapa 4: repetir as três etapas acima até que todas as linhas e colunas não 

mudem mais de lugar. 

Assim, após certo número de iterações, a matriz A é reorganizada em blocos 

diagonais. Esta reorganização é feita de forma a ter menos resíduos entre os blocos. 

4.2.1.2 O método de Garcia e Proth 

Este método desenvolvido por Garcia e Proth [13] tem como objetivo principal 

encontrar uma decomposição da matriz de incidência A em P blocos diagonais o mais 

independente possível. Isto significa que ele procura ter o máximo de 0’s ao exterior dos 

blocos diagonais e um máximo de 1’s no interior. Todavia, para os casos reais, é evidente que 

restam elementos iguais a 0 dentro dos blocos e elementos iguais a 1 fora dos blocos. Assim, 

existem resíduos entre os blocos representados pelos elementos iguais a 1 fora dos blocos. 
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O princípio deste método é então de minimizar uma função objetivo baseada no custo 

dos resíduos. Estes custos são representados pelos elementos da matriz de incidência 

correspondentes aos resíduos. Eles podem ser definidos de diferentes formas. Por exemplo, se 

nós temos uma matriz de incidência da qual os elementos são os tempos operatórios das 

operações correspondentes, então os custos serão iguais a estes tempos. Por conseqüência, a 

função objetivo será também baseada nestes tempos operatórios. Minimizando esta função, 

procuramos uma decomposição onde os resíduos têm durações mais fracas. 

 Existem muitos critérios que podemos utilizar para definir os custos dos resíduos. 

Estes mesmos custos podem ser definidos como a combinação linear de vários critérios. 

Consideramos Dp(A) o conjunto de todas as decomposições da matriz de incidência A em P 

blocos (1≤ P ≤ min{n, m}). Para toda decomposição D Є Dp(A) temos: P= {P1,P2,....,Pp} e M 

= {M1,M2,...,Mp} os conjuntos das famílias de produtos e das células de máquinas, 

respectivamente. Defini-se os conjuntos de todos os blocos em D, B = { }(para todo 

r=1,....,p;s=1,....,p), como segue: 

 = {(i,j) Є (1,....,n) x (1,....,m)/ i Є Pr e j Є Ms}. 

Assim, B = { }, (1≤ r ≤ P) é o conjunto de todos os blocos diagonais de D. A função 

objetivo F toma a forma: 

 F: Dp(A) →R+ 

Onde: F(D) = {z1 + z2}, para todo D Є Dp(A), com  

                     (4.8) 

Onde ui representa o peso do produto i sobre a máquina j. Nota-se que z1 representa o 

número de elementos não nulos nos blocos diagonais, enquanto z2 representa o número de 

elementos nulos fora dos blocos diagonais. Logo é evidente que, maximizando z obteremos 

uma partição da matriz de incidência em blocos diagonais com número mínimo de resíduos 

entre eles. 
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O objetivo então é encontrar um elemento D* Є Dp(A) que torne F(.) máximo. 

Todavia, este problema é NP-completo e nós nos contentaremos com uma solução heurística 

fornecida pelo método de Garcia e Proth. 

Este método iterativo inicia-se a partir de uma solução inicial Dº Є Dp(A). Assim, 

utilizando a solução Diter-1, a cada iteração iter fabrica-se uma nova solução Diter tal que:  

F(Diter-1) ≤ F(Diter) 

Se F(Diter-1) = F(Diter) guardamos F(Diter) como solução final; senão continuamos com 

a iteração subseqüente. 

O algoritmo de Garcia e Proth compreende quatro etapas aplicadas a matriz de 

incidência: 

Etapa 1: obter uma solução inicial Dº.      

   fazer iter = 1 

Etapa 2: permutar as colunas da matriz de incidência A. calcular um peso para cada 

coluna j em cada bloco r (para r = 1, ..., P):      

  =    

  Atribuir a máquina j á célula de máquinas Mr(j), onde 

r(j) = . 

Etapa 3: quando todas as colunas estão alocadas, permutar as linhas de A. Calcular 

um peso i para cada linha i em cada bloco r (para r=1,...,P): 

                                   =   

   Atribuir o produto i ao grupo de produtos Pr(i), onde 

   r(i) =  

 Etapa 4: quando todas as linhas estão alocadas, calcular F(Diter). 

  Se F(Diter-1) = F(Diter), então F(Diter) é uma solução final; senão fazer iter = 

(iter+1) e repetir as etapas (2 e 3) acima. 
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4.2.1.3 Os métodos dos coeficientes de similaridade 

 

 A metodologia utilizando um coeficiente de similaridade foi introduzida por Mc Auley 

[21] sob o nome de Single Linkage Cluster Analysis (SLCA). Método SLCA consiste em 

associar as máquinas que se assemelham mais, isto é, que devem usinar (manufaturar) peças 

idênticas. Para medir esta semelhança entre duas máquinas i e j, o método SLCA utiliza o 

seguinte coeficiente de similaridade Sij: 

                         Sij =                                                                   (4.2) 

Onde: 

                         d¹ (aki, akj)=                                      (4.3) 

 

                         d² (aki, akj)=                                      (4.4) 

Para resolver o problema de TG utilizando SLCA, devemos calcular os coeficientes de 

similaridade para todos os pares de máquinas (i, j). A formação das células de fabricação 

depende dos valores mais altos destes coeficientes. 

Um dos inconvenientes da metodologia SLCA é que ela não pode reconhecer as 

máquinas gargalos, isto é, máquinas que ligam os blocos, e assim as células ficam ligadas por 

uma duplicação destas máquinas. Seifoddini e Wolfe [21] propuseram o algoritmo Average 

linkage Clustering (ALC) para tratar este problema de ligação entre células. Eles definiram 

um coeficiente de similaridade entre duas células como sendo “a média dos coeficientes de 

similaridade” entre todos os membros destas duas células. Assim, para resolver o problema de 

TG, Seifoddini e Wolfe representaram por meio de uma matriz binária o número total de 

movimentos entre duas células de máquinas (ICM) é calculado da forma seguinte:  

ICMij =                                                (4.5) 
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Onde: 
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 Observa-se que, quando d³(vik, vjk) = 1, isto significa que um produto k pode ser 

executado nas duas células das máquinas (CM-i) e (CM-j). Dizemos então, que este produto é 

um resíduo entre as duas células. 
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Capítulo 5 

Aplicação do método dos coeficientes de 

5.1 Testes numéricos

 um problema de sequenciamento do tipo job-shop, como 

etivo de analizar os resultados obtidos a 

partir d

coeficientes de similaridade tem a função de 

isto é, que devem usinar (manufaturar) peças 

idêntic

De acordo com a figura 4.5, sendo: n = 5 , então 1≤ k ≤5 

similaridade 

 

Este teste foi realizado em

definido no capítulo 3, e foi selecionado com o obj

a aplicação da tecnologia de grupos (capítulo 4).  Foi visto neste capítulo que existem 

métodos de resolução de um problema de job-shop, com a formulação matricial e aplicação da 

tecnologia de grupos, entre eles está o método dos coeficientes de similaridade (SLCA), o 

qual será utilizado no problema-exemplo, que será o da figura 4.5. 

5.1.1 Aplicação do método SLCA 

Como visto no § 4.2.1.3, o método dos 

associar as máquinas que se assemelham mais, 

as. Iremos realizar todos os testes com todas as combinações de pares de máquinas 

deste problema-exemplo, obtendo-se no fim os coeficientes, indicando’ quais pares de 

máquinas são semelhantes. 

Aplicando ao par de máquinas i = M1, j = M2 

Se            Sij =                                                                    (4.2) 

E             d¹ (aki, akj)=                                      (4.3) 

 



         d² (aki, akj)=                                      (4.4) 

Então: 

 

Por simplicidade iremos adotar d¹ (aki, akj) e d² (aki, akj), sendo  e  

respectivamente. 

A partir da equação 4.3, temos: 

 = 1,  = 0,  = 0,  = 0,  = 0 

A partir da equação 4.4, temos: 

 = 0,  = 0,  = 1,  = 1,  = 1 

Então: 

 =             OK (Existe semelhança)                           

Aplicando ao par de máquinas i = M1, j = M3 

 

 = 0,  = 0,  = 0,  = 0,  = 0      d¹ = 0 

Então, não precisamos calcular d², 

 = 0 

Aplicando ao par de máquinas i = M1, j = M4 
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 = 0,  = 0,  = 0,  = 0,  = 0   d¹ = 0 

Então, não precisamos calcular d², 

 = 0 

Aplicando ao par de máquinas i = M2, j = M3 

 

 = 0,  = 0,  = 0,  = 0,  = 0    d¹ = 0 

Então, não precisamos calcular d², 

 = 0 

Aplicando ao par de máquinas i = M2, j = M4 

Como d¹ = 0, 

 = 0 

Aplicando ao par de máquinas i = M2, j = M5 

Como d¹ = 0, 

 = 0 

Aplicando ao par de máquinas i = M2, j = M6 

 = 0,  = 1,  = 0,  = 0,  = 0 

 = 0,  = 0,  = 1,  = 1,  = 1 

 =             OK 
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Aplicando ao par de máquinas i = M1, j = M5 

Como d¹ = 0, 

 =  

Aplicando ao par de máquinas i = M1, j = M6 

Como d¹ = 0, 

 = 0 

Aplicando ao par de máquinas i = M3, j = M4 

 = 0,  = 1,  = 1,  = 0,  = 0 

 = 1,  = 1,  = 0,  = 0,  = 0 

 =           OK 

Aplicando ao par de máquinas i = M3, j = M5 

Como d¹ = 0, 

 = 0 

Aplicando ao par de máquinas i = M3, j = M6 

Como d¹ = 0, 

 = 0 

Aplicando ao par de máquinas i = M4, j = M5 

d¹ = 1 

d² = 3 

 =           OK 
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Aplicando ao par de máquinas i = M4, j = M6 

Como d¹ = 0, 

 = 0 

Aplicando ao par de máquinas i = M5, j = M6 

Como d¹ = 0, Então:  = 0 

Em resumo temos: 

Par de máquinas semelhantes Coeficientes de similaridade 

M1  e M2 

 

M2 e M6 

 

M3 e M4 

 

M4 e M5 

 

 

Tabela 5.1: Pares de máquinas semelhantes e seus coeficientes para o problema 

exemplo da matriz da figura 4.5. 

Com a aplicação deste método já conseguimos montar uma matriz incidência 

aproximada da ideal, de acordo com os coeficientes de similaridade como se refere o método 

SLCA; Montar a matriz incidência com os pares de máquinas que possuem os coeficientes 

maiores, mais próximos.  
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Figura 5.1: Matriz incidência com aplicação do método SLCA na matriz da figura 4.5. 

 Neste caso, somente com a aplicação do método SLCA já conseguimos uma matriz 

incidência diagonal perfeita, que é o objetivo da aplicação de tecnologia de grupos, como 

mostra a figura 5.1, também conseguimos identificar as células de máquinas que são: CM1 = 

{M1, M2, M6} e CM2 = {M3, M4, M5}. 

5.1.2 Aplicação do método ALC associado ao SLCA 

 Em outro caso, este mais complexo, descrito por sua matriz incidência, figura 5.2, 

semelhante ao problema exemplo tratado anteriormente, o que diferencia neste caso é que 

existe uma operação na gama operatória do produto P5 que liga as duas máquinas M2 e M3. 

Formando um resíduo (uma operação que liga duas células de máquinas).  

O método SLCA quando aplicado a um problema que não possui uma máquina 

ligando duas células de máquinas, gargalo, se torna eficiente, caso contrário. 

 

Figura 5.2: Matriz incidência com resíduo. 

Para resolver este segundo problema exemplo, ou seja, montar uma matriz incidência 

o mais ideal possível, aproximando-a de uma matriz diagonal, será aplicado o método SLCA 

utilizado no primeiro problema exemplo associado ao método ALC, a fim de identificar as 

máquinas que ligam uma célula de máquinas à outra. 
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Aplicando o método SLCA a matriz incidência da figura 5.2, temos: 

S1,2 =         OK          S2,3 = 1   OK                S3,5 = 0 

S1,3 = 0                       S2,4 = 0                         S3,6 = 0 

S1,4 = 0                       S2,5 = 0                         S4,5 =        OK 

S1,5 = 0                       S2,6 =       OK               S4,6 = 0 

S1,6 = 0                       S3,4 =       OK                S5,6 = 0          

Então os pares de máquinas semelhantes são: 

Par de máquinas semelhantes Coeficientes de similaridade 

M1  e M2 

 

M2 e M3 1 

M2 e M6 

 

M3 e M4 

 

M4 e M5 

 

Tabela 5.2: Pares de máquinas semelhantes e seus coeficientes para o problema 

exemplo da matriz da figura 5.2. 

Seguindo o conceito do método SLCA a matriz incidência deste problema seria 

formada iniciando sua montagem a partir do coeficiente de similaridade maior, que neste caso 

seria o do par de máquinas M2 e M3. Conforme foi realizado no primeiro exemplo, que foram 

ligados os pares de máquinas que possuíam máquinas em comum para formar as células de 
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máquinas, quando os coeficientes fossem iguais. Neste caso se for realizado uma tentativa 

para fazer o mesmo não se obterá êxito, pois existe uma máquina ligando as células de 

máquinas, ou seja, existe uma ligação entre os pares de máquinas devido a uma delas. Por isso 

somente com a aplicação do método SLCA não será possível montar a matriz ideal.  

 

Figura 5.3: Matriz incidência, figura 5.2, após a aplicação do método SLCA. 

Nomeando as células de máquinas para a aplicação do método ALC:      

Par de máquinas  Célula de máquina 

M1  e M2                      CM1 

M2 e M3 CM2 

M3 e M4 CM3 

M2 e M6 CM4 

M4 e M5 CM5 

Tabela 5.3: Células de máquinas com suas respectivas máquinas. 

Aplicando o método ALC: 

ICMij =   (quantidade de movimentos)   (4.5) 

Onde: 

            vki =                                        (4.6) 
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           d³(vki, vkj) =                                (4.7) 

 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM1 e CMj = CM2 

 

Figura 5.4: Matriz CM1 + CM2 

Calculando todos os vki’s = vkj’s: 

vkj ,  k de 1→5;              vki =                                        

 

v11 = 1, v21 = 1, v31 = 0, v41 = 0, v51 = 1 

vkj, k de 1→5;         vkj =                                        

v12 = 1, v22 = 1, v32 = 1, v42 = 0, v52 = 1 

PRODUTOS 1 2 3 4 5 

vk1 1 1 0 0 1 

vk2 1 1 1 0 1 

d³(vk1, vk2) 1 1 0 0 1 
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Tabela 5.4: Resultado do método ALC na figura 5.4. 

ICMij =                                                 

ICM1,2 = 3 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM1 e CMj = CM3 

 

Figura 5.5: Matriz CM1 + CM3 

PRODUTOS 1 2 3 4 5 

vk1 1 1 0 0 1 

vk2 0 0 1 1 1 

d³(vk1, vk2) 0 0 0 0 1 

 

Tabela 5.5: Resultado do método ALC na figura 5.5. 

ICM1,3 = 1 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM1 e CMj = CM4 
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Figura 5.6: Matriz CM1 + CM4 

PRODUTOS 1 2 3 4 5 

vk1 1 1 0 0 1 

vk2 1 1 0 0 1 

d³(vk1, vk2) 1 1 0 0 1 

Tabela 5.6: Resultado do método ALC na figura 5.6. 

ICM1,4 = 3 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM1 e CMj = CM5 

 

Figura 5.7: Matriz CM1 + CM5 

PRODUTOS 1 2 3 4 5 

vk1 1 1 0 0 1 
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vk2 0 0 1 1 0 

d³(vk1, vk2) 0 0 0 0 0 

Tabela 5.7: Resultado do método ALC na figura 5.7. 

ICM1,5 = 0 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM2 e CMj = CM3 

ICM2,3 = 2 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM2 e CMj = CM4 

ICM2,4 = 3 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM2 e CMj = CM5 

ICM2,5 = 1 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM3 e CMj = CM4 

ICM3,4 = 1 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM3 e CMj = CM5 

ICM3,5 = 2 

Ao par de célula de máquinas CMi = CM4 e CMj = CM5 

ICM4,5 = 0 

Pares de células de máquinas que possuem movimentos de máquinas são: 

Par CM1 CM2 CM1 CM3 CM1 CM4 CM1 CM5 

Máq’s M1 M2 M2 M3 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M2 M6 M1 M2 M4 M5

Mov. 3 1 3 0 

Tabela 5.8: pares de células de máquinas com seus respectivos movimentos. 
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Par  CM2 CM3 CM2 CM4 CM2 CM5 CM3 CM4 

Máq’s M2 M3 M3 M4 M2 M3 M2 M6 M2 M3 M4 M5 M3 M4 M2 M6

Mov. 2 3 1 1 

Tabela 5.9: pares de células de máquinas com seus respectivos movimentos 

continuação da tabela 5.8 . 

Par  CM3 CM5 CM5 CM4 

Máq’s M3 M4 M4 M5 M4 M5 M2 M6

Mov. 2 0 

Tabela 5.10: pares de células de máquinas com seus respectivos movimentos 

continuação da tabela 5.8 . 

5.1.3 Proposta de montagem da matriz solução após o uso do 

ALC. 

O método ALC nos mostra os pares de células de máquinas com os respectivos 

movimentos de máquinas. Ao analisar o método percebemos que o par de célula de máquinas 

que possui maior movimento de máquinas, as máquinas que o compõem não poderão ser 

separadas. 

Partindo deste pressuposto temos que montar a matriz incidência iniciando com os 

pares de células de máquinas que apresentaram maior número de movimentos. Entre os pares 

que apresentaram maiores movimentos, temos que selecionar aqueles que em conjunto 

somem todas as máquinas da linha de produção do problema em questão sem repetir nenhuma 

das máquinas na combinação, pois se houver repetição quando unir um par de células de 

máquinas com outro existirá concorrência entre as máquinas para ficar próxima de sua 

máquina semelhante. Realizando combinações chegamos aos pares de células de máquinas 

CM1/CM4 e CM3/CM5, dois pares com seus movimentos respectivamente iguais a 3 e 2. 

Como o par de células de máquinas CM1/CM4 possui as máquinas M1, M2 e M6 e o 

par CM3/CM5 possui as máquinas M3, M4 e M5, ao unir os pares temos todas as máquinas da 



linha de produção sem repetição. A matriz incidência é formada então com estes pares de 

células. 

 

Figura 5.8: Matriz incidência com a aplicação do método ALC. 

Durante o processo de combinação, realizamos a combinação, por exemplo, dos pares 

de células CM1/CM2 e CM1/CM4 as quais possuem os números de movimentos iguais a 3, e 

as máquinas que as compõem respectivamente são: M1, M2 e M3; M1, M2 e M6 a máquina que 

se repete é a M2, e as máquinas que irão entrar em concorrência para ficar próximo da 

semelhante M2 são as máquinas M3 e M6. Como não podemos separar as máquinas 

semelhantes dentro de uma célula de acordo com o método SLCA, então concluímos que esta 

combinação é impossível. 

De todas as combinações entre os pares de células de maiores movimentos, a 

compatível foi a expressa na figura 5.8. A única solução possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 



60 
 

Capítulo 6 

Resultados e discussões  
 

6.1 Introdução 

 De acordo com o que foi apresentado neste trabalho compreendemos que em uma 

fábrica pode existir problemas de sequenciamento de tarefas, principalmente nas indústrias 

que possuem máquinas especializadas, ou seja, aquelas nas quais determinados produtos 

dependem exclusivamente para serem processados. 

 Vimos três tipos de problemas de sequenciamento: flow-shop, open-shop e job-shop e 

também como resolver. De forma mais específica o de job-shop o qual foi estudo do nosso 

trabalho, por sua natureza de maior complexidade do que os demais, como visto em todo o 

trabalho. 

 

6.2 Utilização da tecnologia de grupo 

 O capítulo 4 descreve sobre a tecnologia de grupos, mostrando algumas técnicas e 

explorando a resolução de um problema de job-shop. Este capítulo mostra três formulações 

matemáticas e também os métodos de resolução destas formulações, das três formulações 

possíveis, utilizamos nos testes numéricos a formulação matricial em conjunto com o método 

de resolução dos coeficientes de similaridade. Aplicando em um problema- exemplo, capítulo 

5, mostramos a aplicabilidade do método e obtemos um resultado próximo do ideal, não 

conseguimos o ótimo por se tratar de um problema de categoria NP. O resultado obtido foi 

uma matriz diagonal, onde os blocos diagonais representam as células de máquinas. 



 

Figura 6.1: Matriz incidência do problema-exemplo sem aplicação do método SLCA. 

 

Figura 6.2: Diagrama de Gantt representando a solução inicial da matriz da figura 

6.1, atribuindo que todas as operações possuem o mesmo tempo de execução, igual a 2. 

 

 

Figura 6.3: Matriz diagonal do problema-exemplo, figura 6.1, após aplicação do 

método SLCA. 
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Figura 6.4: Diagrama de Gantt representando a solução da matriz da figura 6.3, 

atribuindo que todas as operações possuem o mesmo tempo de execução, igual a 2. 

Com a matriz diagonal encontrada, figura 6.3, foi possível programar as tarefas, isto é, 

ordená-las de forma a aperfeiçoar a minimização da duração total do processo de fabricação 

implicando na diminuição do atraso deste processo, isto é, seqüênciar as tarefas de tal maneira 

que os produtos estejam prontos com maior rapidez no fim da linha de produção. Realizamos 

uma redução do makespan, isto é, tempo total de manufatura dos produtos, como nos 

mostram as figuras 6.2(sem aplicação de tecnologia de grupo) e 6.4(com aplicação da 

tecnologia de grupo), neste exemplo temos uma redução do tempo inicial de 18 para 4. 

Reorganizaremos a fábrica primeiramente de formar lógica com a aplicação da 

tecnologia de grupos e após os testes, a movimentação final, física das máquinas. 

Aumentando assim a viabilidade do estudo em uma fábrica, pois só será realizada a 

movimentação das máquinas, isto implica na parada da produção, após testes e constatação da 

viabilidade do projeto de reorganização. 

Os resultados obtidos foram conquistados após uma vasta pesquisa e incessantes 

estudos do acervo bibliográfico citado em “referências bibliográficas”. 
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Capítulo 7  

Conclusões e trabalhos futuros  
 

 O resultado obtido na aplicação da tecnologia de grupo num problema-exemplo de 

uma fábrica que possui vários produtos, que na linha de manufatura existe um problema de 

seqüênciamento caracterizado como job-shop, foi satisfatório. Utilizamos um dos métodos de 

resolução estudados, o método dos coeficientes de similaridade,  e realizamos testes 

numéricos que garantiu uma visão melhor acerca do entendimento do método de resolução 

que utiliza a tecnologia de grupos como base e modelagem matemática matricial. 

 Todos os métodos explorados nos levam a um resultado mais próximo do ideal, por se 

tratar de um problema de job-shop, pois sua complexidade computacional esta inserido na 

categoria de um problema NP [2,3], ou seja, não podem, pelo menos até o momento, serem 

resolvidos com algoritmos com tempo polinomial, nem tampouco conseguir um resultado 

ótimo. 

 Nossos testes numéricos foram realizados em um problema-exemplo de pouca 

complexidade, se utilizássemos um problema de maior complexidade teríamos que lançar 

mão de auxilio computacional, do contrário levaríamos muito tempo na realização dos 

cálculos.  

As atividades propostas para trabalhos futuros para explorar ainda mais o assunto 

seriam: 

 Realizar um programa computacional, para fazermos testes numéricos com 

problemas-exemplos mais complexos; 

 Comparar os métodos de resolução verificando qual tem maior eficiência. 
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	capa folha de rosto ass
	TCC 1 etapaa
	tcc 2 etapa 17-08-2009
	 O princípio geral destes métodos é o de substituir a resolução de um problema inicial complexo pela resolução de vários subproblemas mais fáceis de resolver. A redução da dimensão é tão importante quanto o problema ter uma complexidade elevada. Estes métodos permitem aproximar da solução global ótima resolvendo cada subproblema localmente, por um procedimento de coordenação das soluções locais tratando os acoplamentos entre os subproblemas. Distinguimos os métodos de decomposição em programação matemática, os métodos de decomposição espacial e os métodos de decomposição temporal.


