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TAHARA, C.S. Arquitetura para integração de métodos para apoiar a decisão 

em formação de células de manufatura. São Carlos, 2001. 157 p. Teste 

(Doutorado), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, Departamento de Engenharia Mecânica. 

RESUMO 

A manufatura celular tem um importante destaque entre os sistemas de 

produção, sendo empregada em parte significativa das empresas de 

manufatura classe mundial e alvo de constantes pesquisas. Um dos aspectos 

fundamentais para a aplicação desse sistema de produção é a solução do 

problema de formação de células. Ao longo das últimas três décadas muitos 

algoritmos foram propostos para auxiliar esta decisão, porém, eles não têm 

sido intensamente aplicados na rotina das empresas, que na maioria dos 

casos, definem as células com base no bom senso e experiência. Alguns dos 

fatores que contribuem para isso são: a não disponibilidade de dados 

necessários para a solução do problema, e o fato de que cada algoritmo retrata 

situações particulares, necessitando de um especialista que seja capaz de 

escolhê-los ou desenvolvê-los e aplicá- los conforme as características 

específicas do problema enfrentado. Neste trabalho propõe-se uma arquitetura 

que busca integrar os diversos algorit1 mos de formação de célula , permitindo 

que estes sejam aplicados a um mesmo conjunto de dados. O objetivo é 

disponibilizar aos profissionais de empresa o maior número possível de 

algoritmos de maneira simples e sem a necessidade de dispendiosos 

levantamentos de dados, seguindo um procedimento em que possam analisar 

diferentes soluções de um problema. A arquitetura é composta de um 

procedimento, um modelo orientado a objeto e um sistema de apoio à decisão 

para formação de células. Os resultados obtidos da aplicação mostram que a 

arquitetura proposta é viável com grandes possibilidades para continuar a ser 

desenvolvida em pesquisas futuras. 

Palavras-chave: Arquitetura, Método para Formação de células de 

manufatura, Sistema de apoio à decisão, Modelagem orientada a objeto. 
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TAHARA, C.S. Framework for integration methods to decision support in 

manufacturing ce/1 formation. São Carlos, 2001. 157 p. Teste (Doutorado), 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

Departamento de Engenharia Mecânica. 

ABSTRACT 

The cel/ular manufacturing h as an important prominence among the production 

systems, being used in significant pari of the world c/ass manufacturing 

companies and it is objective o f constant researches. One of the fundamental 

aspects for the application of this production system is the solution to the 

problem o f cel/s formation. Along the /ast three decades many a/gorithms were 

proposed to aid this decision, even so, they have not been app/ied intensive/y 

in the normal routine of the companies that in most of the cases, they cel/s 

design with base on the good sense and experience. Some of the factors that 

contribute to that are: there are not avai/ab/e necessary data to the solution of 

the prob/em, and the fact that each a/gorithm presents private situations, 

needing a specialist that is capab/e to choose them or to deve/op them and to 

apply them according to the specific characteristics o f the prob/em. In this work 

we propose a framework that /ooks for to integrate the severa/ algorithms of 

ce/1 formation, al/owing that these are app/ied to a same group of data. The 

purpose is become avai/ab/e to professional of a company , the /argest 

possib/e number of a/gorithms in a simple way and without the necessity of 

expensive survey of data, following a procedure in that it can ana/yze different 

solutions o f a problem. The framework is composed o f a procedure, an object

oriented model and a decision support system for cel/s formation. The 

obtained results of the application show that the proposal framework is 

acceptable with great possibilities to continue to be developed in future 

researches. 

Key Word: Framework, Method for manufacturing ce/1 Formation, Decision 

Support System , Object-Oriented model. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

1.1 Localização do trabalho 

Novos padrões de consumo aliados às constantes mudanças econômicas, 

sociais, culturais e políticas mantêm o ambiente de produção em permanente 

alteração. Há uma preocupação em buscar novas formas para alcançar mais 

competitividade pela introdução de novas estratégias, desenvolvimento de 

novos conhecimentos, criatividade ou inovação nos meios de produção. As 

empresas devem receber rapidamente as informações do mercado e processá

las, gerando instruções e procedimentos de melhores práticas de trabalho. 

Para tal, deve existir uma integração total entre todos os setores da empresa 

para uma rápida resposta às novas exigências. 

A evolução tecnológica permitiu que a tarefa de produção se tornasse um 

processo mais racional e eficiente. Dentre os vários tipos de sistemas de 

produção, a manufatura celular tem um importante destaque, já que engloba 

características muito favoráveis à implantação de técnicas que atendem às 

exigências de competitividade. 

O sistema de manufatura celular baseia-se em princípios e regras simples 

e até mesmo intuitivos, e tem como benefícios principais a redução do tempo 

de setup, do tempo de processamento, de filas, de perdas com refugos e o 

aperfeiçoamento da qualidade, uma vez que os operadores adquirem maior 

habilidade e responsabilidade pela produção. 

Contudo, a manufatura celular ainda não atingiu todo o seu potencial de 

utilização, o que se deve em grande parte à lacuna existente entre o 

desenvolvimento científico que ocorre na área e a aplicação destes 

conhecimentos na solução do problema prático enfrentado por profissionais. 

Existe uma vasta literatura, para o problema específico de formação de 

células de manufatura, abordando metodologias para projeto de células, 

medidas de avaliação de desempenho, novas e modernas técnicas para 

agrupamento de máquinas em células e peças em famílias, considerando 

diversas funções para otimização, sujeitas a uma vasta gama de diferentes 

tipos de restrições. Mas, ao mesmo tempo, pesquisas recentes (WEMMERLÓV 
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& JOHNSON, 2000) indicam que grande parte das células formadas em 

empresas de manufatura ainda é baseada no bom senso e experiência dos 

profissionais que atuam na área de manufatura. Este aparente paradoxo, na 

verdade mostra que existe a possibilidade de alcançar um melhor desempenho 

se forem desenvolvidas ferramentas práticas, flexíveis e realmente viáveis que 

facilitem o uso efetivo destas técnicas de agrupamento já disponíveis na 

solução de problemas reais de formação de células. Pode-se verificar que a 

lacuna entre a grande quantidade de métodos e a sua baixa aplicação deve-se 

a diferentes aspectos: 

a Os procedimentos desenvolvidos para a implementação de células de 

manufatura, apesar de serem de fácil entendimento retratam 

problemas, em geral, muito particulares. Com isto, faz-se necessário 

a atuação de uma pessoa altamente especializada que possa 

entender o problema e identificar ou desenvolver técnicas capazes de 

auxiliar a obtenção de uma solução; 

a Para a solução deste problema é necessário o levantamento de uma 

grande quantidade de dados sobre máquinas, produtos, roteiros de 

fabricação, distâncias, entre tantos outros. Coletar estes dados 

unicamente com o intuito de se formar células empregando uma 

técnica específica pode tornar a solução do problema inviável e 

excessivamente dispendiosa; 

o Muitos gerentes, responsáveis pelo setor produtivo, consideram 

facilmente tratável o problema de formação de células, não 

necessitando de técnicas especiais para se definir uma boa solução. 

A experiência seria suficiente. 

Outros fatores que dificultam a utilização e maior divulgação das técnicas 

de formação de células são: 

o Inexistência de uma ferramenta de software com os algoritmos 

implementados; 

o Muitas vezes é necessário um especialista para a implementação da 

técnica; 

o Em algumas situações, coletar os dados de entrada para a execução 

dos algoritmos é um processo demorado, trabalhoso e 

conseqüentemente caro; 

o Mesmo quando os dados e os conhecimentos técnicos necessários 

são disponíveis, não existem ferramentas que utilizem estas 
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informações de forma integrada, sem a necessidade da intervenção 

do usuário e a utilização de uma miscelãnea de ferramentas, 

migrando por vários softwares antes de chegar ao formato desejado. 

A evolução da tecnologia da informação pode ser explorada para auxiliar 

na melhoria deste quadro, uma vez que a difusão dos sistemas de informação 

nas áreas produtivas tem permitido às empresas, mesmo que pequenas, o 

armazenamento contínuo de dados de produção, tais como informações sobre 

produtos, peça, máquinas, demanda, custos, tempos e outros, que são úteis na 

resolução de problemas de formação de células. Além do mais a tecnologia de 

programação orientada a objeto e de integração de sistemas podem também 

ser exploradas de forma a permitir que um mesmo conjunto de dados oriundos 

dos sistemas corporativos possam ser utilizados como fonte para rotinas 

contendo diferentes técnicas de formação de células. 

Diante deste quadro desenvolveu-se um esforço no sentido de propor 

maneiras de solucionar o problema de formação de células empregando-se 

ferramentas que integrem o maior espectro de técnicas disponíveis, todas elas 

fazendo uso de um mesmo conjunto de dados. Busca-se desta forma 

aproveitar o conhecimento disponível em termos de algoritmos para formação 

de células, aproximando-os da aplicação prática. 

1.2 Objetivo do trabalho 

O objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura para integração de 

métodos para apoiar a decisão em formação de célu las de manufatu ra, capaz 

de satisfazer as seguintes características: 

o Aproveitar o conhecimento gerado sobre métodos para formação de 

células, por meio da integração e disponibilização destes para os usuários 

de maneira simples e lógica; 

o Permitir a reutilização das informações básicas para a solução do problema 

de formação, tais como produtos, máquinas, roteiros de fabricação, entre 

outras. Informações encontradas nos sistemas corporativos de empresas. 

Esta arquitetura é formada por um procedimento para formação de 

células e um modelo orientado a objeto, que juntos permitem o 

desenvolvimento de um sistema computacional. 
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1.3 Pergunta de pesquisa 

A continuidade de pesquisas e o desenvolvimento de trabalhos na área 

de manufatura celular é motivada pelo fato de ainda existirem perguntas 

inexploradas. Uma pergunta que surge, quando analisamos as técnicas para 

formação de células de manufatura é: 

o Como integrar os métodos de formação de células existentes de forma que 

possam ser utilizados sem a necessidade de grande esforço. 

1.4 Justificativa 

A principal justificativa para este trabalho é a necessidade de um novo 

enfoque nas pesquisas sobre formação de células de manufatura, de uma 

ênfase na proposição de métodos em favor da busca de soluções que 

permitam fazer uso aplicado destes métodos. Dado que os trabalhos 

desenvolvidos nos últimos anos, fundamentalmente baseados em novas 

técnicas e algoritmos de formação de células, têm tido pouco impacto práticos 

na utilização prática do /ayout ce lular, é preciso mais do que nunca descobrir 

soluções que permitam o aproveitamento deste conjunto de métodos 

desenvolvidos, ou seja, esta base de conhecimento acumulada, permitindo que 

sejam empregados na solução de problemas práticos de fo rmação de cé lulas . 

Trabalhos recentes , como BAZARGAN-LARI et ai. (2000), HO & MOODIE 

(2000) , W EMMERLQV & JOHNSON (2000) e MANSOURI et ai. (2000) 

demonstram claramente este aspecto reforçando que mais importante que os 

métodos em si é a questão de como integrar as metodologias e técnicas já 

existentes . 

1.5 Relevância da pesquisa 

A relevância da pesquisa é baseada na criação de nova tecnologia, ou 

seja, no fato de cri ar uma arquitetura que integra os métodos para a formação 

de células. Neste sentido Alvin Gouldner apud PÁDUA (1996) afirma: "as 

mudanças mais fundamentais em qualquer ciência comumente resultam, não 

tanto da invenção de novas técnicas de pesquisa, mas antes de novas 

maneiras de se olhar para os dados, dados estes que podem ter existido por 

longo tempo". 

Consideramos que esta arquitetura também traz contribuições 

diretamente para o grupo de pesquisa do Departamento de Engenharia 

Mecânica - USP, São Carlos, permitindo que trabalhos complementares sejam 
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desenvolvidos, consolidando a linha de pesquisa em layout de fábrica, já em 

desenvolvimento. Com a implementação do modelo de sistema proposto, uma 

conseqüência direta será sua aplicação em empresas brasileiras. 

1.5 Metodologia 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste projeto pode ser 

classificada, segundo DAN E (1990), como Pesquisa Ação, pelo fato do 

observador (pesquisador) participar ativamente do processo e principalmente 

pela pesquisa ser conduzida com a finalidade de solucionar um problema 

prático. 

Além do método é possível qualificar a pesquisa em outras dimensões 

como segue: 

o Referencial : Positivista - Hipotético- dedutivo. A escolha do referencial 

hipotético dedutivo envolveu o estilo de desenvolvimento da proposta; 

o Natureza: Aplicada, uma vez que a proposta de pesquisa tem foco na 

aplicação de conceitos existentes; 

o Abordagem: Qualitativa, pois a proposta refere-se a uma nova interpretação 

de um problema conhecido. 

A figura 1.1, resume a metodologia de pesquisa utilizada. 

O desenvolvimento da pesquisa envolveu as seguintes etapas: 

o Projeto de pesquisa 

);> Seleção do tema: A seleção do tema de pesquisa envolveu o interesse 

inicial pela área de projeto de layout. 

);> Formulação da hipótese de pesqu isa: 

11 É possível integrar métodos para a formação de células de 

manufatura 

Uma vez que adotamos o método positivista hipotético-dedutivo, a 

hipótese é comprovada enquanto não encontramos um exemplo que a 

refute. 

);> Revisão bibliográfica : O trabalho foi desenvolvido tendo como base uma 

pesquisa bibliográfica, que procurou analisar além das novas técnicas 

propostas, quais suas limitações e vantagens e de que maneira 

poderiam ser viabilizados para utilização na prática. Esta foi a forma de 

conseguir informações sobre o processo de formação de células e 

principalmente quais as técnicas disponíveis para auxiliar os usuários 

neste processo. 
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Referencial 
Positivista: Hipotético-dedutivo 

! 
Abordagem Qualitativa 

! 
Elaboração da hipótese 

! 

Pesquisa Bibliográfica 

l 
Desenvolvimento das Etapas 

Figura 1.1: Metodologia de Pesquisa 

Assim, para cada artigo analisado, verificou-se os seguintes aspectos, 

ver anexo A: 

o Dados necessários; 

• Restri ções; 

e Função objetiva 

Complementando este levantamento, foi realizada uma entrevista 

informal com profissional da área, para confirmar algumas suposições feitas 

sobre o processo. 

o Projeto da arquitetura: 

} Descrição do procedimento para integrar métodos para formação de 

células; 

~ Elaboração do modelo orientado a objeto; 

~ Descrição do sistema; 

~ Exemplo de Aplicação da arquitetura. 

o Elaboração do texto 

~ Elaboração dos capítu los do trabalho. 
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1.8 Estrutura do trabalho 

Para o desenvolvimento do trabalho utilizamos conceitos relacionados a 

três áreas: formação de células, sistema de apoio à decisão e modelagem 

orientada a objeto. Assim, no capítulo 2, 3 e 4 são apresentados uma revisão 

sobre os principais conceitos e os trabalhos desenvolvidos sobre o assunto. 

No capítulo 5 apresentamos a proposta da arquitetura para formação de 

células. No capítulo 6 é descrito o sistema que fornece suporte à viabilidade da 

arquitetura. No capítulo 7 elaboramos uma aplicação e no capítulo 8 

apresentamos as conclusões do trabalho. 

A figura 1.3 mostra a estrutura do trabalho. 

Capítulo 2: 
Formação de 

Células 

Revisão Bibliográfica 

Capítulo 3: 
Sistema de 

Apoio à 
Decisão 

Capítulo 4: 
Modelo 

Orientado a 
Objeto 

Desenvolvimento da Proposta 

Capítulo 5: Capítulo 6: 
Arquitetura Aplicação 

Conclusão 

Capítulo 7: Conclusão 

Figura 1.3: Estrutura do Trabalho 



CAPÍTULO 2: FORMAÇÃO DE CÉLULAS DE MANUFATURA 

2.1 Introdução 

Um ponto de concordância no gerenciamento da produção é o fato de 

que a manufatura celular possibilita melhorias para a organização, mas às 

custas de alteração muitas vezes radicais no modo de produzir, envolvendo 

muitos setores e utilizando certo tempo para a sua efetivação. 

Especificamente, o termo formação de células refere-se às atividades 

relacionadas com a identificação de famílias de peças e grupos de máquinas e 

a avaliação das propriedades das células associadas. A formação de células 

envolve restrições que variam conforme a empresa, tornando o problema de 

difícil generalização. 

Dentre os vários tipos de sistemas de produção, o sistema celular é 

tema de muitos estudos, já que congrega características tão interessantes para 

o cenário das indústrias de produção. Nessa seçãQ_. vamos revisar os 

principais conceitos e trabalhos publicados na literatura. 

2.2 Manufatura Celular 

Uma célula de manufatura é uma coleção, um agrupamento de 

máquinas para processamento de peças similares (famílias de peças). As 

máquinas podem ser ditas dedicadas para a produção de peças de uma 

determinada família . . Esse tipo de arranjo pode aumentar a eficácia das 

máquinas, reduzir os refugos, reduzir custos no controle de qualidade, reduzir 

. tempo de setup . A manufatura celular, que é o tipo de sistema de produção 

que envolve uma ou mais células, representa um importante avanço no 

gerenciamento e controle da produção, WEMMERLOV & HYER (1987) . Sua 

aplicabilidade, no entanto, é ainda bastante discutida, já que os resultados da 

implantação da manufatura celular ainda são muito adversos. Existem muitas 

questões a serem investigadas, pois cada indústria possui características 

particulares . 
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Alguns benefícios da manufatura celular, apontados por FRY et ai. 

(1987), são apresentados na tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Benefícios da manufatura celular 

Fonte: adaptado de FRY et ai. (1987) 

Benefícios 

o A redução de fila, setup e tempo total de produção; 

o Redução do manuseamento do estoque; 

o Aperfeiçoamento da qualidade do produto; 

o Aumento do espaço no chão de fábrica ou sua melhor utilização; 

o Aumento na mobilidade e responsabilidade do operador; 

_o ___ R_e_d_u_ç~ã_o_d_a_s_p_e_r_d_a_s_c_o_m_re_f_u_g_o_s~. ~--~~------------ ~/ 
o Redução no esforço para o controle da produção \ )\"'-

o Facilidade no seqüênciamento e planejamento da produção 

o Redução no tempo de liberação Ol.ü) tf)lJ/J 
o Redução de manipulação de-r;>ap-91 1\,tJJ:) l ',; \l l9 ) 

o Melhora o relacionamento humano · 

Segundo JORDAN & FRAZIER (1993), muitos desses benefícios estão 

relacionados diretamente à redução do tempo de setup. Os autores indicam 

três princípios importantes para o sucesso da implantação da manufatura 

celular: 

o a redução em tempo de setup seria o objetivo primário para a formação da) 

célula, do qual muitos outros benefícios derivariam; _.--f\) 
o a redução do tempo de setup somente é alcançada para a peça, usando :<J 

alguma ou todas as operações de setup da peça precedente; 

o os métodos de formação e programação de células seriam baseados na 

seqüência dependente de setup. 

Existem mudanças organizacionais e comportamentais, conseqüentes 

da manufatura celular. _As células, geralmente possuem mais máquinas do que [\\( 

operadores, significando que os operadores devem operar mais de uma ' l 

máquina e balancear a carga de trabalho na célula. Isto representa uma 

descentralização das tarefas, tornando os operadores mais habilitados e com 

oportunidades de trabalho em equipe, participando mais do processo 

produtivo, do material bruto até a peça terminada (enriquecimento e satisfação 

no trabalho), HYER & WEMMERLÜV (1984). 
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As células são como unidades de produção as quais devem ter um 

planejamento e controle próprio. Como conseqüência, a variedade de produtos, 

o seqüênciamento das peças e a carga atribuída à célula, tornam-se fatores 

importantes já que influenciam diretamente no tempo ocioso das máquinas e 

no tempo total do uso da célula. Desta forma, a natureza da demanda para 

uma família de peças na célula deve ser alta o suficiente para proporcionar 

uma carga adequada para as máquinas, de tal modo que seja alta a utilização 

das principais máquinas dentro da célula. A demanda por peças, de 

preferência, deve ser relativamente estável de um período para outro, pois 

assim o fluxo de materiais se torna mais uniforme. Não se exige uma demanda 

perfeita, mas quanto mais estável melhor, GAITHER et ai. (1990). 

Dentre os muitos fatores responsáveis pela necessidade de um novo 

arranjo físico, podemos destacar: 

o Alterações do espaço disponível; 

o Excesso de material em processo; 

o Fluxo de trabalho; 

o Ocorrências de gargalos simultâneos com ociosidade; 

o Baixo aproveitamento das habilidades de trabalhadores; 

o Longos ciclos de operação e atrasos nas entregas; 

o Ansiedade e tensão do trabalhador 

o Dificuldade no controle operacional. 

Os fatores citados anteriormente são críticos na elaboração do melhor 

/ayout da fábrica e devem ser considerados de forma a conciliá-los em uma 

situação ótima. Assim, em geral, para contornar alguns problemas ou 

minimizar a ocorrência de outros, as fábricas instalam-se de formas variadas e 

em muitos casos, buscam soluções que misturam configurações de /ayout. 

Alguns exemplos de layout de células são apresentados nas figuras seguintes. 
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Famllia 1 

Fam!lia 2 

\) 

Fresar 
w 

' ' \ 
' ' ' ' ' 

Fresar 1-+ Perfurar 1-+ Retificar 

Tornear f-. Retificar -. Mandrilar 1-+ 

r-1 

~ 

Retilicar 

Figura 2.1: TG em Linha 

Fonte: SINGH & RAJAMANI, 1996 

Mandril ar 
Tornear 

.: 

1f 
' ' • ' ' ' ' ' ' I 

T 

Fresar 

Figura 2.2: TG Células 

Fon te: SINGH & RAJAMANI, 1996 

Fresar 

A manufatura celu lar tem sido estudada e uti lizada por indústrias em 

todo mundo como melhor arranjo físico para a manufatura em situações de 

J2!0cessamento de lotes com médio volume e variedade . O grande interesse 

surge da ampla aplicabi lidade e do potencial de melhorias estratégicas, em 

processos, no gerenciamento da produção e no relacionamento dos 

funcionários com as atividades. Contudo, encontramos poucas pesquisas 

práticas que tenham um levantamento sobre a real implantação deste sistema 

nas fábricas pelo mundo. Um estudo recente, BAZARGANI-LARI et ai. (2000), \ 

que realizou uma pesquisa em 209 empresas e constatou que 52% destas 

empresas já utilizam ou estavam em processo de implantação de células de 

manufatura. Cerca de 70% das empresas que já possuíam células 

implantadas, relatam melhorias em mais de um dos seguintes aspectos: tempo 

de processamento, tamanho do lote, produtividade do trabalho, tempo de 

preparação de máquina, tempo de liberação, flexibilidade e qualidade no 

trabalho . -~ o f~tor dJ3_maior interesse na implantação de células de manufatura 

' \ l r' ) 1 /t\}.J 
',;\ 
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~u~e_nHo investimentos adicionais de capital ou 

_tn:tbalhadores. 

2.3 Taxonomia de Células 

Na prática, as empresas freqüentemente utilizam o termo célula para 

designar uma ampla variedade de situações: um departamento funcional 

consistindo de máquinas idênticas; uma única máquina que executa 

automaticamente uma variedade e operações ou uma linha de montagem 

dedicada. Contudo, não se considera todo este grupo como parte da definição 

de manufatura celular, MEREDITH (1992). 

Em geral, se uma pequena parte das instalações de produção é celular, 

então estas células fazem parte de um projeto piloto ou foram criadas para 
' 

suprir uma necessidade excepcional de produção . .Se_ mais do que uma célu~ 

( I 

' ) 
é necessária para a redução total, então_a manufatura encontra-~ ymjob . ~ . 

shop de dois níveis, em que operações múltiplas são agrupadas em célula§Jlo · __., 'iJ \) - ---
primeiro nível e no segundo nível, as famílias transitam entre células para 

completar suas necessidades de processamento. Existe também o caso parcial 

e refere-se às situações nas quais as empresas estão testando o conceito de 

células mas desejam evitar gastos com movimentação de equipamentos, 

MEREDITH (1992). 

Assim , o nome célula é utilizado antecipadamente e como conseqüência 

dessa indefinição tem-se a obtenção de partes dos benefícios obtidos pela 

manufatura celular sem a visão das reais potencialidades do sistema. 

2.4 Fatores que interferem no projeto de células de um sistema de 

manufatura 
~ 

O projeto de formação de células de manufatura deve ser elaborado de ;.' ~~/\) 
forma a considerar um conjunto de fatores presentes na organização, que .Y ~ )._d\ 
interferem em vários níveis no bom desempenho e na facilidade de (j'f'l.r~ 
implantação do sistema.j Pode-se identificar quatro fatores que são , c 1 , 

. I \ ) 9) r. • • 
determinantes na viabilidade da célula: 

o Produto: Estrutura das peças, matéria-prima, forma, etc. 

o Recursos: Matéria-prima, máquinas, capital, trabalho e informação. 

o Operacio,nal: Processo e tecnologia de produção. 

o Organizacional 
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A figura 2.3 ilustra três das categorias citadas anteriormente. 

Categoria Subcategoria Fator 

Tamanho peça/produto 
Estrutural/interna 

Firmeza/fragilidade das peças 

Produto Compartilhamento de matéria-prima 

Facilidade de movimentação das peças 

Criticalidade das peças 
Externa 

Estabilidade do projeto 

Estabilidade da demanda 

Tamanho do ciclo de vida do produto 

Disponibilidade de máquinas duplicadas 

Capacidade 

Máquinas Limite de espaço 

Compartilhamento de equipamentos intensivos importantes 

Necessidades de manutenção de equipamento 
Recursos 

Flexibilidade de máquina 

Custo de treinamento 
Capital 

Custo do capital 

Custo de novos equipamentos 

Custo de realocação de equipamentos 

Flexibilidade da força de trabalho 
Funcionários/trabalho 

Integração dos trabalhadores 

Restrições de segurança no local da máquina 

Experiência com TG 
Informação 

Disponibilidade de informações de roteiro 

Disponibilidade de informação de capacidade 

Tempo de setupl tempo de corrida 

Processo Tempo de movimentação 

Número de operações por peça 

Operacional 
Flexibilidade de roteiro 

Variabilidade de tempo de processamento 

Tamanho de lotes 

Idade dos equipamentos 

Tecnologia de Potencial em repetir prejuízos com movimentos 

produção Grau de automação 

Estabilidade tecnológica 

Continuidade do processo de fabricação 

F1gura 2.3: Fatores que afetam o proJeto de /ayout de um sistema de produção 

Fonte: BASU et ai. (1995). 
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Outro ponto importante que interfere no projeto de células de 

manufatura é a disponibilidade de dados. Se algum algoritmo está sendo 

utilizado para auxiliar o responsável pela manufatura a projetar células, então 

com certeza um conjunto de dados deverá ser coletado ou disponibilizado para 

uso do algoritmo. A tabela 2.2 ilustra uma amostra de dados que podem ser 

usados na elaboração do /ayout interno das células. 

Tabela 2.2: Amostra de dados que podem ser usados no /ayout de máquinas 

Fonte: HASSAN &ALBIN ( 1994) 

Tipo de dados Elementos 

Fluxo de dados Tipo de movimentos (unidirecional, bidirecional), gráfico de\para, 

gráfico de relacionamentos, lista de peças. 

Manipulação de Tipo e número de equipamento, custo de aquisição e instalação de 

materiais equipamentos, capacidade de equipamento, velocidade de 

equipamento, capacidade de movimentação (fixo, rotacional, 

elevação, movimento unidirecional ou bidirecional), tipo de 

mecanismo de carg a, número de mecanismos de carga, custo da 

unidade de carga, caminho de movimentação, fonte e destino de 

movimentação, custo por peça movimentada por distância. 

Dados de 

máqu ina 

Dados de 

espaço 

Tipo, número de cada tipo de máquina, custo da instalação inicial, 

área e dimensões, capacidade, capacidade de automação, tempo 

de setup, custo de setup, orientação, instalação elétrica, controle 

elétrico e mecânico. 

Área e dimensões do chão de fábrica, forma, número e largura dos 

corredores, tamanho do armazém, distâncias, manobra do robô, 

restrições (coluna, altura do teto). 

Dados de peças Forma (rotacional, prismática) dimensões, operações necessárias, 

relacionamento de precedentes, n(Jmero de tipo de peças, 

tamanho do ciclo de vida, mix de produtos no futuro e suas 

probabilidades, roteiros alternat ivos. 

Dados de Taxa de produção, volume da demanda, rendimento, tempo de 

produção ciclo, tempo de operação, método de produção. 

Dados variados Habilidade de operadores trabalharem em mais de uma máquina , 

tipos de flexibilidade sem um FMS, restrições de orçamento, 

segurança e meio ambiente, estoque em processo, layout inicial, 

custos de realocação, matriz de incidência peça-máquina, tempo 

de espera, número de estações de carga/descarga. 
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Os d.ados necessários para resolver o problema do /ayout interno da 

célula, podem ser resumidos na figura 2.4 

I 
N~'EII Dados de Ptocloção Dados de Ptodu'.o Dados de rmnufatuta 

I I I 
I 

I I 
N~'elll Nôll'le(Ode rmqu'na<> Flu:on de dados 

I I 
I 

I I I I I 
N~'el lll Dados de man'puiaçêo 

Dados de espaço Dados de custo Capacidade de rróqu'na Dados v;viado5 
de rrele<ias 

Figura 2.4: Dados para formação de /ayout de máquinas 

Fonte: HASSAN & ALBIN ( 1994) 

As dificuldades mais freqüentes estão relacionadas principalmente ao 

processo de coleta dos dados exemplificados na figura 2.4, nível 111. Quanto 

mais detalhado o modelo do /ayout, maior a necessidade de dados e mais 

d ificu ldades serão encontradas. Este fato motivaria os desenvolvedores de 

modelos a incluir somente os dados essencialmente necessários, como uma 

fo rma de contornar o problema. 

dados: 

Em HASSAN & ALBIN (1 994) encontramos um guia para preparar os 

o Organizar e melhorar a preparação dos dados; 

o Evitar suposições não realistas ou simplistas, que ocasionam a falta 

de dados importantes, ou erros; 

o Auxiliar a distinção de dados que podem ser constantes daqueles 

que devem ser tratados como variáveis de decisão; 

o Melhorar a acuracidade dos dados a fim de atingir a efici ência do 

modelo. 
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Em HASSAN (2000) é apresentado um conjunto de regras ou um guia 

para direcionar o desenvolvimento de melhores Jayouts. Este guia se propõe a 

atingir as seguintes metas: 

o Incluir outros aspectos no modelo de layout além do local das 

entidades no chão de fábrica; 

o Evitar resolver o problema de Jayout da mesma maneira; 

o Evitar suposições desnecessárias; 

o Considerar questões significantes ao layout, tratando-as 

adequadamente; 

o Utilizar várias heurísticas. 

o Considerar suposições implícitas e restrições ocultas; 

o Utilização de terminologias diferentes; 

o Investigar os passos que precedem o desenvolvimento do Jayout; 

o Construir algoritmos práticos; 

o Fazer a coisa certa na primeira vez. 

2.5 Abordagens para formação de células 

Na prática, dificilmente as indústrias utilizam uma técnica específica 

para resolver o problema de formação de células, mas utilizam informações de 

tipo de peça, roteiro de produção, volume de produção, tipo de material , etc. 

Contudo MEREDITH (1992), define quatro abordagens para resolver o 

problema de formação de células: 

o tecnologia de grupo (Sistema de Classificação e Codificação- SCC) 

como uma primeira etapa, já que o SCC não identifica células e nem 

famíli as; 

o análise de c/uste r, programação matemática; 

o roteiros de fabricação para formar famílias (não forma células); 

o identificação de famílias e células simultaneamente (coletânea de 

métodos, como a utilização de coeficientes de similaridade, etc.). 

Devido a existência de grande quantidade de métodos e técnicas, 

podemos encontrar várias abordagens para resumir o problema de projeto de 

células, dentre as quais, analisaremos a descrita em TAHARA et ai. (1 997). 

Segundo a referida abordagem, podemos inicialmente dividir o projeto de 

células como: orientado pelo projeto e orientado pelo processo . A partir dessa 

divisão, encontramos os métodos associados a cada abordagem e as diversas 
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técnicas que podem ser implementadas para o desenvolvimento do projeto. A 

figura 2.5 ilustra a abordagem. 

Formação de Células 
de Manufatura 

ABORDAGENS 

Figura 2.5: Classificação das abordagens para formação de células 

Fonte: TAHARA et ai. (1997) 

\ 
I 

Um aspecto sobre formação de células que não foi abordado nessa 

classif icação é o que relaciona os conceitos de /ean production, cuja idéia 

principal é produzir a uma taxa (takt time - ritmo) que possibilite atender 

tranqüilamente a demanda, SUZAKI, (1 987) apud REYNOLDS (1998). 

2.5.1 Orientadas pelo Projeto 

A abordagem orientada ao projeto utiliza informações sobre 

características de similaridades de projeto, como a geometria física das peças, 

para a formação de famílias. 
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2.5.2 Orientadas pelo Processo 

A abordagem orientada ao processo utiliza informações vindas da área 

de processo, tais como os roteiros de processo e fluxo de produção como base 

para a aplicação das técnicas para a formação de células, que em sua maioria 

visam obter células independentes minimizando a movimentação inter-células. 

2.6 Métodos para formação de células de manufatura 

São descritos nesta seção os principais métodos aplicados na solução 

do problema de formação de células. A abordagem escolhida define o tipo de 

informação que será trabalhada. Estas informações podem ser manipuladas de 

forma a descrever e modelar o problema a ser resolvido de inúmeras maneiras, 

definindo uma metodologia. 

O projeto das famílias de peças e das células de fabricação é uma 

tarefa importante e complexa que foi bastante pesquisada academicamente. 

Uma revisão do assunto pode ser vista no trabalho de BALLAKUR & STEUDEL 

(1987). O critério muito empregado para o projeto das famílias/células é a 

minimização do número de b/acksheeps, que são operações realizadas fora da 

cé lula que processa tal família de peças. Se uma peça tiver que passar por 

mais de uma cé lula para ser fabricada, então surgem operações blacksheeps. 

Estes movimentos inter-células são indesejáveis já que complicam muito o 

controle do fluxo de materiais. 

Quando se usa o conceito de f/ow shop modificado, GREEN (1980) apud 

CHOOBINEH (1 984), é possível ter a fabricação de um item em mais de uma 

célula viável. Célula viável é aquela em que um item pode ser processado 

inteiramente dentro dela. Uma cé lula viável para um item pode ser classificada 

em primária e secundária. Um item em sua célula primária segue um flu xo 

seqüencial e não existe backtracking nas máquinas. É assumido que uma 

cé lula primária de um item é capaz de produzir o item no menor custo possível. 

Célula secundária é aquela em que a produção de um item é possível, mas a 

um custo/unidade maior, devido ao aumento de setup e ao custo de 

movimentação de materia l. 

2.6.1 Sistema de Classificação e Codif icação 

O sistema de classificação e codificação utiliza-se de um código que 

representa os atributos das peças. As peças com atributos semelhantes serão 

classificadas em uma mesma família, sendo estas semelhanças vindas de 
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informações de projeto ou processo, SINGH (1993). As informações 

codificadas podem ser usadas em projetos, manufatura, compras, estimativas 

de custos, etc., e podem ser classificadas em grupos, uma vez que possuam 

características semelhantes. A estrutura básica usada nesses sistemas de 

classificação e codificação é o hierárquico, tipo cadeia ou híbridos, tais como o 

sistema Opitz, CODE, CUTPLAN, DCLASS, etc. 

2.6.2 Programação Matemática 

O problema de agrupamento pode ser tratado como problema de 

otimização e os métodos de programação matemática oferecem várias 

vantagens, pois têm a capacidade de restringir o tamanho da célula, o número 

de células, assim como incorporar o uso de diferentes planos de processos 

para cada peça. Muitos desses métodos envolvem modelos de programação 

linear e programação inteira não linear, tornando-os difíceis de serem 

resolvidos para problemas com grande número de peças ou máquinas. 

Ocasionalmente nos modelos não lineares, grupos de máquinas podem não ser 

adequadamente alocados em células assim como peças dentro de famílias. 

Outra restrição desses modelos é que o número de células deve ser 

especificado antecipadamente. A maioria desses modelos também não geram 

simultaneamente famílias de peças e grupos de máquinas. 

2.6.3 Anãlise de Agrupamento (Ciuster) 

A análise de agrupamento é um método que examina a similaridade 

entre objetos formando grupos, de modo que dentro de cada grupo os objetos 

são altamente similares, CARRIE (1 973). Inúmeros métodos de agrupamento 

podem ser descritos, tais como: Single Linkage Method, Complete Linkage 

Method, Average Linkage, Median Method, e outros. 

2.6.4 Inteligência Artificial 

Os métodos de Inteligência Artificial têm sido usados para o projeto de 

células de manufatura, como o modelo de redes neurais não supervisionado 

(ART). Neste modelo, não é necessário armazenar a matriz de incidência 

peça/máquina na memória. 

Inteligência artificial é uma área de estudos que apresenta ainda 

definições parciais, já que suas fronteiras ainda não são bem conhecidas. De 

modo geral podemos dividi-la em duas abordagens: a simbólica e a 

conexionista. Ela é uma teoria significativa sobre a natureza da inteligência 
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humana e forma a base da crença de que é possível criar programas que 

executem tarefas inteligentes. Na abordagem conexionista, o conhecimento é 

armazenado na máquina implicitamente, e o programador necessita elaborar 

um procedimento diferente para cada tipo de problema, RICH (1993). As 

técnicas usadas nessa abordagem utilizam de simulações e regras 

probabilísticas. 

2.6.5 Teoria de Grafos 

Os grafos podem ser visualizados pela sua representação geométrica, 

em que os nós correspondem a pontos distintos sobre o plano e os arcos a 

linhas unindo os pontos correspondentes. Os grafos permitem a modelagem de 

um número grande de problemas práticos como otimização ou seqüênciamento 

de operações. Uma grande quantidade de algoritmos está disponível na Teoria 

de grafos para o tratamento de problemas reais, como o problema de fluxo de 

custo mínimo, de caminho mínimo, etc. Para o problema de formação de 

células de manufatura , uma forma tradicional de utilizar a teoria de grafos é 

usar os nós como máquinas e os arcos como similaridades entre as máquinas 

HADLEY (1996). 

2.6.6 Heurísticas 

Uma heurística corresponde a um conjunto de regras que visam a 

descoberta ou a resolução de problemas. Estas regras são formadas a partir 

do bom senso do desenvolvedor ou da experiência de casos similares. Assim, 

podemos construir heurísticas diferentes, adaptadas aos problemas 

específicos. Um ponto questionável é que a utilização de uma heurística não 

garante a obtenção de uma solução ótima, mas sim uma solução viável 

provavelmente próxima da ótima. 

2.6. 7 Método baseado em ordenação 

Os métodos baseados em ordenação executam uma série de 

manipulações nas linhas e nas colunas para formar as famí lias de peças e 

grupos de máquinas (células) simultaneamente. Esses métodos necessitam de 

uma inspeção visual da matriz para determinar a solução do problema e não 

apresentam bom desempenho quando existem peças excepcionais ou 

máquinas gargalos. O algoritmo mais conhecido é o Rank Order Clustering 

(ROC), desenvolvido por King, KING (1980) e suas variações. 
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O método PFA foi um dos mais importantes métodos para o projeto de 

células de manufatura, apresentado inicialmente por Burbidge, apud HAM et. 

ai. (1985), no início da década de 70. Talvez a mais conhecida , simples e 

comum abordagem para determinar famílias é derivada do PFA (Production 

Flow Analysis). O PFA é um método manual que ajuda uma empresa a 

identificar fontes de atraso no fluxo de materiais decorrentes de seqüências de 

operações complexas, tamanho de lote de peças, variedade de máquinas, 

projeto das instalações, escolha incorreta de máquinas para operações, etc. 

Para gerar famílias de peças e células de manufatura é necessário elaborar a 

matriz peça-máquina. A partir desta matriz, efetua-se operações com as linhas 

e colunas até que os elementos unitários formem grupos alinhados ao longo da 

diagonal principal. Com este arranjo, as famílias de peças e os grupos de 

máquinas são identificados. 

2. 7 Formação de células de manufatura 

Uma proposta de metodologia para formação de células fl exíveis pode ser 

vista na figura 2.6. A fase I identifica o conjunto mais econômico de tipos de 

máquinas para processar a operação requerida para a peça inteira baseado em 

custo de máquinas, capacidades e capabilidades. A fase 11 associa 

individualmente operações-peça com máquinas individuais com um objetivo de 

proporcionar uma associação que permita o mínimo custo de manipulação de 

materiai s. O balanceamento no custo de manipulação de materiais, 

requerimentos de processamento e flexib il idade para adaptar mudanças. A 

terceira fase forma candidatos para células. A flexibilidade dessa configuração 

é então avaliada e então melhorada na fase IV com base no corrente conjunto 

de tipos de peças e demanda. Estas idéias, aliadas com todo o aparato 

tecnológ ico da microinformática e microeletrônica, tornam muito próxima a 

idéia de que a organização da produção das fábricas, tornando mais real a 

idéia de integ ração e flexibilidade. 
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Fase 

I 

11 

111 

IV 

Descrição Entradas do usuário 

Associar operações aos tipos de Maximizar o uso de associações, custo 

máquinas de máquinas, grupos de operações e 

tempos 

Associar peças para máquinas de cada Conjunto de operações/ peças, tempo 

tipo de operação 

Associar máquinas em células Maximizar máquinas/células 

Projeto de melhorias e avaliação Melhorar tipos: flexibilidade de volume, 

flexibilidade de roteiro, medidas de 

avaliação . 

Figura 2.6: Método de formação de células 

Fonte: ASKIN et a/. (1997) 

O projeto de células de manufatura, na verdade corresponde a algumas 

etapas básicas: 

o Formação de famílias de peças 

o Formação de grupos de máquinas 

o Definição do /ayout das máquinas ou cé lula. 

Em GONÇALVES FILHO (1 990) encontramos os seguintes estágios: 

o Análise de componentes; 

o Determinação dos tipos de máqu inas; 

o Previsão de demanda de componentes; 

o Determinação do número de máquinas; 

o Determinação da mão-de-obra; 

o Estratégia de planejamento e controle da produção na célula. 

Uma grande quantidade de métodos utilizam como procedimento básico a 

seqüência de acordo com a figura 2. 7 . 
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Matriz máquina~componente 

~ 
Obtenção da matriz bloco diagonal 

+ 
Definir a composição de cada partição 

~ 
Considerar cada partição como uma célula 

~ 
Definir o tipo de layout dentro da célula 

( Layout das máquinas ) 

~ 
Definir tipo de layout entre as células e tipo de 

sistema de manipulação de materiais 

Figura 2.7: Descrição do processo decisório no projeto de células de manufatura 

Fonte: ARVINDH & IRANI,(1 994). 

Antes de iniciar a implantação das células de manufatura, a 

administração da empresa deve realizar um planejamento global das atividades 

ou dos estágios a serem desenvolvidos. O projeto de uma célula de 

manufatura compreende uma série de decisões, as quais devem ser 

organizadas e integradas para que um bom resultado seja obtido, desde a 

escolha do tipo e quantidade de equipamentos que formarão a célula até o 

conjunto de componentes que serão produzidos, CHOOBINEH (1988). A célula 

de manufatura deve ser o resultado de uma interação entre o nível de projeto e 

o nível operacional, pois tanto a carga de trabalho de cada célula quanto a 

flexibilidade são pontos vitais para uma boa implantação. Desta forma, as 

atividades do projeto do sistema podem ser divididas em duas áreas: as 

estruturais e as operacionais WEMMER LÓV & HYER (1986) apud 

WEMMERLOV & HYER (1987) . 

Com relação à parte estrutural do projeto de células de manufatura 

ap resentam~se as seguintes etapas : 
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o seleção de peças e seu agrupamento em famílias; 

o seleção do grupo de máquinas e do processo e do seu agrupamento 

em células; 

o seleção de ferramentas, instalações e pallets; 

o seleção dos equipamentos/sistema para manipulação de materiais; 

o escolha do /ayout intra-células (como estarão agrupadas as 

máquinas, por exemplo em forma de 'U' ); 

o escolha do /ayout inter-células. 

Com relação à parte operacional do projeto de células de manufatura 

seguem-se as considerações: 

o formulação de uma política de manutenção. Atualmente, deve-se 

considerar a manutenção preventiva, adotando a filosofia TPM (Total 

Productive Maintenance); 

o formulação de uma política de inspeção; 

o projeto de procedimentos para planejamento, programação e 

controle da produção; 

o projeto de formulação de tarefas e responsabilidade de operadores e 

apoio do staf; 

o projeto de mecanismos de informação e um sistema de gratificação J 
e resumo dos procedimentos para uma interface com o sistema de ' 

produção restante. 

Além desses, outros aspectos devem ser considerados na formação de 

células: o número de transferências intercélulas , o número ou o custo de 

máquinas duplicadas, o número ou o custo de peças excepcionais, o número 

de elementos extras na matriz peça-máquina, a utilização desbalanceada das 

máquinas entre ou dentro de células e a maximização da utilização da 

capacidade da célula. Muitos algoritmos resolvem simultaneamente o problema 

de formação de famílias de peças e grupos de máquinas, contudo o problema 

do /ayout interno da célula em geral é um problema que deve ser resolvido 

separadamente. 

Os trabalho de SINGH (1993), MIL TENBURG (1993), JOINES et ai. 

(1996), SELIM et ai. (1996), SARKER & XU (1998) são revisões sobre o 

problema de formação de células. 
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2. 7.1 Trabalhos desenvolvidos 

O projeto de um sistema de manufatura celular gera uma série de 

problemas, mas um, de particular importância é o da melhor formação das 

células de manufatura. Em SINGH (1993) é encontrada uma revisão dos 

principais métodos utilizados para resolver este problema, dos quais 

destacam-se os seguintes: 

o inspeção visual 

o análise de fluxo de produção 

o método da codificação e classificação; 

o análise peça-máquina; 

o coeficientes de similaridades; 

o base de conhecimentos; 

o programação matemática; 

o análise de agrupamentos nebulosos ( fuzzy c/ustering); 

o redes neurais; 

o heurísticas . 

A figura 2.8, a seguir resume a distribuição dos trabalhos sobre 

formação de células ao longo do período analisado, assim como as áreas 

tocadas. 

Artigos publicados sobre formação de células de manufatura 

40 ~-----------------------------------------~ 

35 +----- ------ - ------

30 1------ -----------
CII 
~ 25 +---------- ----
~ 20 +------ - - ---- --
c 
~ 15 +----------

a 10 -~------~ 
5-t--:=----

0 -f--1---.----.--
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ano 

Figura 2.8: Distribuição do número de artigos de 90 a 2000. 

Os métodos desenvolvidos para a formação de células abrangem desde 

simples processos ad hoc até sofisticados sistemas especialistas, técnicas de 

inteligência artificial, redes reurais, técnicas estatísticas, programação inteira. 

Em BASU et ai. (1995) é proposto um sistema especialista para o projeto de 
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células de manufatura partindo de fatores qualitativos e quantitativos 

fornecidos pelo usuário e sugere o desenvolvimento de um sistema de apoio à 

decisão integrado com um sistema especialista para a elaboração de células 

de manufatura. O trabalho considera métodos estruturais tradicionais que 

utilizam o modelo matricial máquina/peça inadequado devido à natureza 

qualitativa das informações; ao fator da incerteza presente nas decisões e a 

influência da interação entre os fatores. 

RAJAMANI et ai. (1992) desenvolveram um modelo de programação 

inteira mista, mencionando uma variedade de situações de produção em que 

este modelo seria útil. O modelo tem como resultado o número ótimo de 

células e a seqüência ótima na qual as peças devem ser produzidas em cada 

célula. Se o ambiente não é viável para a formação de células, então o modelo 

recomendará um job shop ou linha para produção: se todas as peças são 

seqüênciadas em uma única célula, o job shop é a melhor opção, contudo se 

cada peça é associada para células separadas, então uma linha é 

recomendada. O modelo foi desenvolvido usando o software LINDO. 

Uma abordagem utilizando as técnicas de aprendizado é apresentada 

por CHU (1993), que considera a área de redes neurais com grandes 

perspectivas para resolver todos os pontos f racos dos demais métodos 

utilizados para o problema de formação de células de manufatura, ressaltando 

as vantagens da utilização do procedimento sugerido: o procedimento encontra 

um ótimo (ótimo local) para os agrupamentos em poucos minutos; é fácil de ser 

utilizado; depende de uma arquitetura de duas camadas; requer apenas um 

parâmetro (taxa de aprendizado); permite ao usuário selecionar o número 

desejado de células e finalmente permite adicionar informações para realocar 

componentes. 

Uma abordagem para sistema de manufatura flexível baseada nos 

princípios da Tecnologia de Grupo foi proposta por SANKARAN & 

KASILINGAM (1993), em que utiliza um modelo de programação inteira para 

determinar simultaneamente o tamanho da cé lula , as máquinas para célula e 

sua capacidade. No mesmo ano, ADIL et ai. (1993) publicam um trabalho cuja 

proposta é um modelo para formar células que considera custos de 

investimentos e operação. 

Outro trabalho que enfoca os modelos de redes neurais como forma de 

resolver o problema de formação de célula de manufatura é o de VENUGOPAL 

& NARENDRAN (1994). Nesse trabalho, os autores sugerem três modelos 
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(Aprendizado Competitivo, ART - Adaptativa Resonance Theory e SOFM -

Self-Organizing Feature Map ) como forma de demonstrar o uso prático desses 

modelos de redes neurais no projeto de células de manufatura. Os resultados 

apresentados sugerem a grande viabilidade do uso destes modelos, 

apresentando vantagens como a velocidade de processamento, já que a rede 

neural é um sistema de processamento de informação distribuída com a 

habilidade de aprender e se adaptar. 

Encontramos outras pesquisas na área de redes neurais em CHEN & 

CHEG (1995), que fazem um estudo da rede ART, incluindo procedimentos 

suplementares com a finalidade de atenuar os problemas encontrados na rede 

normal como por exemplo a forte dependência da solução em relação à 

posição inicial da matriz peça-máquina, principalmente na presença de 

gargalos. As vantagens atribuídas à rede são de que pode tratar problemas de 

grade porte com alto desempenho, entretanto, ainda não são consideradas as 

restrições operacionais ou estruturais. 

DAHEL ( 1995) propõe um modelo de programação zero/um para 

determinar quais. máquinas e peças seriam associadas às células, 

especificando também a posição da célula no modelo de fluxo de materiais da 

fábrica . 

Um ponto de grande importância na solução do problema de formação 

de células de manufatura é o tratamento das restrições. Em RAO & GU (1995) 

é sugerido uma rede neural com multi-cam·adas que poderia configurar 

alternativas de projeto de células considerando múltiplas restrições (duplicação 

de máquinas e capacidade disponível de cada máquina) e objetivos. A 

metodologia visaria um projeto de célula inicial robusto que seria a base para o 

desenvolvimento de um sistema de manufatura celular. 

Apesar das desvantagens apontadas nos métodos clássicos existentes 

como o ROC (Rank Order Clusterihg), se (Similarity Coefficients), como o 

porte computacional dos algoritmos, a formação de células inviáveis, ainda 

assim podem ser utilizados para resolver tal problema. MIL TENBURG (1993), 

considera um modelo para associar produtos ao tipo de sistema de produção, 

com base em volume, variabilidade da demanda e complexidade do produto. O 

resultado forneceria uma divisão mais adequada como uma forma de encontrar 

quais produtos se encaixam no sistema celular, reduzindo assim o porte do 

problema a ser tratado. 
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Uma abordagem diferente é apresentada em LUONG (1993), que sugere 

o que chama de coeficiente de similaridade celular. O processo consiste de 

inicialmente classificar os componentes de acordo com o processo de 

produção requerido para produzi-los. O roteiro de operações e os códigos de 

classificação obtidos de um planejamento de processo auxiliado por 

computador são armazenados em uma base de dados. Um algoritmo foi 

desenvolvido de forma a considerar a similaridade entre células de máquinas 

além de máquinas individuais. Se duas células têm um coeficiente de 

similaridade próximo de um, então um pequeno número de máquinas é 

necessário para formar uma nova célula das duas existentes de forma a 

produzir simultaneamente duas peças. A vantagem deste esquema é que ele é 

fl exível e permite ao usuário personalizar o esquema de codificação para 

encontrar as características e operações de cada companhia. 

Em KAMRANI & PARSAEI (1994), é apresentada uma metodologia que 

usa atributos de projeto e produção para formar células de manufatura em um 

cenário de manufatura integrada por computador. A metodologia é 

implementada em duas fases. A primeira fase, os componentes são agrupados 

em famílias baseadas em seus atributos de projeto e produção. Na fase dois, 

as máquinas são agrupadas em células de produção baseadas em custos 

operacionais relevantes e as várias células são associadas às famílias de 

peças usando uma técnica de otimização que utiliza programação inteira para 

minimizar o custo total de operação. 

Uma abordagem baseada em técnicas de inteligência artificial (algoritmo 

de busca best first ) é apresentada por CHEN & GUERRERO (1 994), que 

consiste de um método que é dito prático e f lexível no processo de formação 

de células de manufatura. O método utiliza a matriz de similaridade para gerar 

os grupos de máquinas viáveis. A parti r de então uma função de avaliação é 

aplicada para selecionar um arranjo de célula por um processo interativo. O 

principal benefício destacado pelos autores vem da fl exibilidade em incorporar 

vários critérios de avaliação na função de avaliação tais como seqüênciamento 

de máquinas, volume de produção e número de exceções, mas considera que 

existe um custo computacional grande. 

HERAGU & GUPTA (1 994) propõem uma heurística para a identificação 

de famílias de peças e células que considera algumas importantes restrições 

como: capacidade de máquina, segurança, requerimentos tecnológicos, limite 

superior no tamanho e número de células, fluxo de material entre máquinas, 
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duplicação de máquina para minimizar movimentos entre células. A heurística 

apresentada permite que os parâmetros sejam alterados fornecendo múltiplas 

soluções ao usuário que se encarregará de selecionar a mais viável. 

Em ARVINDH & IRANI (1994), é apresentada uma estrutura integrada 

para a solução do problema de formação de células pela solução de 

subproblemas. A estratégia considera as principais interações entre os 

subproblemas e tem como limitação a explosão combinatorial do número de 

alternativas possíveis que podem ser avaliadas. 

Foram propostos vários métodos e técnicas com o objetivo de alcançar J 
sempre uma solução viável para implementação real. Em muitas situa ões,_o_ ~\ 
projeto de células de man!,!fa~ra pode_ser_çom~groblemas i"J 
~ alta interação __ ;_f.~Hmação de fam!lia de peça e m--ª9uinas; duplic~ão de-.. 

máquinas; definição do la>:_out intracelular e /aJ1.9uf intercelular: A~D~& 

IRANI (1994). Esses subproblemas dificultam freqüentemente a identificação -
de composições permanentes de famílias de peças/máquinas. 

WON & KIM (1996) definem um coeficiente de similaridade de máquinas 

generalizado para o problema de agrupamento de peças e máquinas. O 

método requer menor espaço em memória e melhora a solução em termos do 

número de movimentos intercelulares . 

VISWANATHAN (1995) sugere um modelo de programação inteira 

quadrática e uma heurística para solucionar o problema de formação de 

células de manufatura. O trabalho considera o problema de formação de 

células em que o movimento inter-células é permitido e resolvido pela 

minimização do número de elementos fora do bloco diagonal. O trabalho 

sugere que mais pesquisas devem ser direcionadas para resolução de 

problemas de porte real e que considerem características práticas. Contudo, o 

programa inteiro quadrático pode ser um bom ponto de partida para o 

desenvolvimento de métodos baseados em técnicas tais como o simu/ated 

annea/ing e algoritmos genéticos. 

SOFIANOPOULOU (1 997) apresenta um algoritmo de busca heurística, 

baseado na técnica de simulated annea/ing. O problema de formação de 

células é modelado como um problema de programação linear inteira com o 

objetivo de minimizar o número de movimentos intercelulares, sujeito à 

restrição de tamanho da célula e considerando a seqüência de operações para 

cada célula. Uma vantagem apresentada pelo algoritmo é de que não há 

necess idade de especificar o número de cé lulas antecipadamente. 
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SU & HSU (1998) propõem uma modificação no algoritmo simu/afed 

annealing (SA), o qual chamaram de SA paralelo (PSA) . ~o ~~o, os . 

_ objetiv~ são de minimizar: custo de movimentação inter e intra célula, custo """-{)\) 

de investimento em equi amentos, desbalanceamento de carga de máquina - -
inter e intra célula._ 

O trabalho de MURTHY & SRINIVASAN (1995), sugere a formação 

fracionada de células de manufatura como forma de minimizar os movimentos 

inter-células. O trabalho consiste em considerar uma formação fracionai, ou 

seja, agrupar peças em células e o resto agrupar em uma célula restante a 

qual funcionaria como um job shop. Esta célula teria um maior número de 

máquinas do que as demais células. O método, é considerado pelos autores 

como uma forma de maior uso prático do que os endereçados até o momento. 

MUKHOPADHYAY et ai. apresentam uma abordagem baseada no 

método dos momentos (método estatístico) para a fo rmação de células de 

manufatura: método dos momentos, método dos momentos ponderado, método 

da taxa de carga final e método do momento diferencial que apresentou 

melhores resultados. 

A partir de uma combinação do método de classificação e codificação 

(C&C) e a análise de f luxo de produção (PFA) PERREGO et ai. (1995) 

elaboraram um algoritmo chamado Perrego que resultou em uma metodologia 

que considera variável morfológica e tecnológica para a formação de células. 

Cada variável morfológica é quantificada pelo seu impacto econômico usando 

um sistema simplificado de classificação e codificação . Este sistema 

identificará a formação das famílias de peças e a base das células. As 

similaridades tecnológicas adicionarão mais máquinas às células até uma 

situação ótima. O algoritmo Perrego foi projetado para incorporar fatores 

econômicos associados a este tipo de produção. O benefício é de formar 

células com menor número de movimentos intercelulares em situações de 

variação de quantidade e restrições financeiras. 

Segundo IRANI et ai. (1 993) a manufatura celular moderna com os 

novos sistemas de manipulação e controle de chão-de-fábrica, deve ser 

projetada prevendo movimentos inter-células, ou seja, células não 

independentes. Isso pode ocorrer já que existe a possibilidade de quebra de 

máquinas ou hora-extra de máquinas, etc. Os procedimentos que utilizam a 

representação de ag rupamento matriz peça-máquina para projeto de célula não 

incorporam a informação de distâncias entre cé lulas e intra-células, direção do 
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fluxo, volume, localização de máquinas e configuração do sistema de 

manipulação de materiais . A informação de tamanho, forma e proximidades 

das máquinas são perdidos no arranjo linear. Os elementos excepcionais, fora 

da diagonal principal, não mostram como os movimentos inter-células são 

afetados. Muitos autores têm investigado a utilidade do Jayout híbrido, similar 

ao conceito de célula virtual. 

Um outro conceito de manufatura celular, proposto inicialmente em 1982 

pelo National Bureau of Standards é o de manufatura celular virtual. A 

manufatura virtual é definida como a integração de modelos computacionais 

que representem a estrutura completa e precisa dos sistemas de manufatura e 

a simulação de seus comportamentos lógicos e físicos referentes a uma 

determinada operação IWATA et ai. (1995) apud VALÉRIO NETTO et ai. 

(1998). Em IRANI et ai. (1993), célu@s_.liir:. a is são definidas como um t ·i\ifY 
agru amento_ de máquinas, mas somente para o sistema de software. O_ :;> ~~ 
sistema de manipulação de materiais dev~ ser flexíve~ para permitir que as r)~' 

.~stações de trabalho sejam reconfiguradas. \ t" 
0 \ j\1-

AMIRAHMADI & CHOOBINEH (1996) apresentam um procedimento em \;-.')\J 

dois estágios para identificar os componentes do sistema de manufatura 

celular. No primeiro estág io são identif icados: uma estrutura bloco diagonal 

pura, as máquinas gargalos e as peças excepcionais. No segundo estágio o 

modelo de otimização é utilizado, visando minimizar o custo em tratar as peças 

excepcionais e as máquinas gargalo. Um aspecto importante do procedimento 

é de classificar ortogonalmente peças excepcionais ou máquinas gargalos. 

Uma metodologia para projetar um sistema de manufatura ce lular 

fl exíve l é introduzida e ilustrada por AS KIN et ai. (1 997). A fl exibilidade neste 

contexto refere-se à fl ex ibilidade de roteiros e demanda. 

Como forma de resolver o problema computacional, que em geral os 

modelos de formação de células enfrentam, CAO & McKN EW (1 998) propõem 

uma modificação no algoritmo de relaxação Lagrangeana para encontrar a 

solução ótima para modelos de programação linear de grande escala. 

HERAGU & CHEN (1 998) apresentam uma abordagem para projeto de 

um sistema de manufatura celular que utiliza a decomposição de Bender. O 

trabalho incorpora três critérios para otimização: utilização de recursos, 

roteiros alternativos e restrições práticas. O modelo apresentado tem 

características importantes, tais como: considera rote iros alternativos; 

considera a utilização de recursos; considera restrições práticas; considera um 
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limite superior para o número de células; considera o volume de peças e 

movimentos inter-células; relaxa a restrição de valores inteiros para as 

variáveis de decisão. 

SOFIANOPOULOU (1999) descreve um cenário mais realista e 

apresenta um modelo para o problema de agrupar máquinas dentro de células, 

selecionando um único plano de processo para o processamento de peças, em 

um sistema com máquinas duplicadas, várias necessidades para o projeto 

tanto quanto restrições de seqüência de operações. Um modelo de 

programação inteira não linear é considerado, cujo objetivo é minimizar o 

número total de movimentos inter-células. Uma heurística foi utilizada para 

solucionar o problema e definir os grupos de máquinas e os planos de 

processo. Um modelo linear simples foi utilizado para encontrar as famílias de 

peças correspondentes . Os testes realizados indicam um bom desempenho 

para problemas de tamanho médio. 

Um processo para o desenvolvimento f inal do /ay out inter-célula é 

elaborado por BAZARGAN-LARI (1999) utilizando um modelo multi-objetivos. O 

modelo permite ao usuário incluir tanto aspectos qualitativos como 

quantitativos de layouf. A principal vantagem desta abordagem é relatada pelo 

autor como sendo a possibilidade de gerar alternativas eficientes distintas de 

lay ouf, deixando ao decisor mais opões para seleção. 

Com a f inalidade específica de avaliar situações em que na formação de 

células, são gerados movimentos inter-células, BERNARDI et ai. (1 999) 

apresentam um modelo que proporciona informações para auxiliar decisões de 

compromisso. 

Em SILVEIRA (1999), é proposta uma metodologia de implementação de 

célu las de manufatura que integra diferentes atividades dentro de um processo 

de implementação de células de manufatura. Esta metodolog ia tem três fases. 

A fase I é a fase de análise e preparação do sistema para o novo /ayout. A 

fase 11 é a defini ção do /ayout e a fase 111 é a instalação física do novo /ay out e 

seu sistema de gerenciamento. SILVEIRA (1 999) sugere uma forma de 

associação dos parâmetros importantes na formação de células e os vários 

métodos, apresentada na tabela 2.3. 
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Tabela 2.3: Escolha de parâmetros para métodos de formação de células 

Fonte: SILVEIRA{1999) 

Parâmetro Nível 

Custo 

SARKER & MONDAL (1999) fazem uma revisão das medidas de 

eficiência de agrupamento na manufatura celular. 

Uma abordagem híbrida para projetar simultaneamente o /ayout da s 

células e o seu fluxo é a proposta de HO & MOODIE (2000). Por outro lado, 

em LEE-POST (2000) , é proposto um simples algoritmo genético para a 

identificação de famílias de peças. O problema é dividido em duas etapas: 

identificação dos atributos que dife renc iam as famílias de peças e usar os 

atributos pa ra fo rmar as famílias . 

Em WON (2000) é sugerido um a lgoritmo que utiliza a formulação 

p-median para resolve r problemas grandes, em duas fases. Na primeira fase 

uma solução inicia l é encontrada e melhorada na fase 11. A matriz de 

incidência é utilizada como dados de entrada para o algoritmo, mas tem como 

inconveniente a necessidade de ma is restrições , o que pode ter um impacto 

ruim na implementação da formulação. 

BAZARGAN-LARI et ai. (2000) apresentam uma abordagem pa ra o 

projeto de células de manufatura que integram todas as fases do projeto, 

utilizando algoritmos já sugeridos na literatura , mas com modificações que 

permitem soluções alte rnativas para o problema, deixando a cargo do usuári o 

a melhor escolha. Neste trabalho vimos uma confirmação de que os algoritmos 

já de senvolvidos na literatura são sufic ientes para resolver o problema de 

formação de células de forma adequada. 

O algoritmo genético, cuja idéia básica é selecionar a melhor solução de 

uma população soluções, utilizando como critério de seleção o valor de uma 

função avaliação tem sido bastante explorada nos últimos anos. A população 
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de soluções, sofrerá ao longo da busca, operações de cruzamento, mutação e 

reprodução de acordo com probabilidades previamente definidas pelo usuário. 

Cada solução do problema é representada por um cromossomo. A grande 

vantagem dos algoritmos genéticos é a possibilidade de trabalhar com 

problemas considerados demasiadamente grandes por outros algoritmos . 

Esta técnica motivou nos últimos anos, o desenvolvimento de muitos 

algoritmos, tais como os propostos por: VENUGOPAL & NARENDRAN (1992), 

JOINES et ai. (1995), KAZEROONI et ai. (1995), GUPTA et ai. (1996), HWANG 

& SUN (1996), JOINES et ai. (1996), HSU & SU (1998) , MOON & GEN (1999) . 

Em SARKER & XU (1998), encontra-se um levantamento dos métodos 

para formação de células baseados na seqüência de operações. As 

informações estão resumidas na tabela 2.4 . 
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Tabela 2.4: Características de 4 tipos de métodos para formação de células 

baseados em seqüência de operações 

Fonte: SARKER & XU (1998) 

lipo Métocb Fena11efta Max/ oqmvoo ~de ResUtdos 
~ Mil l'rcrlJçOO 

Referêndas 

MétOOode Pl"ogcrre;fu Pl"ogcrre;fu 1\fn CU&oTdli CapaOOade de Fama de peças e ~ 
Pl"ogcrre;fu lrteiaandds lrteia de JXO(llção ~ ~dernáqjlas (1008) 
1\frétallát(a E.stágcl> OIÇ'éJ'l'lEJ'to <na Farias de peças, 

MétOOode Pl"ogcrre;fu Max UIQaçãode d!Uasde rnáqjlas e .AMuk& 
IWtt5e de ClJ&Er ~ mtq.inas, ltrraTo ep.iiiero::Ulr Bal<osE(1 003) 
~ decéUa ecagaan 

cadacéUa 

MétOOode MétOOo deG<b; Toomde Mn CU&ode TarerrodacéUa Pcm1as de peças Vl/u& SaVa-cy 
/Wirede I'Jão.a'OOonado Ga'os T~e 
Raies 
MétOOode MétOOo de R.lXO l.Meaçãoda Farias de pa;as, Va!4'alia& 
/Wisede de Mcteriais an ll"lá:JLina, a.So de d!Uasde rnáqjlas e Warmalõl 
F).rode q.Jetro~ hlestinerlDs an lélpi iiEfcE:illr (1m:J) 
f\o1cieriás ~ 

!aram de c:éllJa;, 
teOOid3de de 
00\Jas,ffu 

~cdos ~de ~ rvín Cu&ode NlmEro de célllas fofual rúnerodecélUas, Se'rcrn& 
1-ieuistro:> ~de lrteia ~ fcmi3s de peças, cruas E3aksl.ba'raria 

seqOêfri3s de de ITláqJras e m1iro n(1005) 
opeações a.So de rraipJaçã> 

Pcrnias de pa;as e 
~de Mn Td.alde CapaOOade de dolUasde rnáqjlas 
~de rro.1'nerta5 ~nlmao ~ 
~de de c:éllJa;, ~ (1001) 
l...élp.iCE:tir de lréqUras, caga 

pala cada céUa, 
[ep.i da crua 

TABOUN et ai. (1998) elaboraram um modelo de programação inteira 

mista para associar simultaneamente grupos de peças e máquinas, em 

situações em que a variedade de peças e a demanda sofrem alterações por 

múltiplos períodos. 

VAKHARIA & CHANG (1997) desenvolveram dois métodos para resolver 

o problema de formação de céh,1las: simulafed annealing e busca Tabu. Os 

exemplos tratados no artigo mostraram uma melhor eficiência do algoritmo 

simulated annealing, chegando próximo da solução ótima , em alguns casos. 

Um modelo matemático foi desenvolvido por ABDELMOLA & TABOUN 

(1999) para identificar grupos de máquinas e famílias de peças 

simultaneamente usando um algoritmo baseado na técnica de simulated 

annealing. 

Em CAUX et a i. (2000) o problema de formação de células é tratado 

com planos de processos alternativos e restrições de capacidade de máquina. 
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O objetivo é minimizar os movimentos inter-células. Os autores sugerem uma 

combinação da técnica simulated annealing e o branch-and-bound. 

Em DAITA et ai. (1999) são descritos algoritmos que buscam 

automatizar as diferentes fases da análise para projeto de manufatura celular e 

/ayout de fábrica. Nessa abordagem, as famílias são determinadas pela 

avaliação dos equipamentos necessários para a sua produção. A análise do 

fluxo padrão analisa ambos requisitos do produto e agrupamento de processos 

simultaneamente. A essência do método é determinar a matriz peça-máquina 

e então identificar as peças com necessidades comuns. Um guia para 

reorganizar a matriz é definido a seguir: 

o Máquinas incompatíveis são separadas em células; 

o Cada componente seria produzido em somente uma célula; 

o Cada máquina pertenceria a somente uma célula; 

o Investimentos em duplicação de máquinas seriam minimizados; 

o As células seriam limitadas por tamanho razoável. 

o Associado ao projeto do layout da célula outras decisões devem ser 

tomadas como o balanceamento das células que envolvem questões 

como: 

o Tempo de ciclo necessário; 

o Estágios necessários; 

o Variabilidade no tempo de execução de cada tarefa; 

o Alocação/ Programação dos estágios 

MANSOURI et ai. (2000) contribuem com uma rev isão de enfoques 

modernos para projeto de célula multi-critério. Nesse artigo os autores 

elaboram comentários sobre tendências futuras para vários fatores importantes 

no projeto de células de manufatura, tais como: dados de entrada, critério e 

solução. Os dados de entrada são inicialmente classificados de acordo com a 

fonte e posteriormente detalhadas. A padronização dos dados de entrada 

/saída é apontada pelos autores como um dos pontos de contribuição de 

trabalhos futuros, figura 2.9. Os critérios usados para o projeto de células 

foram classificados como: por objetivos e por metas, figura 2.10. As soluções 

são classificadas de acordo com suas técnicas de solução, figura 2. 11. 
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lnputs 

Crilé!ios 

Dados de 
componentes 

Dados de 
máquinas 

Restrições 

Geral 

Figura 2.9: Classificação de dados de entrada 

Fonte: MANSOURI et ai. (2000) 

f---

r-- Orientado ao custo 

Objetivos 

'---
Orientado ao 
desempenho 

Metas 

Figura 2.10: Classificação de critérios 

Fonte: MANSOURI et ai. (2000) 

i Dados quantitativos I 

i Dados de custos I 

i Dados quanli1alivos I 

i Dados de custos I 
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Minimizaçao de desvios 
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I Método de restrições I 
t 

Programação I Método ponderado I matemática I 

: Programação de metas / 

I Redes neurais I I 

Abordagens de soluções I Heurlsticas I I 

I AHP I I 

J Algoritmos Genéticos I 
Métodos de busca 

l Simulated Annealing I 
Figura 2.11: Classificação das abordagens de solução 

Fonte: MANSOURI et ai. (2000) 

Alguns trabalhos envolvendo pesquisas com indústrias que adotaram o 

sistema celular de produção podem ser encontrados em WEMMERLOV & 

JOHNSON (1 997), OLORUNNIWO & UDO (1 996). 

MARSH et ai. (1 999) fazem uma comparação entre as suposições feitas 

em pesquisas acadêmicas e aquelas feitas na prática. Na pesquisa foram 

estudados 14 casos, tendo como base de comparação, suposições sobre: 

conceito de manufatura celular; processo de implantação de células; medidas 

de agregação; complexidade no problema de identificação de famílias de peças 

e grupos de máquinas; a eficiência de do sistema celular é maior quando as 

células são independentes; a eficiência da célula e outras vantagens diminuem 

se são alocadas a elas muitos trabalhadores ou máquinas; existe a 

necessidade de criar uma célula de máquinas não agrupáveis ( célula 

remanescente); a duplicação de máquinas é a melhor alternativa para 

acomodar peças que necessitam de equipamentos pertencentes a outras 

células; a carga de trabalho da célula deve ser balanceada; a desvantagem da 

manufatura celular é a menor flexibilidade. 

Para o caso brasileiro, no trabalho de ARRUDA (1994) foi apresentada 

uma pesquisa sobre os usuários da Tecnologia de Grupo e seu estágio de 

implantação em indústrias do interior e da capital do Estado de São Paulo . 

Como resultados, destacam-se os seguintes: importância ao treinamento dos 
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operadores; implantação de um programa de manutenção preventiva eficiente; 

utilização da técnica visual para formação de famílias de peças; iniciar o 

processo de implantação com células piloto. 

Encontramos em WEMMERLÓV & JOHNSON (2000) a complementação 

da pesquisa publicada em 1997, em 46 fábricas com um total de 126 células 

implantadas. Para esse artigo, destacaremos alguns parágrafos, uma vez que 

contribui para justificar o desenvolvimento do presente trabalho. Os autores 

utilizam dados de outras pesquisas para sistematizar o conhecimento sobre o 

processo de projeto de células de manufatura. Alguns pontos muito relevantes 

observados foram: 

o 98% das células pesquisadas (43) foram formadas primeiramente 

identificando famíl ias de peças ou produtos e posteriormente foi 

determinado a necessidade de equipamentos para satisfazer a necessidade 

de produção das famílias . 

o 82% ( 36) foram formadas usando informações de roteiro peça/produto 

o 41% (18) foram formadas usando um sistema de codificação (qualquer 

sistema) 

o 47% das empresas usaram dados da lista de materiais ( BOM) 

o 41% dados de roteiro de peças 

o 38% usaram dados de peças de um sistema MRP 

o 14% usaram dados classificados e codificados pela Tecnologia de Grupo; 

o 12% usaram dados CAD; 

o 30% não utilizaram o computador para a identificação de famílias de peças 

e equipamentos para formar células; 

o 25 de 32 empresas respondentes afirmaram ter algum conhecimento de 

técnicas para formação de células publicadas na literatura, mas 18 

proporcionaram uma informação adicional; 

As pesquisas em torno do sistema de manufatura celular são muito 

vastas e abrangem grande quantidade de técnicas e enfoques. Acredita-se que 

ainda existam muitos caminhos a percorrer até chegar-se a uma solução geral 

ou de maior aplicabilidade na indústria, fato que mantém o interesse e 

entusiasmo em desenvolver pesquisas na área. WEMMERLÓV & JOHNSON 

(2000) concluem o artigo com algumas questões que deveriam nortear as 

futuras pesquisas em projeto de células de manufatura: 



Formação de células de manufatura _____ _______ _____ 40 

o É necessário entender, com detalhes, a abordagem e o processo 

considerados pela empresas no projeto do trabalho e quem são os 

participantes; 

o Distinguir entre diferentes tipos de células, para que seja utilizado o devido 

conhecimento; 

o Aprender quando, como e por que as empresas modificam os projetos de 

células ao longo do tempo para desenvolver ferramentas que criem células 

com ciclo e vida mais longos; 

Novas visões para o projeto de células de manufatura têm sido 

sugeridas, como em AKTURK & TURKCAN (2000). Os autores propõem um 

algoritmo integrado que resolve o problema de formação de famílias e 

formação de células considerando simultaneamente o problema do Jayout 

dentro da célula. Neste trabalho é apresentado um estudo que considera a 

eficiência do sistema geral e de uma célula individualmente em termos 

monetários. 

O trabalho de YASUDA & YIN (2001) apresentam uma nova abordagem 

para resolver o problema de formação de células com a proposta de uma 

sistemática baseada no cálculo do valor médio de vazios, o que indica o 

número médio produzido de vazios quando um par de máquinas é combinado. 

Esta abordagem é simples, mas responde a muitas desvantagens inerentes 

aos tradicionais métodos de coeficientes de similaridades. 

2.7.2 Considerações sobre o uso de células de manufatura 

CHAN et ai. (1999) discutem alguns pontos importantes para o uso de 

células de manufatura: 

o Comprometimento de todos os níveis hierárquicos da empresa; 

o Treinamento/flexibilidade de equipe; 

o Clareza na definição das responsabilidades; 

o Planejamento detalhado e correto; 

o Identificar os clientes e fornecedores das células; 

o Comunicação dos objetivos; 

o Monitoramento de desempenho simples; 

o Capabilidade total dentro da célula; 

o Controle apropriado a baixo volume. 
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2.7.3 Principais problemas 

A partir da compilação deste material bibliográfico, foi possível verificar 

os seguintes pontos de fracos nas técnicas apresentadas: 

o Número de células deve ser especificado antecipadamente; 

o A forma não linear da função objetivo muitas vezes não agrupa 

máquinas dentro de células e peças dentro de famílias; 

o Os problemas se tornam intratáveis computacionalmente com 

restrições de variáveis inteiras; 

o Problema dos gargalos e peças excepcionais não deixa claro quais 

são os grupos de máquinas e peças. É necessário julgamento 

subjetivo e intervenção humana; 

o Os métodos heurísticos utilizam avaliação subjetiva. Assim a 

qualidade e o desempenho desse método não são automaticamente 

quantificados, nem o objetivo é claramente iniciado. 

o Os métodos heurísticos não garantem um ótimo; 

o As técnicas de agrupamento não garantem seu desempenho; 

o Os coeficientes de similaridade são tocados em um único critério; 

o Limitação computacional para fo rmulação da programação 

matemática dos problemas ; 

o A falta de flexibilidade em projetar cé lulas que respondam 

rapidamente às alterações de demanda foi levantado por VAKHARIA 

et ai. (1 997). 

2.7.4 Perspectivas de Estudo 

Dos trabalhos coletados e analisados, verifi camos, a partir de dados dos 

próprios autores, que é necessário: 

o Considerar multi"objetivos e comparar qualitativamente e 

quantitativamente todos os métodos; 

o Analisar o processo de conversão do arranjo celular e os 

correspondentes efeitos em treinamento de trabalhadores e custos; 

o Incorporar medidas de flexibilidade de manufatura no sistema 

celular, expandindo o conceito para limites maiores do que somente 

a flexibilidade de roteiros e tratar a flexibilidade na manufatura 

celular como uma arma de competitividade estratégica e 

operacional; 
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o Considerar o ambiente de produção em vários níveis de produto: 

produção, submontagem e montagem do produto final; 

o Classificar as máquinas segundo o nível de utilização, 

disponibilidade, custo de duplicação, custo de transporte, 

BURBIDGE (1991) apud ARVINDH & IRANI (1994); 

o Adicionar trabalhadores e ferramentas como uma terceira ou quarta 

dimensão para o processo de formação de células; 

o Explorar a abordagem de células virtuais ou o projeto de células 

virtuais. 

o Melhorar a interface dos algoritmos para o projeto de célula de 

forma a permitir sua aplicação em indústrias efetivamente. 

o Incorporar na função de avaliação a importância do produto para a 

formação de células; 

o Realocação de operações para diferentes tipos de máquinas, 

considerando a utilização de máquinas com maior flexibilidade 

operacional; 

E ainda avaliar: 

o planejamento e controle da produção; 

o Balanceamento da carga; 

o Tempo de processamento em várias máquinas; 

o Demanda; 

o Interação entre a tolerância de projeto de peças e a capacidade das 

máquinas ferramentas; 

o Situações de alta variabilidade/ baixo volume; 

o Setup dependentes; 

o Confiabilidade; 

o Trade-off entre fl exibilidade, qualidade e custo; 

o Arranjo físico das máquinas; 

o Integração - layout GT e funcional; 

o Estrutura de comparação 

2.7.5 Principais Pontos de Contribuição 

Em particular, consideramos os seguintes pontos como incrementadores 

ao conhecimento em formação de células de manufatura: 

o Elaborar uma tipologia para a manufatura celular, especificando um 

índice de viabilidade; 
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o Elaborar um conjunto de regras que classifique os algoritmos; 

o Indicar para um certo tipo de problema ou cenário, um conjunto { 

tipos) de algoritmos viáveis; 

o Desenvolver o modelo de um sistema de apoio à decisão para 

formação de células de manufatura; 

o Desenvolver o modelo de um SAD como um componente que possa 

ser utilizado por qualquer sistema. 

o Elaborar uma estrutura de dados para utilização em vários 

algoritmos; 

A importância do sistema de manufatura celular no contexto de 

implantação de novas tecnologias pôde ser verificado, contudo alcançar todos 

os benefícios e a adequada utilização são questões que merecem atenção, 

uma vez que este tipo de sistema não é solução geral para todas as situações 

de produção. 



CAPÍTULO 3: SISTEMA DE APOIO À DECISÃO 

3.1 Introdução 

Os recursos da Tecnologia da Informação disponíveis favorecem o 

desenvolvimento de ferramentas que utilizam ao máximo as informações 

contidas nas bases de dados, auxiliando o processo de tomada de decisão em 

várias áreas do conhecimento. 

Neste capítulo faremos uma breve revisão sobre os sistemas de apoio à 

decisão, que assumem importante papel, diante do ambiente flexível e 

dinâmico das indústrias e ao volume de informações disponíveis. No contexto 

deste trabalho, a proposta de arquitetura, o sistema computacional tem parte 

importante para sua viabilização. Para satisfazer os requisitos da proposta, o 

sistema a ser desenvolvido tem características de um sistema de apoio à 

decisão (SAD) , já que não oferece ao usuário uma solução única, mas um 

conjunto de informações, direcionadas pelo próprio usuário, que permitem a 

escolha da melhor opção. 

3.2 As principais características dos SAD 

A área de Gerenciamento de Sistemas de Informação é bastante 

abrangente. Por isso, encontra-se nela uma grande quantidade de termos, 

usados em tentativas de caracterizar e classificar os Sistemas de Informação 

(SI). Geralmente essa proliferação de termos torna mais complicado do que 

esclarecedor o entendimento da área. Existem tantas siglas, como EDP 

(Eiectronic Data Processing), MIS (Management lnformation Systems), EIS 

(Executiva lnformation Systems), ES (Expert Systems), DSS (Decision Support 

Systems), que acabam por dificu ltar a diferenciação dos conceitos e as 

aplicações a que se referem. Na verdade, muitas vezes parece não existir 

fronteiras claras, bem definidas, que limitam e demarcam corretamente esses 

conceitos. 

Além disso, muitas das definições de SI encontradas na literatura 

podem induzir o leitor a confundir os sistemas descritos , como Sistemas de 
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Apoio à Decisão (SAD), dando a impressão de que qualquer SI pode ser 

considerado como um SAD ou ser transformado em um SAD. 

Sistemas de Informação (SI) são sistemas que permitem a coleta, o 

armazenamento, o processamento, a recuperação e a distribuição de 

informações. SI são quase sem exceção, baseados no computador e apeiam 

as funções operacionais, gerenciais e de tomada de decisão existentes na 

organização. Os usuários de SI são provenientes tanto do nível operacional, 

como do nível tático e mesmo estratégico e utilizam SI para alcançar os 

objetivos e as metas de suas áreas funcionais . 

Os Sistemas de Informação (SI) podem ter funções que forneçam 

informações para tomada de decisão, segundo SPRAGUE & WATSON (1991), 

e qualquer SI que forneça informações para auxílio à decisão é um sistema de 

apoio à decisão (SAD). Essa afirmação é, porém, bastante questionável, pois 

SAD são sistemas que não só fornecem informações para apoio à tomada de 

decisão, mas que contribuem para o processo de tomada de decisão. A 

obtenção da informação é apenas parte deste processo. 

Os SADs possuem funções específicas, não vinculadas aos sistemas 

existentes, que permitem buscar informações nas bases de dados e delas 

retirar subsídios para o processo de tomada de decisão. Características que os 

tornam eficazes ferramentas de apoio gerencial, STAIR (1 996), são por 

exemplo: 

o Grande volume de dados; 

o Diferentes fontes de dados; 

o Flexibilidade de relatórios e de apresentações; 

o Realiza análises sofisti cadas; 

o Orientação gráfica; 

o Abordagens de otimização e heurísticas; 

o Análise de simulações e de sati sfação de metas . 

o Possibilidade de desenvolvimento ráp ido, com a participação ativa 

do usuário em todo o processo; 

o Facilidade para incorporar novas ferramentas de apoio à decisão, 

novos aplicativos e novas informações; 

o Flexibilidade na busca e manipulação das informações ; 

o Individualização e orientação para a pessoa que toma as decisões, 

com flexibilidade de adaptação ao estilo pessoal de tomada de 

decisão do usuário; 
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o Real pertinência ao processo de tomada de decisão, ajudando o 

usuário a decidir utilizando subsídios relevantes; 

o Usabilidade, ou seja, facilidade para que o usuário o entenda, use e 

modifique de forma interativa. 

Um SAD pode ser definido como um sistema interativo, sob controle do 

usuário, que fornece dados e modelos para apoiar a solução de um problema 

LAUDON & LAUDON (1999). Os SADs em geral são desenvolvidos em menor 

tempo, com menos recursos, são interativos no sentido em que o usuário 

direciona a forma como vai resolver o problema ou como utilizará os dados. 

Existem muitas definições que são contraditórias e que podem, 

inclusive, ser confundidas com definições de outros tipos de SI. Dentre as 

definições consultadas, ilustramos com a seguinte: 

o "SAD é um sistema de informação que apoia qualquer processo de 

tomada de decisão em áreas de planejamento estratégico, controle 

gerencial e controle operacional", SPRAGUE & WATSON (1991) . 

Analisando essa definição, algumas questões podem ser levantadas, 

como, por exemplo: 

o Um EIS também auxilia o processo de tomada de decisão na área de 

planejamento estratégico e, nem por isso, é chamado de SAD. O 

mesmo acontece com MIS na área de controle gerencial e com EDP 

na área de controle operacional. 

o Todo SI pode ser útil ao nível gerencial e, nem por isso, todo SI será 

um SAD. 

Um EIS, um MIS e um EDP podem ter funções que forneçam 

informações para apoio à decisão. Porém, esses SI não foram construídos com 

o objetivo de auxiliar o processo de tomada de decisão. Quando se fala em 

auxiliar o processo de tomada de decisão, isso não significa apenas fornecer 

informações para apoio à decisão, mas, também, analisar alternativas, propor 

soluções, pesquisar o histórico das decisões tomadas, simular situações, etc. 

O processo de tomada de decisão ocorre, portanto, pela interação constante 

do usuário com um ambiente de apoio à decisão especialmente criado para dar 

subsídio às necessidades para as decisões a serem tomadas. 

O desenvolvimento dos SAD surgiu na década de 70, em decorrência de 

diversos fatores, como, por exemplo: 

o Competição cada vez maior entre as organizações; 
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o Necessidade de informações rápidas para auxiliar no processo de 

tomada de decisão; 

o Disponibilidade de tecnologias de hardware e software para 

armazenar e buscar rapidamente as informações; 

o Possibilidade de armazenar o conhecimento e as experiências de 

especialistas em bases de conhecimentos; 

o Necessidade de a informática apoiar o processo de planejamento 

estratégico empresarial. 

Esses fatores contribuíram para que as organizações começassem a 

desenvolver SI que pudessem fornecer informações para auxiliar no processo 

de tomada de decisão. 

O sucesso de um SAD, a sua continuidade, e, principalmente, a 

motivação para que as pessoas responsáveis pela tomada de decisão o 

utilizem dependem dos seguintes fatores: 

o modelo construído deve atender às necessidades gerais da 

organização e não somente às necessidades específicas de um 

usuário; 

o Eventuais mudanças no sistema devem ser feitas rapidamente pelo 

analista de sistemas para atender a novas necessidades de 

informação para apoio à decisão; 

o Informações sobre as decisões tomadas devem ser armazenadas e 

estar disponíveis para que outras pessoas as utilizem em novos 

processos de tomada de decisão; 

o A interface com o usuário deve ser a mais amigável possível; 

o A obtenção das informações, internas e externas à organização, deve 

ser imediata; 

o Os benefícios da utilização de SAD devem ser difundidas na 

organização por cursos, palestras, etc. 

3.2.1 Componentes de um sistema de apoio à decisão 

Um sistema de apoio à decisão (SAD) possui fundamentalmente uma 

base de dados, um banco de modelos e a interface usuário/sistema. Além 

desses componentes, um SAD pode apresentar conexões com outros sistemas 

e a banco de dados externos, uma vez que os sistemas devem possuir um 

nível cada vez maior de flexibilidade. 
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Analisando a estrutura geral de um sistema de apoio à decisão, figura 

5.1, podemos destacar alguns itens como: 

o Base de Dados (BD) - É formada por informações internas e 

externas à organização, por conhecimentos e experiências de 

especialistas e por informações históricas acerca das decisões 

tomadas. 

o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) -Após os dados 

estarem instalados na BD, o SGDB deve possibilitar o acesso às 

informações e a sua atualização, garantindo a segurança e a 

integridade da BD. 

o Ferramentas de Apoio à Decisão (FAD)- São softwares que auxiliam 

na simulação de situações, na representação gráfica das 

informações, etc. 

o Ambiente Aplicativo (AA) - São sistemas aplicativos ou funções 

acrescidas aos sistemas existentes que fazem análise de 

alternativas e fornecem soluções de problemas. 

o Ambiente Operacional (AO) - É composto por hardwares e softwares 

que permitem que todos os componentes do ambiente sejam 

integ rados. 

A todo esse ambiente, que fornece subsídios para que o usuário tome 

decisões, é que chamaremos, neste trabalho, de SAD. 
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A base de dados é bem mais do que um conjunto de grandes arquivos, é 

um recurso, que por meio de um sistema gerenciador de base de dados, 

interliga informações, mantendo-as disponíveis e seguras contra violações, 

acessos não permitidos, que comprometam a integridade dos dados. O sistema 

de base de dados deve ser elaborado de forma a contornar problemas como : 

o Inconsistência de dados; 

o Dificuldade de acesso ao dados; 

o Segurança dos dados; 

o Integração. 

A base de dados no sistema de apoio à decisão é um módulo de 

fundamental importância, já que nela estarão todas as informações 

necessárias para a alimentação dos modelos/algoritmos. Um conjunto de 

recursos necessários à área de banco de dados pode ser resumido da seguinte 

forma, SPRAGUE & WHATSON (1991): 

o Capacidade de combinar diversas fonte de dados pelo processo de 

extração e obtenção de dados; 
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o Capacidade de acrescentar e excluir fontes de dados rápida e 

facilmente; 

o Capacidade de retratar estruturas de dados lógicos de modo que o 

usuário compreenda o que está disponível e possa especificar os 

acréscimos exclusões necessários; 

o Capacidade de lidar com dados pessoais e não oficiais de modo 

que o usuário possa testar alternativas com base em seu 

julgamento pessoal; 

o Capacidade de gerenciar esta ampla variedade de dados com uma 

ampla gama de funções de gerenciamento de banco de dados. 

3.2.1.2 Base de Modelos 

Um aspecto muito relevante de um SAD é sua capacidade de integrar 

acessos de dados e modelos. Isto é feito embutindo-se modelos num sistema 

de informação que usa um banco de dados como mecanismo de integração e 

comunicação entre eles. 

A finalidade da base de modelos é tornar flexível a escolha do modelo a 

ser utilizado para analisar o problema. O problema pode ser resolvido por meio 

de muitos modelos. O banco de modelos pode incluir um gerenciador de 

modelos que tem como finalidade coordenar a utilização de modelos pelo SAD. 

A base de modelos pode conter tipos básicos como: financeiros, estatístico, 

gráficos ou gerenciadores de projeto. 

Os principais recursos de um SAD com relação ao modelos incluem, 

SPRAGUE & WHATSON (1 991) : 

Q Capacidade de criar novos modelos rápida e facilmente; 

o Capacidade de catalogar e manter uma ampla variedade de modelos, 

dando suporte a todos os níveis gerenciais; 

o Capacidade de inter-relacionar esses modelos pela base de dados. 

3.2.1.3 Interface 

A interface homem-máquina deve ser elaborada em software específico 

e com recursos amigáveis para tornar tanto a fase de implementação como de 

utilização do sistema, tarefas simples. No ambiente windows, o sistema 

funciona a partir de informações do usuário , ou seja, segundo a decisão do 
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usuário. Por esta razão, é necessária a construção de interfaces visualmente 

bem definidas e que permitam o perfeito entendimento pelo usuário. Existem 

ferramentas que auxiliam o desenvolvimento eficiente de interfaces amigáveis 

para a utilização do sistema. 

Grande potencial, flexibilidde e utilidade de um SAD provêm dos 

recursos da interface usuário/sistema. Podemos listar alguns recursos 

importantes de uma ferramenta para apoiar o desenvolviemento de um SAD 

que podem servir de suporte à interface usuário/sistema, SPRAGUE & 

WHATSON (1991): 

IJ Capacidade de lidar com diversos estilos de diálogo, talvez com a 

capacidade de passar de um estilo para outro, de acordo com a 

escolha do usuário; 

IJ Capacidade de trabalhar com as ações do usuário em diversos meios; 

IJ Capacidade de proporcionar suporte flexível à base de dados do 

usuário. 

3.3 Motivação para Uso 

Quando uma organização não possui sistemas de informação que 

auxiliem o processo de tomada de decisão, as decisões são baseadas em 

dados históricos e em experiências individuais. Quando existe um SAD 

apoiando esse processo, as informações fornecidas por ele são incorporadas 

aos dados históricos e experiências individuais, possibilitando melhores 

condições para a tomada de decisão. 

Partindo do princípio de que um SAD auxilia o processo de tomada de 

decisão, é importante que seus conceitos retratem a cultura da organização e 

façam parte dela, não servindo apenas para atender às necessidades 

específicas de um usuário. 

3.4 Tendências do uso de SAD 

À medida que a informática vai evoluindo dentro das empresas (os 

sistemas transacionais já estão implantados, já existem sistemas que fornecem 

informações gerenciais, etc.}, a tendência natural é que aumente a demanda 

por SAD. O grande incentivo para a utilização de SAD se dará, porém, quando 

a eles forem incorporadas algumas importantes tecnologias de informação, já 

disponíveis ou emergentes, como as seguintes: 

o Groupware ou CSCW (Computer-Supported Cooperative Work) 
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Essa tecnologia permitirá que duas ou mais pessoas trabalhem em 

tarefas comuns, em ambientes computacionais completamente diferentes, 

mesmo que estejam localizadas em locais geograficamente distantes, 

interagindo, discutindo e tomando decisões sobre um mesmo assunto. Uma 

aplicação para a área médica que utiliza esse conceito é a Telemedicina, onde 

especialistas podem discutir radiografias, resultados de exames, visualizar 

operações e tomar decisões em conjunto sobre o estado clínico de pacientes 

localizados em salas ou mesmo em hospitais diferentes e distantes. 

o Gerenciadores de Informação 

Esses sistemas permitirão obter, integrar e manipular, além dos dados 

quantitativos, os dados qualitativos de todos os SI existentes na organização. 

o Multimídia 

Multimídia possibilitará que um SAD possa guardar e buscar 

informações contidas em gerenciadores de banco de dados utilizando 

hiperdocumentos, ou seja, documentos computadorizados que contenham 

diagramas, imagens, sons, animação, vídeo e texto, disponibilizados em 

formas de acesso totalmente flexíveis . A informação para auxílio à tomada de 

decisão poderá ser encontrada e visuali zada de forma mais rápida e fácil. 

o Expert Systems 

Pelos conhecimentos da área da inteligência artificial, que se ocupa da 

construção de sistemas que manipulam informações armazenadas em bases 

de conhecimento e que retratam o raciocínio de especialistas, será possível 

guardar as decisões tomadas e o raciocínio que foi utilizado para se chegar a 

elas. Os SAD poderão buscar informações nessas bases de conhecimento 

para auxi liar futuras decisões. 

o Interfaces Amigáveis 

O acesso às informações oferecidas por um SAD poderá ser feito 

através de ícones acionados por mouses ou tocados com os próprios dedos. 

Os teclados e mesmo os mouses futuramente deverão ser substituídos pela 

voz humana. A representação da informação será exibida através de várias 

mídias (voz, sons, imagens, animação, texto, etc.). Isto tornará a interface bem 

mais agradável. 

o Redes de Comunicação 

O avanço das redes de comunicação permitirá a transmissão simultânea 

e sincronizada de sons, imagens, vídeos, dados e textos em alta velocidade, 
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com informações totalmente digitais e com alto grau de segurança. A obtenção 

das informações para auxílio à decisão será instantânea. 

3.5 Aplicações em manufatura 

Pelas características já mencionadas, os sistemas de apoio à decisão 

possuem um grande potencial para desenvolvimento de aplicações em 

manufatura. 

Em FOULDS (1997) é apresentado um SAD chamado LayoutManager, 

que trabalha com questões relacionadas com projeto de em bloco que ocorrem 

comumente em fábricas de produção de computadores. Um modelo conceitual 

para que instalações de layout sejam apresentadas. O LayoutManager foi 

projetado para auxiliar os projetistas durante todos os passos do processo de 

projeto de layout. Ele não automatiza o processo de decisão, mas ajuda o 

planejador a criar layouts, gerar alternativas de instalações e escolher entre 

elas. Em TAHARA (1996) são descritas outras aplicações de SAD na área de 

gerenciamento e planejamento da produção. 

Aplicações de SAD para auxiliar a decisão em formação de células de 

manufatura não fo ram encontradas na literatura. 



CAPÍTULO 4: MODELO ORIENTADO A OBJETO 

4.1 Introdução 

Os sistemas desenvolvidos hoje têm características diferentes dos 

sistemas de 1 O a 15 anos atrás, pois são maiores, mais complexos e estão 

sujeitos a mais alterações. A visão tradicional no desenvolvimento de software 

adota como método de construção o procedimento e função. Essa perspectiva 

conduz os desenvolvedores a voltar seu foco de atenção para questões 

referentes ao con trole e à decomposição de algoritmos maiores em outros 

menores. E desvantagem desse tipo de sistema é que são mais instáveis e à 

medida que os requisitos se modificam e o sistema cresce, torna-se difícil fazer 

a manutenção nesses sistemas, BOOCH at el (2000) . 

A visão contemporânea no desenvolvimento de software adota uma 

perspectiva orientada a objetos. Nessa visão, o principal bloco de construção 

de todos os sistemas de software é o objeto ou a classe. 

Os métodos para desenvolvimento de software orientado a objetos são 

re lativamente novos e a tendência é serem aperfeiçoados cada vez mais na 

prática. Este capítulo apresenta os conceitos essenciais do desenvolvimento 

orientado a objetos, uma breve revisão sobre os métodos de análi se de 

sistemas e conceitos de componentes e arquitetura. 

4.2 Métodos de Análise de Sistemas 

Nesta seção, serão apresentados, de forma sintética, os principais 

enfoques utilizados pelos métodos tradicionais de desenvolvimento de 

sistemas para auxiliar na elucidação de requisitos. Este capítulo tem como 

fonte de referência básica as notas de aula do Prof. Prado, disponíveis na 

internet, no seguinte endereço: http://www.dc.ufscar.br/pQ§grªg/index ie.htm. 

Quatro enfoques são apresentados: Decomposição Funcional, Fluxo de Dados, 

Modelagem de Informações e Modelagem Orientada a Objetos. 
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4.2.1 Modelagem usando Decomposição Funcional 

Na decomposição funcional, o domínio do problema deve ser mapeado 

para uma hierarquia de funções e subfunções. De uma forma geral, na 

decomposição funcional, o desenvolvedor apresenta como resultado os níveis 

de sistema, subsistema, função e subfunção. 

Os principais problemas do enfoque da decomposição funcional são 

relacionados com a instabilidade da funcionalidade do sistema e com a 

dificuldade de se obter alta coesão e baixo acoplamento, na descrição da 

composição dos componentes do sistema e nas interfaces entre estes 

componentes. Muitos desenvolvedores encontraram dificuldades para 

identificar funções capazes de suportar os novos requisitos do sistema com 

mínimas alterações na análise e organização da especificação. 

4.2.2 Modelagem usando Fluxo de Dados 

Este enfoque talvez seja o mais conhecido, pois tem sido utilizado 

largamente no desenvolvimento da maioria dos sistemas. Métodos conhecidos 

como análise est ruturada mapeam o mundo real através de atividades e 

fluxos de dados. Os problemas com a análise estruturada e mais recentemente 

análise estruturada moderna, são relacionados com a dificuldade de conexão 

do Diagrama de Fluxo de Dados(DFD) com a modelagem de informações e da 

transição da análise para o projeto. Também, o lado funcional deste enfoque é 

muito forte e acaba tendo os mesmos problemas da decomposição funcional. A 

utilização do Diagrama de Entidade e Relacionamento(DER) em conjunto com 

o DFD e a divisão do sistema por eventos da Análise Essencial trouxe alguns 

resultados positivos, porém ainda continua traumática a conexão prática do 

DFD e DER e a passagem do DFD, uma representação em rede das atividades 

e dos depósitos de dados, para o Diagrama Estruturado(DE) com 

representação hierárquica dos módulos. Ainda, a utilização de notações 

distintas para funções(DFD) e dados(DER), embora suportado por ferramentas 

CASE, não é muito bom porque leva a raciocínios separados. 

Outro aspecto a ser mencionado com relação a este enfoque de fluxo de 

dados é o tamanho do dicionário de dados que tende a ficar enorme no caso 

de existirem vários níveis de DFDs, quando centenas de equações de 
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nivelamento de fluxo de dados podem ser necessárias. Outra consideração é 

que DFDs não são muito úteis para sistemas ou partes de sistemas que 

principalmente atualizam ou recuperam dados, ao contrário dos sistemas 

voltados para o processamento de transações. 

4.2.3 Modelagem de Informações 

A modelagem de informações numa abordagem mais moderna consiste 

em mapear objetos do mundo real através de seus atributos; adicionar 

relacionamentos entre estes objetos; aperfeiçoar com supertipos/Subtipos 

(para extrair atributos comuns) e objetos associativos (para descrever certos 

relacionamentos); e finalmente normalizar (um enfoque passo a passo para 

reduzir redundâncias de dados, o que é uma implementação típica de banco de 

dados relaciona!) . A principal ferramenta deste enfoque é o DER. 

4.2.4 Modelagem Orientada a Objetos 

Muito se tem pesquisado segundo este enfoque, que representa o 

mundo real com objetos e suas interações. Busca-se a solução dos problemas 

por meio de uma modelagem orientada a objetos. Na Análise Orientada a 

Objeto (AOO) a interação entre o usuário e o sistema é baseada em 

mensagens, que correspondem, na análise estruturada moderna, à associação 

dos fluxo de dados com os eventos que documentam as solicitações do 

usuário . 

Os grandes problemas da análise de sistemas em quase todos os 

sistemas estão relacionados com: a compreensão do domínio do problema, 

comunicação dos fatos, evolução contínua e reutilização. O desenvolvedor 

precisa compreender e modelar o domínio do problema, especialmente no caso 

de sistemas grandes e complexos. A partir do domínio do problema, 

concentrar-se-á nos aspectos específ icos do seu problema, ou seja, na 

descrição das responsabilidades do sistema que está sendo considerado, 

estabelecendo dessa forma as fronteiras do sistema. 

O desenvolvedor precisa também se comunicar efetivamente para 

extrair informações sobre o domínio do problema e sobre os requisitos do 

sistema. A engenharia de software depende muito mais das pessoas do que 

das fórmulas complicadas, como ocorre nas demais engenharias . 
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Os requisitos para um sistema são mutáveis. Sabe-se que novos 

requisitos podem surgir devido às mudanças de software, hardware, 

legislações, melhorias, etc. A identificação de características comuns facilita a 

absorção de alterações. 

A reutilização está presente em todo o ciclo de vida do software. O 

reuso da análise, projeto e código em sistemas semelhantes economiza tempo 

e recursos. Sabe-se que o domínio de problemas mudou muito pouco nos 

últimos anos. Os resultados da análise podem ser reutilizados e aperfeiçoados 

em novos sistemas, com soluções específicas de acordo com as restrições de 

cronograma e orçamento. 

A AOO baseia-se em princípios cujo conhecimento é importante para o 

entendimento dos métodos utilizados no desenvolvimento de sistemas segundo 

este novo paradigma orientado a objetos. Estes princípios, usados em 

diferentes métodos de análise e projeto orientado a objetos, para administrar a 

complexidade e facilitar a modelagem de sistemas, serão apresentados a 

seguir. 

A modelagem orientada a objeto é importante neste trabalho por 

fornecer a estrutura para a apresentação do modelo proposto 

4.3 Princípios da Orientação a Objetos 

O conhecimento dos princípios da Orientação a Objetos é de grande 

importância porque facilita o entendimento das idéias , técnicas e ferramentas 

deste novo paradigma. Um método, uma ferramenta, um ambiente ou uma 

linguagem é tanto mais orientado a objeto quanto mais atende aos princípios 

da orientação a objeto. 

Abstração 

Abstração é a habilidade de ignorar os aspectos de um assunto não 

relevantes para o propósito em questão, tornando possível uma concentração 

maior nos assuntos principais. A abstração consiste portanto na seleção que 

um desenvolvedor faz de alguns aspectos, suprimindo outros. Pessoas, 

lugares, coisas e conceitos do mundo real são normalmente complexos . 
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Quando queremos diminuir a complexidade selecionamos parte do que 

estamos analisando, em vez de tentarmos compreender o todo. 

A abstração pode ser de: procedimentos e objetos. Abstração de 

procedimentos baseia-se no princípio de que qualquer operação com um efeito 

bem definido pode ser tratada por seus usuários como uma entidade única, 

mesmo que a operação seja realmente conseguida através de alguma 

seqüência de operações de nível mais baixo. 

Normalmente, usamos abstração de procedimentos quando definimos 

em nossos DFDs macrofunções que se decompõem em funções, as quais por 

sua vez se decompõem em subfunções. Um sistema em seu nível mais alto 

pode ser abstraído como um caixa preta que, uma vez executado, produz os 

resultados desejados. Dividir o sistema em processos e subprocessos, muito 

usado na análise estruturada, não é a forma principal de particionamento ou 

abstração da AOO. Na AOO a abstração de procedimentos é usada dentro do 

contexto limitado da especificação e descrição de serviços. 

Abstração de objetos consiste em definir os serviços e atributos 

aplicáveis a estes objetos. Estes objetos só podem ser modificados e 

observados através destes serviços. 

A abstração de objetos serve de base para a organização do 

pensamento e a especificação das responsabilidades do sistema. É a 

habilidade de descrever novos ti pos de dados em termos de seus fo rmatos e 

serviços que agem sobre eles: 

Atributo é qualquer propriedade , qualidade ou característica que pode ser 

atribuída a uma pessoa ou objeto. Na AOO, o termo atributo é definido de 

forma a refleti r o domínio do problema e as responsabilidades do sistema, ou 

seja, atributo é um dado (informação de estado) para o qual cada objeto em 

uma classe tem seu próprio valor. Os atributos só podem ser acessados por 

um serviço. 

Serviço é uma atividade executada para permitir que as pessoas utilizem 

alguma coisa. Na AOO, o termo serviço é definido de forma a refletir o domínio 

do problema e as responsabilidades do sistema, ou seja, serviço é um 

comportamento específico que um objeto deve exibir. 
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Encapsulamento 

Princípio usado no desenvolvimento de uma estrutura global de 

programa, que estabelece que cada componente do programa deve conter uma 

única decisão de projeto. A interface para cada módulo é definida de forma a 

revelar o menos possível sobre seu funcionamento interno. 

O objetivo do encapsulamento é restringir o escopo ou visibilidade da 

informação para obter melhor legibilidade, manutebilidade e principalmente 

reutilizabilidade no desenvolvimento de um novo sistema. O encapsulamento 

permite que o desenvolvedor reuna os aspectos mais instáveis de forma a 

facilitar sua localização e manutenção em caso de alterações, hoje muito 

comum nos sistemas. O encapsulamento pode ainda ser visto como um 

processo pelo qual se combinam os atributos e os serviços que agem sobre 

estes atributos, em uma definição que oculta detalhes de implementação. 

Classe 

Uma classe é uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os 

mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica . Uma classe é 

representada graficamente como um retângulo. 

Herança 

Herança é o mecanismo para expressar a similaridade entre Classes, 

simplificando a definição de Classes iguais a outras que já foram definidas. 

Este princípio permite representar membros comuns, serviços e 

atributos uma só vez, assim como especializar estes membros em casos 

específicos . A herança permite, portanto, a reutilização de especificações 

comuns, logo no início das atividades de análise. A herança define uma 

relação entre classes do tipo é-um( a), onde uma classe compartilha a estrutura 

e o comportamento definidos em uma ou mais classes. O reconhecimento da 

similaridade entre classes forma uma hierarquia de classes, onde superclasses 

representam abstrações generalizadas e subclasses representam abstrações, 

onde atributos e serviços específicos são adicionados, modificados ou 

removidos. As classes são conectadas por uma estrutura de generalização e 

especialização, tornando explícitos os atributos e serviços comuns em uma 

hierarquia de Classes. 
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Escala 

A escala é o princípio que permite ao desenvolvedor considerar algo 

muito grande por meio do enfoque Todo-Parte, orientando o desenvolvedor em 

um modelo extenso. Todo-Parte também é conhecido como Agregação, que é 

um mecanismo que permite a construção de uma classe agregada a partir de 

outras classes componentes. Usa-se dizer que um objeto da classe 

agregada(Todo) tem objetos das classes componentes(Parte). 

Associação 

A associação vem do relacionamento entre as entidades do mundo real, 

e é usada para agrupar certos objetos que ocorrem em algum ponto no tempo 

ou sob circunstâncias similares. Associação é uma união ou conexão de 

idéias. Na AOO, a associação é modelada através de uma conexão de 

ocorrências. Uma conexão de ocorrência é um relacionamento que um objeto 

precisa ter com outro(s) objeto(s), para cumprir suas responsabilidades. 

Comunicação com Mensagens 

Mensagem é qualquer comunicação, escrita ou oral feita entre pessoas. Na 

AOO, a comunicação entre objetos, é feita através de mensagens modeladas 

usando conexões de mensagens. Uma conexão de mensagem modela a 

dependência de processamento de um objeto, indicando quais serviços ele 

precisa para cumprir suas responsabilidades. As conexões de mensagens 

existem somente em função dos serviços, e fazem o mapeamento: 

o de um objeto para outro objeto; 

o de um objeto para uma classe (criação de objetos) e 

o de uma classe para outra classe (criação de objetos dentro de outros 

objetos). 

Numa conexão de mensagem, tem-se uma classe ou objeto emissor que 

envia a mensagem para uma classe ou objeto receptor para realização de 

algum processamento. O processamento necessário é nomeado na 

especificação de serviços do emissor, e é definido na especificação de 

serviços do receptor. 

Os serviços modelam o comportamento dos objetos. 
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Três tipos de classificação de comportamento são mais freqüentemente 

usados: 

o com base na causa imediata; 

o conforme similaridade de evolução histórica(alteração com o tempo) e 

o conforme a similaridade de função. 

Considerando que, na AOO, a consideração central na definição de 

serviços é definir o comportamento requerido que um objeto deve refletir, 

estes princípios são incorporados nas estratégias que definem: 

Estados de objeto - elaborada com base no princípio de alteração com o 

tempo. 

Serviços requeridos - elaborada com base nos princípios de similaridade de 

função e causa imediata. 

Polimorfismo 

Polimorfismo é o princípio relacionado com as diferentes formas de um 

objeto. 

4.4 Principais Métodos Orientados a Objetos 

O termo orientado a objetos pode não apresentar uma idéia clara, 

porque o nome objeto tem sido usado de formas diferentes em duas áreas 

diferentes: na modelagem de informações para representar alguma coisa real e 

suas ocorrências; e nas linguagens de programação orientada a objetos, 

significa uma instância em tempo de execução de algum processamento e 

valores, definidos por uma descrição estática chamada classe. 

Convém observar que na modelagem pura de informações não há 

mecanismo de dependência uniforme de processamento e nem herança. Peter 

Wegner, WEGNER (1989) fornece o seguinte enfoque para as linguagens de 

programação definidas segundo o paradigma orientado a objetos: 

o Baseada em Objetos: Suporta a funcionalidade de objetos, mas não possui 

nem classes e nem herança. Por exemplo, ADA. 

o Baseada em Classes: Suporta a mesma funcionalidade da linguagem 

baseada em objetos e inclui o conceito de classe. Por exemplo, CLU. 

o Orientada a Objetos: Possui as mesmas características da linguagem 

baseada em classes e inclui o princípio de herança. 
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A verdade é que uma linguagem, um método ou mesmo uma ferramenta 

CASE é tanto mais orientado a objetos quanto mais atende aos princípios do 

paradigma da orientação a objetos. A AOO é baseada nos conceitos da 

modelagem de informações, das linguagens orientadas a objetos e ainda dos 

sistemas baseados em conhecimentos, ou seja, nos princípios básicos para a 

administração da complexidade. 

A seguir apresentamos uma descrição sucinta dos métodos mais 

conhecidos. 

4.4.1 Método Coad/Yourdon Orientado a Objetos 

O modelo AOO proposto por Coad/Yourdon consiste em cinco atividades 

principais: 

o identificação de Assuntos; 

o localização de Classes-e-Objetos; 

o identificação de Estruturas; 

o definição de Atributos e 

o definição de Serviços. 

Estas atividades podem ser executadas em ordens diferentes, 

dependendo do domínio do problema analisado e da experiência do 

desenvolvedor. Decidir quando a análise e a especificação termina depende do 

domínio, da responsabilidade dos sistema e das verificações. Os resultados da 

Análise são representados pelo Componente Domínio do Problema (CDP), 

através dos diferentes níveis: Classe e Objetos, Atributo, Estrutura e Serviço. 

O método representa Classe e Objeto por retângulos com cantos 

arredondados, sendo o mais interno a representação da Classe e o mais 

externo os Objetos. Na parte superior, tem-se o nome da classe, no meio os 

atributos e na parte inferior os Serviços. 

A estrutura de Generalização-Especialização (herança) é representada 

por uma meia lua, ligando a classe pais às classes derivadas (filhos). Todo

Parte é representado por um triângulo, que aponta o Todo. As conexões de 

ocorrências são representadas por linhas cheias que ligam objetos de uma 

classe a objetos de outra classe. Tanto no Todo-Parte como nas conexões de 

ocorrências são indicadas as respectivas cardinalidade (mínima, máxima), que 

indicam as ocorrências de objetos nos relacionamentos. 
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O método usa a mesma notação para análise e projeto . Outras 

ferramentas como Diagramas de Serviços e Diagramas de Transição de 

Estados são utilizados na modelagem. 

4.4.2 Método Fusion 

O método Fusion foi desenvolvido para prover uma abordagem 

sistemática para desenvolvimento de software orientado a objetos. 

O processo de desenvolvimento de software conta com dois estágios: 

produção e montagem. A produção cobre as três fases do ciclo de vida do 

software: Análise (O que o sistema faz), Projeto (define Como o 

comportamento especificado na análise é obtido) e Implementação (codificação 

do projeto em linguagem de programação). Neste estágio obtém-se qualidade, 

evitando os erros. No estágio da montagem do software, obtém-se qualidade 

pela detecção e remoção dos erros. 

Quanto mais tarde um erro é encontrado, mais cara será a sua 

reparação. Um método confiável deve usa r técnicas que reduzam a 

probabilidade de erros, e deve conter checagem de erros que possam ocorrer, 

pois é mais eficiente evitar os erros que corrig i-los. O método Fusion, então, se 

concentra na produção, ao invés da montagem do modelo. 

Métodos sistemáticos gastam mais tempo nas fases prévias do 

desenvolvimento do software. O código leva mais tempo para aparecer, e seus 

benefícios incluem: 

!J checagem de requisitos; 

!J conceitos mais claros; 

!J menos reprojeto de trabalho; 

!J melhor fabricação do trabalho de projeto (decomposição do problema em 

partes independentes); 

!J melhoria das comunicações entre os desenvolvedores e usuários ; 

!J necessidade de menos esforço na manutenção. 

Fusion é um método de desenvolvimento que fornece suporte em 

aspectos técnicos e gerenciais do desenvolvimento de software: 
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o Divide o processo de desenvolvimento em fases e indica o que deve ser 

feito em cada fase; 

o Fornece notações compreensíveis e bastante formais e 

o Possui verificações para assegurar a consistência dentro e entre as fases. 

Na análise, os modelos são produzidos com objetivo de descrever: 

o classes de objetos que existem no sistema; 

o relacionamentos entre as classes; 

o operações que podem ser executadas no sistema e 

o seqüências permissíveis das operações. 

No projeto, o desenvolvedor decide como as operações do sistema 

devem ser implementadas, pelo comportamento em tempo de execução da 

interação entre os objetos. Durante o processo, operações se prendem às 

classes, e o desenvolvedor escolhe também como os objetos vão se referir uns 

aos outros, e quais são os relacionamentos de herança apropriados entres as 

classes. Os modelos desta fase mostram: Como operações de sistemas são 

implementadas pela interação entre objetos ; Como as classes se referem umas 

às outras e como se relacionam por herança; Classes, atributos e operações 

em classes. 

Na fase de implementação, o projeto deve ser transformado em código 

numa linguagem de programação executável. A codificação numa linguagem 

orientada a objetos facilita a implementação. Convém observar que: 

o Herança, referência e atributos de classes são implementados em 

linguagem de programação; 

o Interações entre objetos são codificadas como serviços pertencendo à 

determinada classe e 

o As seqüências permitidas de operações são reconhecidas por máquina de 

estados. 

O Fusion também oferece informação em questões de performance, e 

sugere como a inspeção tradicional e as técnicas de teste devem ser 

modificadas para software orientado a objetos. 

4.4.3 Método UML 

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem para especificação, 

construção, visualização e documentação de sistemas de software. A UML é 

uma evolução das linguagens para especificação dos conceitos de Booch, 
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OMT (Object Modeling Technique-Rumbaugh), OOSE (Object-Oriented 

Software Engineering - Jacobson) e também de outros métodos de 

especificação de requisitos de software orientados a objetos ou não. A notação 

UML é uma união de sintaxe gráfica de vários métodos, com certo número de 

símbolos removidos (porque são confusos, supérfluos ou pouco usados) e com 

outros símbolos adicionados. O resultado é uma única, comum e ampla 

linguagem de modelagem utilizável por desenvolvedores de software orientado 

a objetos. 

Os autores da UML preocuparam-se com a modelagem de sistemas 

concorrentes e distribuídos. Os esforços são concentrados em um metamodelo 

comum, que unifica as semânticas, e em uma notação comum que fornece uma 

interpretação humana destas semânticas. O uso do termo metamodelo se 

justifica considerando que se trata de uma linguagem para especificar 

modelos, contendo os elementos básicos de informação de um sistema. Este 

metamodelo fornece uma declaração única e comum da sintaxe e semântica 

dos elementos da UML. 

A U ML é formada por técnicas de diversos métodos, que são mostrados 

na Figura 4.1. O método OOSE é uma abordagem orientada a use case que 

fornece excelente suporte para especificação de requisitos. As técnicas OOSE 

utilizadas pela UML foram o Diagrama de Use Cases e Packages. O OMT, 

especialmente expressivo para a análise de sistemas de informação, contribuiu 

com o Diagrama de Classes e Diagrama de Estados. Do BOOCH, a UML 

utilizou a idéia de Diagrama de Estados, Diagrama de Classes, Diagrama de 

Objetos (que originou o Diagrama de Colaboração), Diagrama de Processos 

(que originou o Diagrama de Implantação) e o Diag rama de Módulos (que 

originou o Diagrama de Componentes). O método Fusion também colaborou 

com o Grafo de Interação de Objetos. O Statecharts de Harel, contribuiu para a 

criação do Diagrama de Atividades. 
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Q Grafo de Interação 
de Objetos 

Statecha•1s 
(Harel) 

O Diagrama de Statecharts 
(Diagrama de Atividades) 

I BOOCH I .. GML :: OMT 
. . (Rumbaugh) 

Q Diagrama de Estados Q Diagrama de Classes 
Q Diagrama de Classes 
Q Diagrama de Objetos 

(Diagrama de Colaboração) 
Q Diagrama de Processos 

(Diagrama de Deploymcnt) 
Q Diagrama de Módulos 

Q Diagrama de Estados 
j I' 

OOSE Q Diagrama Use Cases 
(Jacobson) Q Subsistema (Package) 

(Diagrama de Componentes:JL-___ __J 

Figura 4.1: Formação da Metodologia UML 

Fonte: PRADO (2000) 
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O Processo de Desenvolvimento de Software com a UML está 

estruturado, segundo o tempo, em quatro fases: 

1:1 Concepção - quando se especifica a visão do sistema. 

1:1 Elaboração - quando se faz o planejamento das atividades necessárias e 

dos recursos requeridos e a especificação do sistema e design da sua 

arquitetura. 

1:1 Construção - desenvolvimento do produto como uma série de interações 

incrementais. 

1:1 Transição - fornecimento do produto para o usuário (fabricação, 

distribuição e treinamento). 

Em cada uma destas fases, diferentes artefatos são produzidos usando 

diferentes atividades e técnicas. Em cada uma das fases do processo, tem-se 

as fases normais do ciclo de vida do software: 

o Análise dos Requisitos - descrição do que o sistema deve fazer; 

o Design - como o sistema será construído na fase de implementação; 

o Implementação - a produção do código que resultará em um sistema 

executável; 

o Teste - a verificação de todo o sistema. 
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4.4.3.1 Visão Geral da UML 

Os conceitos apresentados nesta seção foram baseadas em BOOCH 

et ai. ( 2000). De acordo com os autores, UML é uma linguagem-padrão para 

elaboração da estrutura de projetos de software: especificação, construção, 

visualização e documentação de sistemas de software. A notação UML é uma 

união de sintaxe gráfica de vários métodos, com certo número de símbolos 

removidos e com outros símbolos adicionados. Como linguagem, a UML 

fornece um vocabulário e as regras para a combinação de palavras , cuja 

finalidade é de comunicar algo. Uma linguagem de modelagem é uma 

linguagem cujo vocabulário e regras têm seu foco voltado para a 

representação conceitual e física de um sistema, permitindo como 

conseqüência a compreensão do mesmo. 

Para o entendimento da UML, é necessário aprender três elementos 

principais: os blocos de construção da UML, as regras que determinam como 

esses blocos poderão ser combinados e alguns mecanismos comuns aplicados 

na UML. 

Um conjunto destes elementos básicos permite formar diagramas, que 

são representações gráficas de uma visão específica do sistema. Os 

principais diag ramas da UML são: 

o Diagrama de classes; 

o Diagrama de obj etos; 

o Diagrama de casos de uso (use case) 

o Diagrama de seqüências 

o Diagrama de colaboração 

o Diagrama de gráficos de estados 

o Diagrama de atividades 

o Diagrama de componentes 

o Diagrama de Implantação 

4.4.3.2 Simbologia da Linguagem UML 

Baseado nas fases do Processo de Desenvolvimento de Software, a 

ferramenta ROSE, que implementa a UML, especifica o sistema segundo 

quatro visões: 
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!J Use Case View - descreve o sistema como um conjunto de transações do 

ponto de vista dos atores externos. Esta visão é inicialmente criada na fase 

de concepção do ciclo de vida e direciona o resto do processo. 

!J Logical View - contém a coleção de packages, classes e relacionamentos. 

Esta visão é inicialmente criada na fase de elaboração e refinada na fase 

de construção. 

!J Component View - contém módulos e subsistemas. Esta visão é 

inicialmente criada na fase de elaboração e refinada na fase de construção. 

!J Oeployment View - contém a parte física do sistema e a conexão entre 

estas partes. Esta visão é criada na fase de elaboração do processo. 

Segue-se uma lista das principais técnicas disponíveis no ROSE para 

suportar este Processo de Desenvolvimento de Software, segundo as quatro 

visões: 

Use Case View 

!J Diagrama de Caso de Uso 

o Diagrama de Seqüência 

!J Diagrama de Colaboração 

o Diagrama de Estados 

Loglca/ View 

!J Diagrama de Classes 

Component View 

o Diag rama de Componentes 

Dep/oyment View 

!J Diagrama de implantação 

4.4.3.3 Use Case View 

Um caso de uso é a descri ção de um conjunto de seqüências de ações , 

que um sistema executa para produzir um resultado observável por um ator. 

Grafi camente, o caso de uso é representado como uma elipse. Um caso de uso 

envolve a interação dos atores com o sistema. Um ator representa um conjunto 

coerente de papéis que os usuários dos casos de uso desempenham na 
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interação. Embora sejam utilizados atores na modelagem, estes não são parte 

do sistema. 

Um ator modela um tipo de objeto que interage diretamente com o 

sistema. Cada ator deve ter um nome, como AtorCiiente, mostrado na Figura 

4.2. 

<<Actor>> 

Figura 4.2: Exemplo de Ator 

Um Diagrama de casos de uso representa uma coleção de casos de uso 

e atores e é tip icamente usado para especificar ou caracterizar a 

funcionalidade e o comportamento de um sistema de aplicação, interagindo 

com um ou mais atores externos. 

Os agentes externos e qualquer outro sistema que possa interagir com o 

sistema que está sendo modelado são chamados de atores. Uma vez que os 

atores representam os agentes externos do sistema, eles ajudam a delimitá-lo 

e fornecem uma visão clara do que será realizado. Os use cases são 

desenvolvidos de acordo com os eventos que ocorrem entre os agentes 

externos e o sistema. 

Diagramas de use cases contém elementos representando os atores, 

relacionamentos de associação, relacionamentos de generalização, packages 

e use cases. Pode ser criado um diagrama de use cases de alto nível para 

visualizar o contexto e limites do sistema. É possível também criar um ou mais 

diagramas de use cases para descrever um sistema por partes. Os use cases 

podem incluir outros diagramas de use cases, seqüência, colaboração, estados 

e de classes, como parte de seu comportamento. Um diagrama de use cases 

pode ser usado durante as fases de análise e projeto, como mostra a tabela 

4.1' 
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Tabela 4.1 - Uso do Diagrama de Use Case 

Dura11te Usar o Diagrama de Use Cases para 
Análise Capturar os requisitos do sistema e compreender o que o sistema faz. 

Projeto Especificar o comportamento do sistema que será implementado, e/ou especificar as 
semânticas do mecanismo do use case. 

<<Actor>> representa um stereotype. Um stereotype tem a capacidade de 

criar um novo tipo de elemento de modelagem. Um stereotype representa a 

metaclassificação de um elemento, isto é, mostra uma classe dentro do 

metamodelo da UML (isto é, um tipo de elemento de modelagem). Embora 

existam stereotypes já pré-definidos, novos tipos podem ser adicionados. Um 

stereotype é representado pela seguinte notação: << NomeDoStereotype>>. 

Um use case é uma seqüência de transações realizadas pelo sistema em 

resposta ao disparo de um evento. Um use case, quando realizado 

completamente, fornece um valor avaliável para o ator. Um use case modela a 

diálogo entre um ator e o sistema. 

Um use case é mostrado como uma elipse contendo um nome, que pode 

ser colocado acima, dentro ou abaixo do símbolo, como CadastrarCiiente , 

mostrado na Figura 4.3. 

CadastrarCiiente 

Figura 4.3: Exemplo de Use Case 

Nomes de use cases freqüentemente iniciam com um verbo. Por exemplo, 

em um sistema bancário: ldentificarConta e VerificarSaldo. 

A Tabela 4. 2 descreve os relacionamentos permitidos nos use cases: 

Tabela 4.2- Tipos de Relacionamentos dos Use Cases 

Re/acioname11to De um Use Case para 
Associação Um ou mais atores. 

Generaüzação Um use case. 



Modelo orientado a objeto ___________________ _ 71 

Uma associação representa uma conexão semântica entre um use case 

e atores. Associações são unidirecionais e são mais comuns que 

generalizações. O nome da associação é usado para identificar o propósito do 

relacionamento. 

A Figura 4.4 apresenta um diagrama de use case com relacionamento de 

associação: o ator AtorCiiente relaciona-se através da associação 

DadosCiiente, com o use case CadastrarCiiente. O use case CadastrarCiiente 

relaciona-se com AtorCiiente através da associação RespostaCadastro. 

~ O.dooC""''" 

AtorCiieote CadastrarCiieote 

Respostacadastro 

Figura 4.4: Exemplo de Relacionamento de Associação 

Um relacionamento de generalização entre use cases mostra que um use 

case pode comparti lhar o comportamento definido em um ou mais use cases. 

A Figura 4.5 apresenta um diagrama de use case com relacionamento de 

generalização: o ator AtorCiiente conecta-se através do relacionamento de 

associação DadosEmpréstimo, com o use case RealizarEmpréstimo.!. O use 

case RealizarEmpréstimo conecta-se com o use case ldentificarCiiente, 

através do relacionamento de generalização, o qual faz a identificação do 

cliente e conecta-se também com o ator AtorCiiente através do relacionamento 

RespostaEmpréstimo 

~~~-~ 
DadosEmpréslimo ~ 

AtorCiiente 

ldenlificarCiiente 

Figura 4.5: Exemplo de Relacionamento de Generalização 

Um relacionamento de generalização também suporta os stereotypes 

uses e extends. O tipo de generalização <<uses>> é usado para descrever o 
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comportamento comum entre dois ou mais use cases. É um dos mecanismos 

utilizados para identificar comportamentos reutilizáveis pelas regras de 

negócio. 

Diagrama de Seqüência 

Diagramas de Seqüência mostram uma interação organizada em uma 

seqüência de tempo entre os objetos participantes de uma operação e as 

trocas de mensagens entre eles. Esses diagramas são bastante utilizados para 

especificar sistemas de tempo real e sistemas complexos. Um diagrama de 

seqüência possui duas dimensões: vertical que representa o tempo e 

horizontal que representa diferentes objetos (se for necessário as dimensões 

podem ser invertidas) . 

A Figura 4.6 mostra um exemplo de um diagrama de seqüência para 

uma operação de chamada telefônica. 

Pedro : Chamador 
I =aTelefônjca· l 

Mario : Chamado 

a 
{b - a < 1 seg.} 

b 

c 

{d - c < 1 seg.} 

d 

1 1: retira fone do gancho 1 

~ 2 tom de discar ~ 
3: discagem do número chamado 

~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4: tom de controle 

7: conversação 

9: repõe fone no gancho 

5: toque de chamada 

6: retira fone do gancho 

8: conversação 

1 O: tom de ocupado 

11: repõe fone no gancho 

Figura 4.6 - Diagrama de Seqüência - Operação de Chamada Telefônica 
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O primeiro passo para o estabelecimento de uma conexão é o 

reconhecimento do objeto Pedro do tipo Chamador. Isso ocorre com o envio de 

um sinal à EmpresaTelefônica do tipo Central, indicando que Pedro retirou o 

fone do gancho (1). O número desse telefone é então anexado à lista de 

telefones ocupados e é emitido um tom de discar para o Pedro (2). 

Uma vez recebido o número do telefone desejado (3), a 

EmpresaTelefônica verifica se este pertence à lista de telefones ocupados. Em 

caso positivo, um tom de ocupado é enviado a Pedro e a fase de desconexão é 

iniciada. Caso contrário, um tom de controle de chamada é enviado a Pedro 

(4), e a campainha do objeto Mário, do tipo Chamado, é acionada (5), e o 

número de Mário é incluído na lista de telefones ocupados. 

A ação do chamado de atender ao telefone (6), determina o fim da fase 

de conexão e o início da fase de conversação (7,8). Caso ele não atenda em 

um determinado intervalo de tempo, a campainha do Chamado é desativada, 

um tom de ocupado é enviado ao Chamador, o número do Chamado é retirado 

da lista de telefones ocupados e a fase de desconexão é iniciada. 

O fim da fase de conversação ocorre quando Pedro repõe o fone no 

gancho (9), e é emitido um tom de ocupado para o outro objeto Chamado (10). 

O fim da fase de desconexão ocorre somente quando o Mário também coloca o 

telefone no gancho (11). 

Vários rótulos (como marca de sincronização e descrições de ações 

durante uma ativação) podem ser representados na margem, próximo às 

mensagens ou ativações do diagrama de seqüência, como mostra a Figura 4.6. 

Uma ativação mostra o período de tempo que um objeto está realizando 

uma mensagem para ele mesmo ou para outro objeto. É representada como 

um retângulo fino alinhado com a linha do tempo. As mensagens a serem 

realizadas podem ser rotuladas com um texto próximo ao símbolo de ativação 

ou na margem esquerda, conforme mostra a Figura 4.6. 

Uma mensagem é uma comunicação entre objetos e transporta 

informações que resultarão em uma ação. A recepção de uma mensagem é 

considerada um evento . Uma mensagem é mostrada como uma seta sólida 

horizontal da linha de vida de um objeto para outro. No caso de uma 

mensagem de um objeto para ele mesmo, a seta começa e termina no próprio 

objeto. A seta é rotulada com o nome de uma mensagem (operação ou sinal) e 

os valores de argumentos. Uma seta também é rotulada com uma seqüência 
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de números para mostrar a ordem de seqüência das mensagens, que serão 

realizadas entre os objetos, conforme mostr~ a Figura 4.6. 

4.4.3.4 Logical View 

Diagrama de Classes 

Um Diagrama de Classes é uma representação gráfica para descrições 

genéricas do sistema. Pode conter packages, tipos, relacionamentos e 

instâncias de classes. A Tabela 4.3 mostra como pode ser usado o diagrama 

de classes nas fases de análise e projeto de um sistema. 

Tabela 4.3- Uso do Diagrama de Classes 

Durante Usar o Diagrama de Classes para 
Análise Mostrar regms e responsabilidades comuns de entidades que fornecem o comportamento 

do sistema. 

Projeto Capturar a estmt:ura d11s classes que formam a arquitetura do sistema. 

Uma classe captura a estrutura e o comportamento comum de um 

conjunto de objetos. É uma abstração de elementos do mundo real. Quando 

esses elementos existem no mundo real, são instâncias de classe e são 

referidos como objetos. Para cada classe que tem comportamento temporal 

sign ificativo pode ser criado um diagrama de estados para descrever este 

comportamento. A tabela 4.4 descreve todas as características de classes. 

Tabela 4.4 Características de uma classe. 

Tipo Descriçiío 
Abstrata Define a classe como uma classe base, sem iJlstâncias. 

Atributos Informações do objeto da classe. 

CmdinaJidade Número de instâncias da cl11sse. 

Concorrência Semil.ntiea na presença de múlUplas tlirends de controle. 

Operações Serviços fornecidos pela classe. 

Visibilidade Especifica como a classe é vista fora do pncknge em que é definida . 

A Figura 4.7 mostra a notação usada para representar uma classe e os 

diferentes tipos de visibi lidade. 
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Os tipos de visibilidade dos atributos e serviços de uma classe, como a 

de Produto, exemplificada na Figura 4.8, são: 

public: os elementos são acessíveis por todas as classes, como o atributo 

Observação e o serviço Cadastrar; 

private: os elementos são acessíveis por subclasses, classes friends ou pela 

própria classe como o atributo Código e o serviço ValidarQuantidade; 

protected: os elementos são acessíveis somente pela própria classe ou pelas 

classes friends como o atributo Saldo e o serviço CalcularDesconto; 

implemented: os elementos são acessíveis somente pela própria classe como 

o atributo Preço. 

Classe 

.~tributo 

Serviço() 

Figura 4.7:Notação de Classe, Atributo, Serviço e Visibilidade 

Produto 

·~Código : integer 
·~Saldo : float 
·~Preço : float 
~Observação : memo 

' 
Cadastrar ( cod : integer = default, saldo : float = default) : Produto 

·rcalidarQuantidade (quant: float = default) : boolean 
· · CalcularDesconto (vr : float = default) : valor 
· .. lmprimirDetalhe (cod: integer = default, quant : float = default) 

BaixarEstoque (cod : integer = default, quant: float = default) : retum 

Figura 4.8: Exemplo de Classe, Atributo, Serviço e Visibilidade 

Uma classe parametrizada é um template para instanciar classes que 

seguem este padrão formatado. Uma classe parametrizada declara parâmetros 

formais. Pode-se usar outras classes, tipos e expressões constantes como 

parâmetros. Essas classes não podem ser usadas como parâmetros. A Figura 

4.9 mostra a notação e exemplo de uma classe parametrizada. No caso, T e K 

são metavariáveis que podem ser qualquer classe ou tipo. 
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.------- ----
1 Parâmetro : 

~-----~ I 

I ---------·• 

NomeDaClasse ,-----, 
: T,K : 
.. ----- -· 

Figura 4.9: Classe Parametrizada 

Uma classe utility contém um conjunto de operações de uso comum. 

Uma utility é modelada como um tipo de uma classe, e a sua notação é 

apresentada na Figura 4.10. A classe utility é usada para: 

o Denotar um ou mais subprogramas livres (uma função que não é membro 

de um objeto). 

o Nomear uma classe que somente fornece membros e/ou funções estáticas 

que são usadas independentemente das instâncias da classe. 

Uma classe uti/ity tem a mesma notação de uma classe simples, com 

adição de uma sombra que ilustra o tipo utility, como mostra a Figura 4.1 O. 

String 

Tamanho 

Concatenar() 

Figura 4.1 O: Exemplo de Classe Utility 

Uma classe uti/ity parametrizada contém um conjunto de operações 

que não estão associadas com outras classes. Estas operações são 

subprogramas livres definidos através de parâmetros formais. Uma classe 

utility parametrizada é usada como um temp/ate para criar classe utility 

instanciada, e sua notação e exemplo são mostrados na Figura 4.1 1. 

~------~: Parâmetro : .--------- -. 
I I 

NomeDaClasse ·----------· Lista 

· <)Remover() 

' Inserir() 
----

Figura 4.11: Classe Utility Parametrizada 

I 
Tipo 1 

I 
I -------- --
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Uma classe uti/ity instanciada é criada substituindo-se os parâmetros 

formais de uma classe utility parametrizada por valores atuais. A notação de 

uma classe utility instanciada é mostrada na Figura 4.12, onde a classe Lista é 

instanciada como uma lista de inteiros. 

Lista 

. Remover() 

Inserir() 

Figura 4.12- Exemplo de Classe Utility lnstanciada 

Uma metaclasse é uma classe cujas instâncias são classes. Em geral, 

uma classe está relacionada com apenas uma metaclasse. Metaclasses 

fornecem operações para criar objetos da classe e definem atributos e serviços 

que são compartilhados por todos os objetos da classe criada. 

Relacionamentos 

Os relacionamentos, entre classes, que podem existir na UML são: 

Generalização, Dependência, Associação e Agregação. Um relacionamento de 

generalização entre classes mostra que a subclasse compartilha a estrutura ou 

comportamento definido em uma ou mais superclasses. Representa o 

relacionamento "é-um" entre as classes. 

A cardinalidade, que especifica o número de instâncias de uma classe 

em relação a outra em um relacionamento, é mostrada através do número 

mínimo e máximo. Um relacionamento de dependência entre duas classes 

mostra que a classe cliente depende da classe servidora, para sua existência. 

Um relacionamento de dependência também pode ser desenhado entre 

packages. Um relacionamento de associação representa uma conexão 

semântica entre duas classes e é o relacionamento mais utilizado. É 

bidirecional e é representado por uma linha ligando as classes. 

Um relacionamento de agregação é uma forma especial de associação, 

que é usada para mostrar que um tipo de objeto é composto de outro objeto. 

Um relacionamento de agregação é também chamado de "todo-parte". A 

agregação pode ser implementada na UML como agregação por referência ou 

por valor. O default é por referência, e significa que o "objeto todo" mantém um 
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ponteiro ou uma referência para suas partes. O losango vazio é usado para 

indicar a implementação por referência. 

A agregação por valor indica que o tempo de vida das partes são 

dependentes do tempo de vida do todo. Quando a agregação é por valor, o 

"objeto todo" declara uma instância atual do "objeto parte" dentro do corpo do 

próprio "objeto todo". O "objeto todo" é composto fisicamente pelo "objeto 

parte" . O conteúdo por valor é indicado por um losango cheio no lado agregado 

do relacionamento. 

Os diagramas de componentes e implantação permitem modelar os 

aspectos físicos do sistema, isto é, os componentes e a estrutura de hardware 

e software necessários para o suporte. Estes diagramas representam a 

chamada arquitetura do sistema. 

O modelo de objetos desenvolvido neste trabalho, para demonstrar o SAD 

para formação de células de manufatura , definirá apenas diagramas suficientes 

para descrever a estrutura de classes e objetos do modelo e as principais 

interações. Serão apresentados, então: 

o um conjunto de diagramas de casos de uso que demonstram o 

contexto do sistema, isto é, seu contorno e interação com os atores; 

o um diagrama de classes contendo a estrutura de classes do 

componente segundo o modelo desenvolvido; 

A abordagem orientada a objeto para projeto de software representa um 

método aperfeiçoado para o projeto e programação de sistemas. Devido a 

complexidade e a natureza dinâmica das aplicações em manufatura, as 

vantagens oferecidas pelo paradigma da modelagem orientada a objeto resulta 

em um projeto de software que atenderá às necessidades do corrente processo 

e se adaptará às mudanças no futuro. Quanto mais as indústrias se 

direcionarem no futuro para sistemas de manufatura autônomos e integrados, 

mais as técnicas e linguagens para projeto orientado a objeto serão essenciais 

para o seu sucesso USHER(1996) . 

4.5 Componentes 

Na descrição da arquitetura proposta, é importante o conceito de 

componente, uma vez que potencializa o utilização da aplicação gerada pelo 

modelo orientado a objeto. Um componente é um tipo de item estrutural, 

definido como partes físi cas e substituíveis de um sistema, que proporciona a 

realização de um conjunto de interfaces. Em um sistema, existem diferentes 
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tipos de componentes próprios da implantação, como os componentes COM+ 

ou Java Beans, assim como componentes que são artefatos do processo de 

desenvolvimento, como os arquivos de código-fonte. Tipicamente os 

componentes representam o pacote físico de elementos lógicos diferentes, 

como classes, interfaces e colaborações, BOOCH et ai. (2000). 

O princípio do componente é a divisão e suavização de gerenciamentos 

complexos - quebrar um grande problema em partes menores e resolvê-las, 

construindo soluções mais elaboradas de bases mais simples. Os 

componentes seguem o objetivo básico de combinar funções e dados 

relacionados dentro de uma única unidade. A abordagem estruturada 

tradicional tende a focar principalmente na decomposição funcional e tem uma 

forte distinção entre dados e funções, CHEESMAM & DANIELS (2001). Um dos 

objetivos primários dos componentes é o reuso, ou seja, usar o projeto em 

diferentes contextos, 

4.5.1 Princípios de componentes 

Componentes, como encontrado na tecnologia de componentes podem 

ser considerados, como unidades de software estruturadas de acordo com 

alguns princípios específicos, que são: 

1. Unificação de fu nções e dados: A dependência entre funções e dados 

melhora a coesão. 

2. Encapsulamento: O cliente depende das especificações do objetivo, mas 

não da sua implementação. Esta é uma importante separação de interesses 

e é a chave para gerenciar dependências entre software e reduzir 

acoplamentos. 

3. Identidade: cada software objeto tem uma única identidade, sem considerar 

o estado. 

Os componentes estendem estes princípios de objeto pela elaboração de 

uma notação de um especificado objeto com uma representação de 

especificação de dependência chamado de interface. Este é um importante 

nível de manobra indireta entre o cliente de um objeto e as capacidades do 

objeto. A especificação do total de capacidades de um objeto pode ser dividido 

por várias interfaces. Assim, o desenvolvimento baseado em componentes é 

diferente de várias abordagens na sua separação de especificação da 

implementação e na divisão das especificações de componentes em interfaces. 

A divisão das especificações de um componente em uma ou mais interfaces 
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significa que a dependência de intercomponentes pode ser restrita para 

interfaces individuais, principalmente aquelas relacionadas a especificação do 

componente inteiro. Isto reduz o impacto das alterações porque algum 

componente pode substituir outro se ele possuir uma diferente especificação, 

tão logo sua especificação inclua a mesma interface requerida pelo 

componente. A figura 4.14 mostra um componente sendo substituído por um 

novo. Um cliente usará a interface (caracterizada por IX) e não será afetado 

novo componente pode ser vinculado para clientes existentes se oferecem a 

interface velha. Podem proporcionar novas funcionalidades (IX+) para novos 

clientes. Um cliente pode ser flexível em seus requerimentos para 

componentes. 

Componente 
existente 

IX Uso IX 

·· .. _ .. ··· 

IX _._ .. ..:<:::: .... Pode Usar IX 

Cliente existente 

r-------~a-·· .. .-----
Novo componente IX+ .- >>-- Novo cliente 

L___ ______ ____J~----~o---··-~r~;~~~ .. ~x+ 

Figura 4.14: Dependência por interface na substituição de componente de apoio. 

Fonte: CHEESMAN & DANIELS (2001) 

Os componentes podem ser descritos com relação a forma em: 

o Componente de especificação; 

o Componente de interface; 

o Componente implementado; 

o Componente instalado; 

o Componente objeto. 

Os detalhes estão descritos na tabela 4.6. 

Um componente não é um obj eto, não no sentido de simplesmente ser 

um objeto em um programa Java ou C++. Um componente não é um serviço, 

embora uma das coisas que podem ser feitas com um componente é construir 

uma arquitetura baseada em serviços, em que cada componente objeto 
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proporciona uma específica função, usando dados específicos . Mas 

componente pode igualmente ser usado para dados abstratos. 

Tabela 4.6: Descrição de formas de componentes 

Fonte: CHEESMAN & DANIELS (2001) 

Forma de 

componente 

Componente 

Especificação 

Descrição 

de A especificação de uma unidade de software que descreve o 

comportamento de um conjunto de componentes objetos e define 

uma unidade de implementação. Comportamento é definido como 

um conjunto de interfaces. Um componente de especificação é 

realizado como um componente de implementação. 

Componente de Interface A definição de um conjunto de comportamento que pode oferecer 

Componente 

Implementado 

para um objeto componente. 

A realização de um componente de especificação, o qual é 

independente do desenvolvimento. Isto significa que ele pode ser 

instalado e substituido independentemente de outros 

componentes. Isto não significa que ele é independente de outros 

componentes. Ele pode Ter muitas dependências. Isto não 

significa que ele é um llnico elemento físico, como um arquivo. 

Componente instalado Uma cópia instalada ( ou desenvolvida) de um Componente 

implementado. Um componente de implementação é 

Componente Objeto 

desenvolvido registrando-o com um ambiente em tempo de 

execução. Isto capacita o ambiente runtime a identificar o 

componente instalado para usá-lo quando criar uma instância do 

componente ou quando executar uma de suas operações. 

Uma instância de um componente instalado. Um conceito em 

tempo real. Um objeto com seus próprios dados e uma llnica 

identidade. Uma coisa que desempenha o comportamento 

implementado. Um componente instalado pode ter mllltiplos 

Componentes Objetos ( os quais requerem identificação explícita) 

ou um llnico (o qual pode ser implícito). 

4.5.2 Componentes e arquiteturas de sistemas 

Arquitetura é a estrutura das partes que tornam uma instalação de 

software completa, incluindo as responsabilidades destas partes, suas 

interconexões e tecnologias convenientes, CHEESMAM & DANIELS (2001) . 
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Uma arquitetura típica é mostrada na figura 4.15, em que é representada uma 

arquitetura distribuída, ligando bases de dados corporativas, pacotes e 

sistemas legados por uma aplicação específica usando a Web. DCOM 

(Distributed Common Object Model, RMI (Remete Method lnvocation). 

JOHNSON-FOOTE (1988); WIRFS-BROCK (1990) apud FAYAD et ai 

(1999) definem arquitetura como um projeto reutilizável de um sistema que 

descreve como o sistema é descomposto dentro de um conjunto de interações 

de objetos. A arquitetura descreve componentes e objetos e como estes 

objetos interagem. Descreve a interface de cada objeto e o fluxo de controle 

entre eles. 

ASP 
Aclive/Java 
Serve Page 

DCOM IIIOP/RMI 

Componente ------. objeto 

! Componente 
objeto 

l Componente 
objeto 

~ / 
Componente 

objeto 

Componente 
objeto 

Figura 4.15: Típica Arquitetura de sistema 

Fonte: CHEESMAN & DANIELS (2001) 

4.5.3 Aplicações de Arquitetura 

SQL,etc. 

Data base 

Data base 

Arquitetura (framework) é uma técnica de reutilização orientada a objeto 

de acordo com FAYAD etal (1999), mas existe muita confusão na definição de 

arquitetura, pois pode ser considerada também como um modelo em grande 
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escala ou uma espécie de componente, como definido por CHEESMAN & 

DANIELS. Contudo, freqüentemente é usada a definição de um projeto 

reutilizável de parte ou de todo o sistema, representado por um conjunto de 

classes e as interações com suas instâncias. Outra definição comum é a de um 

esqueleto de uma aplicação que pode ser personalizada por um programador. 

Não são definições contrastantes, descreve a estrutura da arquitetura, 

enquanto que a outra descreve sua finalidade. 

A arquiteturas estão se tornando muito importantes. Os sistemas como: 

OLE ( Object Linking and Emdedding), OpenDoc, DSCOM (Distributed System 

Object Model) são arquiteturas. Uma aplicação de arquitetura orientada a 

objeto é um refinamento do projeto e implementação de software a fim de 

reduzir o custo e melhorar a qualidade do software . Uma arquitetura é uma 

aplicação reutilizável, semicompleta que pode ser especializada para produzir 

aplicações personalizadas. 

4.5.6 Benefícios 

Os benefícios primários das aplicações de arqui teturas orientadas a 

objetos são, FAYAD et ai (1999): 

D Modularidade: a arquitetura melhora a modularidade pelo 

encapsulamento volátil atrás de interfaces estáveis. A modularidade da 

arquitetura ajuda a melhorar a qualidade de software por permitir a 

localização do impacto de alterações de projeto e implementação; 

O Reusabilidade: As interfaces estáveis proporcionam às arquiteturas 

vantagens de reusabilidade por definir componentes genéricos que 

podem ser replicados para criar novas aplicações sem que tenham que 

ser revalidadas. 

O Extensibilidade: Uma arquitetura melhora a extensibilidade por permiti r 

desacoplar as interfaces estáveis e o comportamento do domínio de 

uma aplicação de necessidades variadas por instancias de uma 

aplicação em um contexto particular. 

O Inversão de controle: A execução de uma arquitetura é caracteri zada 

por uma inversão de controle. Esta arquitetura permite que passos de 

aplicações canônicas sejam personalizados pelos manipuladores de 

objetos que são chamados pelo mecanismo da arquitetura. A inversão 
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de controles permite que a arquitetura trabalhe para determinar qual 

conjunto de métodos chamar em resposta a eventos externos. 

4.5.7 Classificação das aplicações de Arquiteturas 

Embora os benefícios e os princípios de projetos que determinam uma 

arquitetura sejam independentes do domínio ao qual é aplicado, pode-se 

classificar as arquiteturas por seus escopo, como a seguir: 

O Arquitetura para sistema de infra-estrutura: esta arquitetura simplifica o 

desenvolvimento de infra-estrutura de sistema eficientes e 

portáveis tais como arquitetura de comunicação e sistemas de 

operação, arquiteturas para ferramentas de interfaces de usuário e 

processamento de linguagem. 

O Arquiteturas de integração middleware: Estas arquiteturas são comumente 

utilizadas para integrar componentes e aplicações distribuídas. 

Uma arquitetura de integração middleware são projetadas para 

melhorar a habilidade dos desenvolvedores de software 

modularizar, reutilizar e estender sua infra-estrutura de software 

para trabalhar em um ambiente distribuído. Existe um mercado 

próspero para estas arquiteturas, as quais estão se tornando 

rapidamente commodifies. Exemplos comuns incluem a arquitetura 

ORB(object request broker), middleware orientada a mensagem e 

base de dados transacional. 

O Arquiteturas de aplicação de empresas: Estas arquiteturas endereçam 

aplicações de domínios amplos (tais como telecomunicações, 

aviação, manufatura e engenharia financeira) e são a base das 

atividades de negócio de empresas. Comparados com as 

arquiteturas de integração e infra-estrutura, as arquiteturas de 

empresa são caras para desenvolver ou comprar 

4.5.8 Pontos fortes e pontos fracos das Arquiteturas 

Quando usado em conjunto com um modelo, bibliotecas e componentes, 

as arquiteturas orientadas a objeto podem aumentar significativamente a 

qualidade do software e reduzir o esforço de desenvolvimento. Contudo, um 
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número de desafios devem ser endereçados a fim de empregar a arquitetura 

eficientemente, FAYAD (1999) : 

O Esforço de desenvolvimento: O desenvolvimento de software complexos 

é difícil e o desenvolvimento de arquiteturas com alta qualidade, para 

aplicações complexas são mais difíceis. A habilidade necessária para 

produzir arquiteturas bem sucedidas freqüentemente permanecem 

restritas aos desenvolvedores especialistas. 

O Curva de aprendizado: Aprender a utilizar um arquitetura de aplicação 

orientada a objeto eficientemente requer considerável esforço de 

investimento. 

O lntegrabilidade: Desenvolvimento de aplicações serão fortemente 

baseadas em integração de múltiplas arquiteturas, junto com 

bibliotecas, sistemas legados, e componentes . 

O Manutenabilidade: aplicações necessitam de freqüentes alterações. As 

atividades de manutenção de uma arquitetura incluem modificação e 

adaptação. 

O Falta de Padrão: Atualmente não existe um padrão amplamente aceito 

para projetar, implementar, documentar e adaptar arquiteturas. As 

arquiteturas padrões ( CORBA, DCOM e Java RMI) correntemente 

carecem de semânticas , caracterí sticas e a interoperabilidade será 

verdadeiramente efetivada pelos múltiplos domínios. 

O Reusabilidade: O ideal da tecnologia do reuso é proporcionar 

componentes que possam ser facilmente conectados para construir um 

novo sistema. O desenvolvedor de software não tem conhecimento de 

como o componente é implementado, mas sua especificação é 

facilmente entendida. O sistema reutilizável será efi ciente, fácil de 

manter e confiáveis. 

O desenvolvimento de sistemas computacionais está se tornando cada 

vez mais complexo . Contudo, o uso de ferramentas de apoio para o 

desenvolvimento e implementação de softwares contribuem para que as 

aplicações sejam bem desenvolvidas. Ao desenvolverdor/projetista de 

sistemas, cabe a tarefa de decidir sobre a melhor técnica de desenvolvimento 

e qual ferramenta, linguagem utilizar. Estes profissionais têm de um lado a 
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vantagem da grande gama de ferramentas disponíveis, mas por outro devem 

manter-se atualizados sobre as novas tecnologias e como utilizá-las. 



CAPÍTULO 5: ARQUITETURA PARA INTEGRAÇÃO DE 

MÉTODOS PARA APOIAR A DECISÃO EM FORMAÇÃO DE 

CÉLULAS DE MANUFATURA 

5.1 lntroduçtio 

Apresentamos como proposta de trabalho a elaboração de uma 

arquitetura que permite a integração de algoritmos para formação de células 

utilizando dados armazenados pelas empresas. Descrevemos neste capítulo, o 

detalhamento da concepção dessa arquitetura, assim como a forma como 

auxilia o processo de formação de células de manufatura. 

5.2 Vistio geral da Arquitetura para integraçtio dos métodos para 

formaçtio de células 

O processo de formação de células segue cri térios já citados em 

CHOOBIN EH (1 988}, ASKIN et a/. (1 997) , GONÇALVES FILHO (1 990), 

ARVINDH & IRANI (1 994) entre outros. As etapas básicas para este processo 

são bastante conhecidas, envolvendo a definição de famílias de peças e 

grupos de máquinas. Vinculadas a estas escolhas, pode-se associar funções a 

serem otimizadas, sujeitas a um conjunto de restrições. 

O problema de formação de células dispõe de uma diversidade de 

algori tmos que consideram os diferentes tipos restrições e objetivos. Com 

essas informações , e utilizando as possibilidades da tecnologia de informática, 

propõe-se neste trabalho uma arquitetura ampla capaz de guiar o processo de 

formação de células aproveitando o conhecimento e experiência do usuário, 

seguindo o curso do processo de decisão, incorporando o conhecimento já 

desenvolvido dentro desta área. 

Alguns artigos publicados iniciaram pesquisas neste sentido, mas ainda 

limitados. Em VAKHARIA (1986) é apresentada uma estrutura para avaliação 

de alguns métodos de formação de células, analisando os tipos de células que 

estes métodos formam. Em IRANI et ai. (2000) é apresentada uma ferramenta 
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para avaliar e simplificar o fluxo de materiais chamado PFAST, em que onze 

algoritmos são utilizados e os resultados devem ser analisados sinergicamente 

para auxiliar o projeto do layout da fábrica, mas tem como deficiência o 

processo de entrada de dados. 

Muitos autores já propuseram metodologias para o problema de projeto 

de células de manufatura, ta is como: VAKHARIA (1986), KAMRANI & PARSAEI 

(1994), SURESH et ai. (1995), SCHALLER et ai. (1996), KAMRANI et ai 

(1997), LOGENDRAN & RAMAKRISHNA (1997) , RONALD et ai. (1997), 

SARKER & XU (1998), BILLO (1998). 

Esta proposta difere das demais por ser abrangente , ou seja, a 

arquitetura disponibiliza um mecanismo para que o processo de formação de 

células seja conduzido como o usuário desejar, inclusive utilizando os métodos 

já sugerido pelos autores citados anteriormente. 

Uma visão geral da arquitetura pode ser vista na figura 5.0. A arquitetura 

é apresentada como um procedimento constituído por 5 etapas, suportado por 

um modelo orientado a objeto e um sistema de apoio à decisão. 

Uma característica distinta do procedimento é tornar as etapas 

independentes entre si, facilitando a aplicação dos algoritmos de formação de 

células, já que para o usuário final basta rea lizar as três últ imas etapas, não 

exigindo o conhecimento especializado para implementação de algoritmos e o 

árduo trabalho de coleta de dados. Desta forma, sempre que for interessante 

para algum dos profi ssionais desta organização fo rmar cé lulas basta utilizar o 

sistema e verifi car quais os algori tmos à disposição, conforme os dados 

armazenados. 

Esta arquitetura permite, então, integrar os algoritmos existentes , e 

outros que possam ser futuramente desenvolvidos, de uma fo rma prática e 

vantajosa: a primeira pela fac ilidade e a segunda pelas possibilidades de 

comparações de resultados e exploração dos impactos de diferentes tipos de 

restrições e objetivos dentro do problema. 



Arquitetura para Integração de Métodos para Formação de Células de 
Manufatura 

Procedimento Modelo Orientado a Objeto 

Preparação Uti lização 
para apoiar a Formação de Células 

de Manufatura 
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dados Algoritmos Cenário e Executar 
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I 5. Analisar Solucões I 
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Figura 5.0: Arquitetura para integração de métodos para apoiar a decisão em Formação de Células de Manufatura 
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5.3 Procedimento para formação de células de manufatura 

Uma parte da arquitetura proposta é composta pelo procedimento para 

formação de células, que subdividimos em duas partes: as etapas de 

preparação e as etapas de utilização, descritos nos itens seguintes. 

5.3.1 Etapas de preparação 

Etapa 1 - Cadastrar dados básicos 
A etapa de cadastramento dos dados básicos é composta pela 

alimentação do sistema SADCel com os dados relacionados com o problema 

de formação de célula. Os dados básicos mais fundamentais dizem respeito à 

produto, peças, máquinas e roteiros de fabricação. Há também muitos outros 

dados que podem ser utilizados por algoritmos específicos como distâncias 

entre máquinas, capacidade de máquina, tempo de setup de máquina, 

demanda, mão de obra, etc. O importante para o método é possuir um sistema 

de apoio cuja base seja capaz de armazenar os dados necessários para a 

utilização do maior número possível de algoritmos. 

No apêndice A apresenta-se uma pesquisa feita na literatura sobre 

formação de células que contém uma compilação dos dados necessários para 

o emprego dos algoritmos publicados nos últimos 5 anos. Este levantamento 

serviu de base para o desenvolvimento da proposta do modelo dados que 

auxiliasse este método. 

Dentro do método os dados poderiam ser alimentados de duas formas: 

1.1 Cadastrando dados via interface de j anelas : isto ocorre quando o 

administrador do sistema executa o programa e, por meio de janelas , insere os 

dados necessários . O sistema pode funcionar stand-alone ou como 

componente incorporado em outro sistema, mas a entrada se dá por meio de 

digitação dos dados pelo administrador. 

1.2 Cadastrando via integração: quando o administrador cria uma integração 

programando, por meio das especificações da interface do componente, rotinas 

que fazem buscas nas bases de dados de outros sistemas (especialmente 

sistemas corporativos como ERP's, PDM's, entre outros) e replicam estes 

dados nas bases do componente. 

Etapa 2 - Cadastrar Algoritmos 
Outra etapa importante realizada pelo administrador é a alimentação do 

sistema com os objetos Algoritmos. Conforme detalhado no capítulo 6, a 
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construção do sistema de apoio utilizará esses objetos. Uma vez implementado 

um algoritmo novo, o administrador pode instanciá-lo como um novo objeto 

Algoritmo capaz de ser executado. 

Utilizando-se o modelo de sistema orientado a objeto apresentado é 

possível que o administrador cadastre novos algoritmos capazes de ler os 

dados básicos por meio de uma classe especial de objetos denominada 

variável. Basta ao administrador criar uma nova instância do objeto Algoritmo, 

inseri-la na biblioteca de objetos algoritmo e programar um dos métodos deste 

objeto (o "rodar") para que execute o algoritmo empregando os objetos 

variáveis . Se o algoritmo utiliza uma matriz (peça-máquina), é chamada dentro 

do método, um objeto MatrizPeçaMaquina que se completa com os dados 

encontrados na classe do sistema de apoio SADCel. 

É importante notar que estas duas formas de entrada de dados não 

devem ser excludentes. Isto porque os dados principais para formação de 

células tais como produtos, peças e roteiros são comuns e facilmente 

encontrados em outros sistemas como ERP, PDM, Sistemas de Contabilidade, 

etc 

5.3.2 Etapas de utilização 

Etapa 3 - Definir Cenário 
Após os dados terem sido cadastrados no sistema, os usuários podem 

iniciar as etapas de obtenção de cé lulas. 

Por cenário entende-se um determinado conjun to de caracterí sticas que 

definem o problema que se deseja representar e resolver, como: conjunto de 

peças , máquinas ou produtos e um conjunto de objetivos e restrições que se 

deseja sa tisfazer. O cenário descreve, portanto, o problema a ser resolvido 

pelo usuário, ou parte dele. 

Esta é uma etapa independente das demais, pois o usuário pode 

cadastrar um cenário para uso futuro, ou mesmo formar cé lulas empregando 

algoritmos novos em um cenário utilizado no passado. 

Etapa 4 - Obter Solução 
Com cenários, dados básicos e algoritmos armazenados o usuário pode 

então obter diferentes solução. Cada solução é obtida com o emprego de um 

determinado algoritmo. O usuário então escolhe o cenário e o sistema faz uma 

verificação para saber quais algoritmos estariam disponíveis no sistema para 

atender ao cenário escolhido pelo usuário. 
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A verificação dos algoritmos realizada pelo sistema é baseada nas 

variáveis e objetivos e restrições. Primeiramente ele elimina os algoritmos cujo 

objetivo não corresponde aqueles especificados no cenário. Em seguida, para 

os que sobraram, realiza uma verificação para determinar se os dados 

cadastrados no sistema são suficientes para a execução, ou melhor, se os 

objetos variáveis utilizados pelo algoritmo estão completos com dados. Por 

exemplo, se um algoritmo utiliza uma matriz peça-máquina o sistema localiza 

este objeto, emprega um método para buscar os dados de peça e de máquina 

na base de dados e verifica depois se o objeto está vazio ou cheio. Se estiver 

vazio é sinal de que faltam dados e o sistema avisa ao usuário que não pode 

correr este algoritmos. 

Após a verificação pelo sistema, o usuário obtém uma lista com os 

algoritmos que podem ser executados. Ele escolhe dentro eles um e solicita a 

formação de células, obtendo enfim uma das possíveis soluções para o 

problema. Da mesma forma o usuário pode executar outros algoritmos 

observando novas soluções para o mesmo problema. Pode ainda repetir todo 

este procedimento criando novos cenários em que restrições possam ser 

relaxadas em diversas combinações, conforme raciocina sobre os resultados 

da solução. 

Ao final pode escolher uma ou um conjunto de soluções armazenando-as 

no sistema. Podendo portanto, guardá-las para tomar a decisão num futuro 

próximo ou mesmo naquele momento tomar a decisão definitiva para seu 

problema. 

Etapa 5 -Analisar e definir células 
A última etapa não é suportada pelo sistema, mas depende do usuário 

final. Como um típico Sistema de Apoio à Decisão (SAD) o resultado da 

aplicação das etapas anteriores oferece ao usuário um conjunto de soluções 

as quais podem ter origens em diferentes algoritmos, considerando diferentes 

cenários. Cabe finalmente ao usuário analisá-las e compará-las para decidir

se, finalmente, sobre qual o melhor conjunto de células para o caso específico 

da empresa. 

Um ponto interessante deste método é que esta análise pode ser 

cumulativa. Isto porque, fica fácil para o usuário, com o passar do tempo gerar 

um banco de cenários, algoritmos e solução que vão lhe dando análises cada 

vez mais ricas sobre diversos aspectos da formação das células para o caso 

específico de sua empresa. Diferentemente da realidade da maioria das 
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empresas onde este problema é enfrentado sempre partindo-se de poucas 

informações, isto é, sem registros mais precisos das soluções anteriores. O 

método proposto permite que os cenários anteriores sejam recuperados e 

avaliados em relação às das características atuais de máquinas e produtos; e 

mais, repetindo-se ou inovando-se nos algoritmos empregados nesta 

avaliação. 

Outra característica importante é que a análise torna-se independente de 

se conhecer o funcionamento dos algoritmos. Estes estarão sendo 

implementados por um especialista (ou o desenvolvedor do sistema), o usuário 

comum que terá tempo de se concentrar apenas em seu problema principal, 

focando as etapas 4 e 5. 

5.4 Modelo Estrutural 

A arquitetura é essencialmente um modelo abstrato que descreve a 

estrutura de componentes que compõe um software e o seu funcionamento. 

Este modelo deve ser descrito por meio de notação apropriada. A linguagem 

UML foi proposta como sendo uma linguagem para especificação, visualização, 

construção e documentação de sistemas de software e pode ser utili zada em 

diversas etapas do desenvolvimento. Embora não tenha sido elaborada para 

descrever uma arquitetura, apresenta diversos diagramas que permitem 

representar a estrutura lógica e física do software em termos de seus 

elementos, bem como a descrição do seu funcionamento. 

A estrutura de classes está apresentada na figura 5.4. Pode-se perceber 

três grandes grupos de classes. O primeiro grupo, apresentado na figura5. 1 é 

fo rmado pelas classes relacionadas com o problema de formação de célula a 

ser solucionado. O segundo grupo mostra a estrutura das classes relacionadas 

com o algoritmo, que é a classe algoritmo e as variáveis, figura 5.2. O terceiro 

grupo é formado pelas classes relacionadas com os dados básicos, f igura 5.3. 

A estrutura do problema é formada por uma classe Cenário que contém 

os dados sobre qual o escopo de produto e máquinas que está sendo tratado. 

Esta classe está re lacionada com duas outras denominadas Restrição e 

Objetivo. Ambas fazem parte do cenário que descreve a situação enfrentada 

pelo tomador de decisão. 

Este conjunto de classes está relacionado com o conjunto de classes 

ligadas ao algoritmo por meio das classes Objetivo e Restrição. Estes 
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relacionamentos formam o filtro para a classificação dos algoritmos que podem 

solucionar o problema. 

A estrutura das classes relacionadas com o Algoritmo podem ser vistas 

na figura 5.2. A figura mostra que a classe Algoritmo contém um 

relacionamento com um ou mais objetivos das quais ele faz uso, e restrições. 

Faz uso também de um conjunto de variáveis, as quais podem ser do tipo 

Valor, Vetor ou Matriz. 

A classe algoritmo também possui dois tipos de relação com a célula. A 

primeira porque um algoritmo gera células como solução, e outra para os 

casos em que o algoritmo exige uma solução inicial. 

A garantia de executar os vários algoritmos empregando-se um mesmo 

conjunto de dados é obtida pela estrutura de dados básicas, apresentadas na 

figura 5.3. A idéia é que, a partir da operação Inicializar, os objetos da classe 

variável busquem os dados nos objetos empresa, peça, máquina, operador e 

roteiro apresentadas nesta estrutura. Estes objetos, suas operações e 

variáveis foram especificadas de forma a serem suficientes para o 

preenchimento dos dados dos objetos da classe variável. 

Assim o conjunto completo de variáveis, suficientes para a 

implementação de todos os algoritmos cadastrados, será formado a partir de 

interações com estes objetos, todas as variáveis são preenchidas a partir dos 

mesmos dados. Se não há dados disponíveis as variáveis terão valor vazio e 

os algoritmos que as utilizem não serão viáveis e, portanto, não serão 

apresentados como solução possível para os usuários . 
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5.4.1 Modelo de requisitos 

Define-se um requisito como uma característica de projeto, uma 

propriedade ou um comportamento de um sistema, BOOCH et ai. ( 2000) . Os 

requisitos podem ser expressos de várias formas, desde um texto não 

estruturado a expressões em linguagem formal. 

O modelo de requisitos de um sistema oferece uma visão geral sobre 

suas funcionalidades . O modelo de requisitos proposto para o caso em questão 

é apresentado na figura 5.5 . 

~ o 
Admlrislrador CadastrarAigorilmo 

~ o X 
Usuario 

CadastrarOadosEmpresa 
S istema 

o 
OlterCel lJa 

Figura 5.5 : Modelagem dos requisitos do sistema 

O diagrama da figura 5.5 mostra o contexto do sistema, que interage 

com três principais atores: 

Usuario 

(from Atores) 
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Usuário: que poderia ser o gerente de produção ou qualquer 

profissional da área de manufatura interessado em analisar 

possíveis mudanças no layout da manufatura; 

Administrador 

(from Atores) 

Administrador: é a pessoa encarregada da administração da base de 

dados da empresa e que possui conhecimentos em implementação e 

operação de sistemas; 

Sistema 

(from Atores) 

Sistema: é um sistema tal como um ERP, PDM ou outro que utiliza a 

funcionalidade de formação de célula. 

Os casos de uso, que especificam o comportamento do sistema são: 

o 
Gadas trar Algoritmo 

Representa a característica do sistema de permitir a inclusão de novos 

algoritmos à sua biblioteca. Esta função somente é utilizada pelo 

administrador. 
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o 
CadastrarDadosEmpresa 

~ rom CasosOeUso) 
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O Caso de uso CadastrarDadosEmpresa indica a funcionalidade de 

permitir ao usuário escolher os dados que farão parte do problema, como quais 

máquinas e quais produtos. Esses dados podem ser introduzidos no sistema 

ou pelo usuário ou via integração com a base de dados da empresa. 

o 
ObterCelula 

O caso de uso obter cé lulas indica o comportamento principal do 

sistema, que é de fornecer a solução para o problema proposto. Este caso de 

uso pode ser deta lhado, como mostra a figura 5.6 a seguir. 
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~o ~ CadastrarCenario 

Usuario 

(l rom Atores) ldentificarAigoritmosDisponiwis 

/ o 
EscoherAigoritmos 

ExecutarAigoritmo 

Figura 5.6: Detalhamento do caso de uso ObterCelula 

o 
CadastrarCenario 

O caso de uso CadastrarCenario refere-se à funcionalidade de definir 

as restrições e a função que se deseja otimizar. Este caso está detalhado na 

figura 5.7. 



Arquitetura -~~--------------------- 103 

o 
DefinirRestricoes 

Usuario 

o 
DefinirObjeti'.{) 

Figura 5.7: Detalhamento do caso de uso CadastrarCenario 

5.4.2 Descrição das classes do modelo 

A seguir são descritas todas as classes envolvidas no modelo. 

Algoritmo 

~d 
~Titulo 
~Tipo 
tfvNom e F uncaoObjetivo 
~ TipoRestricoes 

~ estarAlgoritm o() 
Abrir() 
~odarAlgoritmo() 
~alcularDesem penho() 

Algoritmo: Classe abstrata que implementa as funções 
básicas para os algoritmos filhos 

ld: Numero único que identifica os algoritmos 
Titulo: Nome do algoritmo 
Tipo: Tipo do algoritmo 
NomeFuncaoObjetivo: Nome da função 
TipoRestricoes: Nome da Restrição 

TestarAigoritmo: testa se o alg01i tmo pode ser executado 
dado o cenário atual 
Abrir: ? 
RodarAigoritmo: Executa o algoritmo 
CalcularDesempenho: Calcula o tempo de execução dos 
algoritmos 



Arquitetura-- - --------- --- --- ------- 104 

~ld 
~litulo 
~Data 
~Autor 

~ria r() 

Cena rio 

~riarVariaveis() 
• selecionarAigoritmos() 
~SelecionarProduto() 
~UstarAigoritmo() 
~UstarAigoritmoSelecionado() 
~UstarObjetivos() 
~UstarRestricoes() 

Restricao 

~Nome 
~ld 

~Criar() 

Objetivo 

~ld 
~Titulo 

-- -

~ri arO 
Selecionar() 

-

-

Cenário: Exibe as características do sistema definidas pelo 
usuário e pelos dados obtidos de arquivo 

ld: Numero único que identifica os cenários 
Titulo: Titulo do cenário 
Data: Data do cenário 
Autor: Autor do cenário 

Criar: Cria o cenário 
CriarVariaveis: Verifica a existência de todas as variáveis 
necessárias para a execução dos algoritmos 
ListarAigoritmo: Exibe todos os algoritmos 
ListarAigoritmoSelecionado: Exibe os algoritmos 
selecionados 
ListarObjetivos: Lista todos os objetivos 
ListarRestricoes: Lista todas as restrições 
SelecionarAigoritmos: Seleciona entre os algoritmos 
disponíveis aqueles que podem ser executados no cenário 
atual 
SelecionarProduto: Seleciona o(s) produto(s) que irão 
compor o cenário 

Partes da classe Cenario: 

Resilição: Contem as resilições do cenário atual 

Nome: Nome da restrição 
ld: Numero único que identifica a restrição 

Criar: Cria uma nova restrição 

Objetivo: Contem os objetivos do cenálio atual 

ld: Numero único que identifica o objetivo 
Titulo: Titulo do objetivo 

Cliar: Cria um novo objetivo 
Selecionar: Seleciona um objetivo entre os disponíveis 
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Varia\el 

~ld 
~Nome 

~lnicializarO 
Apagar() 
VerValor() 

-

·-

Matriz 

~Num linhas 
~NumColunas 
~Dados 

-

-
Vetor 

NumEiement 
Dados 

Valor J 
~Dad~--

Celula 

~ld 
~Cod 
~Descricao 
~Tipolayout 
-

EncontrarO 
Lis tar() 

'----- ---

Variável: Classe base para as varias variáveis 
disponíveis no sistema 

ld: Numero único que identifica a variável 
Nome: Nome da variável 

Inicializar: Estabelece o valor inicial da variável 
Apagar: Apaga o valor da variável 
VerValor: Verifica o valor da variável 

Classes Derivadas da classe base Variavel 

Matriz: lmplementa uma variável do tipo matriz 

Numlinhas Numero de linhas da matriz 
NumColunas Numero de colunas da matriz 
Dados Estrutura de dados que armazena a matriz 

Vetor: lmplementa uma variável do tipo vetor 

NumEiement: Numero de elementos no vetor 
Dados Estrutura de dados que armazena o vetor 

Valor : lmplementa uma variável de tipo simples 
(inteiro, caracter) 

Dado: Estrutura de dados que armazena o valor 

Célula: Descreve as células 

ld: Numero único que identifica a célula 
Cód: Codigo da célula 
Descrição: Descrição dos detalhes da célula 
Tipolayout: Tipo de interno 

Encontrar: Procura por uma determinada célula 
Listar: Exibe todas as células 
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Maquina 
.- ---
~ld 
~d 
~Tipo 
~De se 
~Capacidade 

• eontarNumero TipoO 
~ContarNumeroMaquinaPorlipoO 
• ealcularCustoOperacaoO 
~lcularCustoO 

,------

Produto 

~ld 
~od 
~Desc 
~Volume 

~Listar() 

Peca 

~ld 
~od 
~Tipo 
~Volume 

-

-

-

-

ContarRotei ro() 
• contarNumero() 

CalcularCusto() 
-

Maquina: Contem as definições das maquinas 
utilizadas pela empresa 

ld: Numero único que identifica a maquina 
Cod:Código da maquina 
Tipo: Tipo da maquina 
Desc: Descrição da maquina 
Capacidade: Capacidade da maquina 

ContarNumeroTipo: Verifica número de 
duplicações 
CalcularCustoOperacao: Calcula custo por 
tempo de uso 
CalcularCusto: Calcula custo total de 
utilização 

Produto: Contem as definições dos produtos 
da empresa 

ld: Numero unico que identifica o produto 
Cod: Código do produto 
Desc: Descrição do produto 
Volume: Volume do produto 

Listar: Lista todos os produtos 

Parte da Classe Produto 

Peca: Contem as definições das pecas 
contidas nos produtos produzidas pela 
empresa 

ld: Numero único que identifica a peca 
Cód: Código da peca 
Tipo: Tipo da peca 
Volume: Volume da peca 

ContarRoteiro: Quantidade de roteiros 
alternativos 
ContarNumero: Número de peças 
CalcularCusto: Custo 
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Roteiro 

~ld 
~Cod 
~Autor 
~Maquina 
~ TempoOperacao 

~F ormarMatriz TempoQ 

Opera c ao 
~ld 
~Cod 
~Nome 

Parte da Classe Peca 

Roteiro: Descreve o roteiro de cada peca 

ld: Numero único que identifica o roteiro 
Cod:Código do roteiro 
Autor: Autor do roteiro 
Maquina: Máquinas associadas 
TempoOperacao: Tempo de operação 

FormarMatrizTempo: Gera a matriz de tempos 
para peças e máquinas 

Parte da Classe Roteiro 

Operação: Descreve as operações realizadas 
sobre a peca 

ld: Numero único que identifica a operação 
Cód: Código da operação 
Nome: Nome da operação 

5.5 O Sistema de apoio à formação de células 

A partir do procedimento para formação de célu las e do modelo 

orientado a objeto foi elaborado um sistema de apoio à decisão, cuj a principal 

característica é de permitir que algoritmos sejam classificados de acordo com 

o cenário definido pelo usuário, para posterior utilização. O sistema foi 

modelado com o auxílio da ferramenta Ratíonal Rose , que tem como base os 

conceitos da UML (Unífíed Modelíng Language) e busca as características de 

um componente. 

5.5.1 Conceito Geral da Modelagem do Sistema 

O conceito geral para a construção do modelo é representado na figura 

5.8 . O sistema é formado a partir de um conjunto de três bibliotecas básicas de 

objetos. Uma contendo os objetos principais da empresa com relação ao 

problema de formação de células, isto é as peças, produtos, roteiros de 

fabricação e máquinas, entre outros. Um segundo conjunto é formado pelos 

objetos variáveis, isto é, são vetores, matrizes e valores contendo dados 
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obtidos dos objetos associados a empresa. Assim, um mesmo conjunto de 

dados da empresa, encapsulados nos objetos relacionados com a empresa, 

pode gerar um conjunto de variáveis. O último pacote contém os objetos 

algoritmo que, buscando dados das variáveis solucionam o problema de célula 

conforme um conjunto de restrições. 

+ 
I 

i 
I 
I 

13·_] 

! 
i 
! 
! 
' i 

! 
! 
! 
i 

- - ; 

' 

Biblioteca de 
Algoritmos 

Figura 5.8 Conceito Básico do Modelo do Sistema 

O modelo contém também a descrição da interface, que são os atributos 

e métodos (operações) que podem ser visualizados por outro sistema e 

pessoas. Os atributos da interface contém as variáveis que medem o status do 

sistema. Os métodos (operações) permitem tanto a entrada de dados, 

customizando os objetos da biblioteca de empresa, como também a execução 

dos algoritmos para apoio a decisão sobre formação de células . 

O sistema pode receber os dados de duas maneiras. A forma mais 

conhecida é pela digitação direta dos dados via uma interface. A segunda é 

criando uma integração entre os sistemas corporativos (ou a base de dados da 

empresa) e o SADCel, empregando-se os recursos que descrevem como deve 

ser feita a leitura dos dados, onde devem ser lidos e como armazená-los para 

que o SADCel identifique. A todo este procedimento, chamamos de elaboração 

de interfaces entre o SADCel e a base de dados. Para tanto é preciso que seja 

conhecido o sistema corporativo de origem e que sejam criadas rotinas para a 

alimentação do componente por meio da interface . 
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Na medida que os dados da empresa são transmitidos ao SADCel, pelo 

usuário ou pela integração, são criados os objetos da empresa . Então o 

usuário descreve o cenário do problema que é formado pelo objetivo que ele 

deseja otimizar (como minimizar custo, minimizar movimentos inter-célula) e o 

conjunto de restrições que limitam o espaço de soluções. A partir destes 

dados, o sistema verifica quais algoritmos atendem ao cenário definido e 

podem ser executados, ou seja, possuem todas as variáveis completas para 

solucionar o problema. Em seguida o sistema oferece ao usuário a lista de 

algoritmos possíveis de serem utilizados. Com base nesta lista o usuário pode 

obter soluções de um específico, um conjunto ou todos os algoritmos 

possíveis, e, da comparação destas soluções, tomar a decisão sobre a 

formação das células de manufatura. 

5.5.2 Requisitos do sistema 

O método proposto é simples na sua estrutura, mas necessita que um 

sistema específico seja desenvolvido para sua aplicação. Para tal, elaboramos 

um conjunto de requisitos que o sistema deve atender, de forma a representar 

todas as características do método. 

Para o desenvolvimento do sistema, ao qual chamamos SADCel, fo ram 

definidas as seguintes especificações: 

o Permitir a utilização de dados de sistemas corporativos; 

o Permitir a entrada de dados pelo usuário; 

o Fornecer lista de algoritmos (a partir de uma biblioteca de algoritmos) 

para o usuário ; 

o Possibilitar a utilização de vários algoritmos (lista gerada 

anteriormente) para resolver o mesmo problema; 

o Permitir a incorporação de novos algoritmos ao sistema (inserir novos 

algoritmos na biblioteca) ; 

o Ser facilmente integrável com outros sistemas. 

Uma representação do sistema de apoio à decisão proposto - SADCel é 

apresentado na figura 5.9. Como um sistema de apoio, destacamos os três 

principais módulos: a base de dados, que está relacionada com os dados da 

empresa; a biblioteca de algoritmos e o cenário, que mantém as características 

do problema especificado pelo usuário. 
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BIBLIOTECA DE 
ALGORITMOS BASE 

DE 

CENÁRIO 
DADOS 

Figura 5.9: Sistema de apoio à formação de células de manufatura - SADCel 

Para que os requisitos definidos para o sistema sejam compreendidos é 

importante esclarecer o contexto em que o sistema para formação de células, 

baseado no método proposto, deve atuar, isto é, apresentar a relação entre o 

sistema SADCel e os outros elementos do ambiente de sistemas de informação 

da empresa . 

A figura 5.1 O representa este contexto, em que a barra inferior representa 

os sistemas corporativos (como MR P 11 , ERP), ou seja, os sistemas de 

informação que englobam os dados de toda a corporação. Estes sistemas, 

podem tornar-se a espinha dorsal (Backbone) de dados da empresa, 

armazenando os dados básicos , tais como os relacionados com produtos, 

peças, máquinas, centros de custo, etc., os quais podem ser utilizados por 

outros sistemas, garantindo a integridade da informação. 

Os dois quadrados acima da barra, representam os aplicativos 

específicos. O primeiro na área de engenharia e o outro na área de 
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manufatura. O modelo proposto foi elaborado de forma a permitir que seja 

facilmente integrado com os dados básicos do backbone da empresa, fazendo 

o reaproveitamento dessas informações e com os aplicativos de engenharia e 

manufatura. Isto porque a formação de células de máquinas e famílias de 

peças geralmente é parte de um estudo de layout, melhoria da produção e 

produtividade, redução de custos e tempo de processamento, melhoria da 

qualidade do produto, entre outros, que são solicitados pelos aplicativos de 

engenharia ou manufatura. 

Assim, o SADCel, aplicação do modelo proposto, quando integrado a 

estes sistemas, passa a ser uma funcionalidade do mesmo, agilizando e 

facilitando ainda mais a sua utilização. 

Aplicativos 

de 

Engenharia 

Sistema SAD para 
Fonnação de células - SADCel 

Aplicativos 
de 

SISTEMA CORPORATIVO 

Figura 5.1 O: Contexto de aplicação do sistema 

5.5.3 Etapas bãsicas para formação de células utilizando o sistema SADCel 

Para tornar ainda mais claro como o sistema pode ser uti lizado, descreve

se detalhadamente a seguir, as etapas para a formação de célu las de 

manufatura utilizando o SADCel. Estas etapas, na verdade são a 

implementação do procedimento proposto e descrito na seção 5.3. 

Etapa 1: Entrada de dados 

A primeira etapa compreende a fase de entrada de dados. Nesta etapa, 

a base de dados da empresa fornecerá informações padrões por meio 
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de uma integração ou interface. Todo o processo pode ser manual, ou 

seja, todas as informações poderão ser fornecidas pelo usuário, 

utilizando interfaces especiais para esta situação. 

Etapa 2: Definição do cenário 

A definição do cenário representa um conjunto de características vindas 

da empresa e opções do usuário com relação às restrições do problema 

e com relação ao objetivo. O objetivo está relacionado com a função a 

ser otimizada na solução do problema. Será apresentado ao usuário 

uma lista de possíveis funções para maximização ou minimização. À 

medida que novos algoritmos forem introduzidos no sistema, com novas 

funções objetivo, o usuário terá mais opções de escolha, tanto para as 

funções quanto para as restrições. 

Etapa 3: Listar algoritmos 

Nesta etapa, a partir das informações fornecidas anteriormente, o 

sistema selecionará os algoritmos que podem ser executados conforme 

os dados disponíveis sobre o cenário. Assim, como resultado desta 

etapa, uma lista com os algoritmos viáveis para execução é elaborada. 

Etapa 4: Obter solução 

O usuário poderá selecionar um ou mais algoritmos, para os quais as 

soluções serão armazenadas para posterior análise do usuário . 

Etapa 5: Tomada de decisão 

A última etapa está associada à tomada de decisão que seria auxiliada 

pelas várias soluções, que não serão apenas decorrentes de diferentes 

algoritmos, mas também de vários cenários. Por exemplo: o usuário 

poderia formar células minimizando o custo de movimentação inter

células e comparar com a formação resultante de outro objetivo ou 

restrições. A decisão sobre a melhor solução para a empresa caberia ao 

usuário ou ao grupo de pessoas responsáveis. 

5.5.3.1 Fluxograma do sistema 

A seguir apresentamos detalhadamente o funcionamento do sistema, 

seguindo o fluxograma descrito na figura 5.11 . 



Arquitetura-------- - - ------------ - - 113 

qPasso 1. Iniciar o sistema 

Neste passo, o usuário inicia o sistema pelo ícone do programa 

executável SADCel. A tela inicial é exibida, com um menu para direcionar o 

usuário para os passos seguintes. 

qPasso 2. Entrada de dados 

Neste o usuário altera os dados relacionados a produtos e máquinas. 

qPasso 3. Definir cenário 

O usuário seleciona, dentre um conjunto pré-definido, as restrições e 

função de otimização para resolver o problema. Cada algoritmo presente na 

biblioteca, define um conjunto de restrições e função de otimização. Assim, 

quando um novo algoritmo for inserido na biblioteca, novas restrições e 

funções também aparecerão. 

qPasso 4. Classificação dos algoritmos 

Com base no cenário , o sistema classifica os algoritmos que satisfazem 

às opções do usuário . 

q Passo 5. Listar algoritmos 

Os algoritmos classificados são listados para que o usuário escolha qual 

deles desejava analisar o resu ltado. 

qPasso 6. Executar algoritmos 

Os algoritmos selecionados são executados e os resu ltados. Alguns 

algoritmos necessitarão de informações específicas para que executem. 

qPasso 7. Exibir resu ltados 

O resultado fornecido pelos algoritmos são exibidos. 

qPasso 8. Armazenar resultados 

Os resultados são armazenados em arquivos nomeado pelo usuário. 



1\ 

Arquitetura - --------------- --- --- ---- 114 

QPasso 9. Selecionar novo cenário 

O sistema retorna para o menu principal, onde o usuário pode iniciar 

outra análise. 

Q Passo 1 O. Gerar documentação. 

No menu principal o usuário pode gerar a documentação para analisar 

possíveis soluções, por meio de relatórios com os arquivos desejados. 

Sim 

Sim 

E>!l'U rMUI.idot 
oMeddls de 
~ 

Sim 

Figura 5.11: Esquema de funcionamento do modelo 
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5.5.4 Modelo Dinâmico 

Os diagramas de seqüência e os diagramas de colaboração - chamados 

diagramas de interação - são dois dos cinco diagramas utilizados em UML 

para a modelagem dos aspectos dinâmicos do sistema, BOOCH et ai. (2000) . 

Os diagramas de interação mostram as associações entre os objetos e 

são formados por um conjunto de objetos e seu relacionamentos, incluindo as 

mensagens enviadas entre eles. 

A dinâmica do componente proposto será apresentada com o apoio dos 

Diagramas de Seqüência, os quais, mostram uma interação organizada em 

uma seqüência de tempo entre os objetos participantes de uma operação e as 

trocas de mensagens entre eles . Uma revisão do assunto pode ser encontrada 

na seção 4.4.3. 

A seguir apresentam-se os diagramas de seqüência para os principais 

casos de uso do modelo. Cada diagrama é acompanhado de uma explicação. 

I 
I 
I 
I 
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I 
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I 

Figura 5.12: Diagrama de seqüência- Cadastrar Cenário 
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O primeiro caso de uso do sistema SADCel a ter sua dinâmica descrita é 

o CadastrarCenario, figura 5.12. Nele o usuário fornece ao sistema os dados 

de um cenário, isto é, define objetivos e restrições. Inicia-se com a criação de 

um objeto chamado Principal que é um objeto do tipo tela, onde estarão os 

controles que permitem a navegação entre os diferentes módulos de telas 

apresentadas ao usuário. Assim, dentro deste objeto o usuário escolhe a 

opção de cadastro do cenário fazendo com que seja enviada uma mensagem 

abrindo outro objeto do tipo tela, a de CadastrarCenario. 

Uma vez aberto, o objeto CadastrarCenario envia uma mensagem para 

o objeto Cenario solicitando a criação de um objeto tipo cenario. Em seguida o 

objeto Cenario envia uma mensagem para os objetos Objetivo, Restrição, 

Produto e Máquina para que listem seus respectivos conteúdos e permitam que 

o usuário selecione aqueles que pertencem ao cenário desejado. 

O diagrama de seqüência para o caso de uso ldentificarAigoritmo é 

apresentado a seguir, figura 5.13: 

1: ldentificarA!goritmo() I I I 
~ I I 

2 ü starOtjetiw(argume) _I I 
3: Li!larRe!lricao(argnarne) -l) I 

4: U!larAigoul~(argname) 
I 
I 

1---
I ~ 

5: T e!larAI~f ri lmo() I 
I 

6 lni 
I p I 

cial iza rVar i a-to:ü(a rgna me) 

7: ApreoenlarA'tgoritmo~ ) 
I 
I 
I I 

Figura 5.13: Identificar algoritmo 
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No diagrama de seqüência Identificar Algoritmo aparecem já criados o 

ator Usuário e o objeto Principal. Uma vez definido no diagrama anterior, o 

Usuário poderá enviar uma mensagem para o objeto principal solicitando a 

identificação dos algoritmos capazes de formar células considerando o cenário 

especificado (mensagem ldentificarAigoritmo). Quando isto acontece, o objeto 

do tipo tela, Principal, envia uma mensagem para o objeto Objetivo solicitando 

uma lista de todos os objetos relacionadas com os objetivos especificados no 

problema. O mesmo ocorre com o objeto Restrição. O passo seguinte é 

solicitar a lista com os algoritmos que atendem ao cenário especificado, que 

devem também satisfazer a viabilidade, ou seja, verificar se todas as variáveis 

que eles necessitam para poder serem executados existem. 

: Usuario 
: Pri rc ipal 

I 

l1 

1: SelecionarAigoritmo( ) i 

Figura 5.14: Selecionar algoritmo 

No diagrama de seqüência para selecionar algoritmos, o objeto Usuario 

envia uma mensagem para uma tela, selecionando os algoritmos que deseja 

executar, fi gura 5.1 4. 



Arquitetura-------------------------

I 1: lnlclarAigoritmo() I 

: Algoritmo 

2: RodarAigoritmoO I 
3: value(argname) I 

>o 
4: Oiar~lula() 

I 
I 
I 
I 

: 1J r--5-:L_I~-·~_I_ula_~_om_n•~·-~------~~----~~ 

I 
I 
I 
I 

Figura 5.15 : Executar Algoritmo 
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No diagrama de seqüência Executar Algoritmo, figura 5.15, o Usuário 

solicita a execução do algoritmo para um objeto do tipo Tela, Principal que 

envia mensagem para o objeto Algoritmo execute o algoritmo selecionado. O 

Objeto Algoritmo envia uma mensagem para o objeto Celula para criar as 

células geradas pelo algoritmo. 

5.5.5 Descrição do funcionamento do sistema 

O sistema deve permitir ao usuário realize três funções importantes: 

o inclusão de novos algoritmos à biblioteca do sistema; 

o obter dados 

o alterar dados; 

Cada função é descrita nas seções seguintes. 

5.5.5.1 Inclusão de novos algoritmos 

Um usuário leigo em programação não estará habilitado a realizar esta 

função, pois exige conhecimento em programação. Para os casos em que a 

empresa não disponha de uma pessoa especializada, pode recorrer ao 

desenvolvedor do sistema e solicitar que suas sugestões de implementação 

sejam incluídas em nova versão do sistema. Para os usuários experientes e 

com conhecimento na área, os segu intes passos devem ser seguidos: 

o acesso ao código fonte; 

o analisar o funcionamento do sistema, pela sua documentação: o 

modelo UML, dicionário de dados; 
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o analisar a implementação do sistema . 

Executando os procedimentos anteriores, o usuário deverá alterar o 

sistema para que novo algoritmo seja encontrado pelas classes pertinentes: 

o modificar o atributo da classe Cenário: quantidade_de_algoritmos; 

o na implementação do código do novo algoritmo, seguir as 

características da classe base: Algoritmo 

( Inicio 

Implementar 
código 

Modificar 
Atributo da classe 

Compilar 
sistema 

Figura 5.16: Procedimento para inclusão de novos algoritmos 

Assim, eventualmente novos algoritmos poderão ser incluídos, desde que 

sejam seguidos os passos anteriores. Por esta razão, a biblioteca de 

algoritmos não teria a fl exibilidade de ser alterada. 

5.5.5.2 Obtenção de dados 

Para a criação dos objetos necessários para a solução dos algoritmos, 

sempre será necessário conhecimento da estrutura da base de dados do 

sistema e da empresa. Assim, o responsável pela base de dados da empresa 

seria o responsável para a criação de uma interface para a realização desta 

integração. O administrador da base de dados deve consultar a documentação 

da base de dados do sistema e elaborar a interface de comunicação. Isto não 

pode ser feito de maneira genérica, pois cada empresa possui bases de dados 

com características específicas . 
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(Inicio) 

Entrada de 
dados 

Abrir tabelas 

Ler dados 

Criar objetos 
do sistema 

Figura 5.17: Procedimento para cadastrar dados 

5.5.5.3 Alteração de dados específicos 

Os dados específicos para a utilização dos algoritmos podem ser 

alterados por meio de interfaces. 

( Inicio 

Criar Tabela 

Digitar novos dados 

Criar objetos 

Figura 5.18: Procedimento para alteração de dados 



Arquitetura------------------------ 121 

5.5.6 Componente 

A idéia final do sistema é que assuma características de um 

componente, ou seja, agregue todas as funcionalidades de forma encapsulada, 

permitindo que seja utilizado por outros sistemas e possibilitando também a 

reutilização de suas funções. 

* SADCel 

Figura 5.19: Representação de um componente em UML 



CAPÍTULO 6: APLICAÇÃO DA ARQUITETURA 

6. 1 Utilização do sistema para auxiliar a formação de células de 

manufatura 

Neste capítulo apresentamos uma ilustração da utilização e 

funcionamento do sistema SADCel. O sistema SADCel é um protótipo possível 

da implementação do modelo orientado a objeto, como mostra a figura 5.0, do 

capítulo anterior. 

6.2 Configuração do sistema 

Para a utilização do sistema de apoio à formação de células de 

manufatura, o usuário deverá efetuar primeiramente a criação dos objetos. Por 

exemplo: para a criação de um objeto do tipo máquina, é necessário que o 

usuário/Administrador faça a integração dos dados da base da empresa e o 

sistema SADCel, como ilustra a figura 6. 1. 

Base de dados do 

ô 
sistema SADCel 

Tabela de dados sobre máauina 

Figura 6.1: Integração de dados 

Esta integração deverá ser feita para todos os objetos que o sistema 

necessitar. Assim, o administrador pode elaborar uma rotina que seja 

executada todas as vezes que a base original da empresa for alterada, 

mantendo assim a consistência dos dados. 
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O administrador deve buscar todos os objetos do sistema para que sejam 

criados a partir dos dados da empresa . Estes comandos podem ser gerados 

pelo desenvolvedor do sistema. 

Para os algoritmos implementados disponíveis no sistema, são 

necessárias as seguintes informações: 

O Matriz peça-máquina; 

O Matriz de tempos de operação; 

O Demanda; 

O Capacidade de máquina. 

6.3 Definição do Cenário 

Todas as vezes que o usuário desejar analisar um novo arranjo físico 

para as máquinas, deve fornecer informações do seguinte nível: 

o Quais máquinas farão parte da análise . Se todas as máquinas forem 

consideradas, então o usuário não altera a tabela de máquinas; se 

não deve alterar a tabela, com aquelas que farão parte do novo 

arranjo. A tabela alterada pode ser gravada com identificação 

estabelecida pelo usuário ; 

o Quais peças serão produzidas nesse novo arranjo. O procedimento é 

o mesmo para que o caso de máquinas; 

o As funções objetivas são cadastradas, à medida que os algoritmos 

são incluídos na biblioteca, uma vez que não faz sentido permitir que 

o usuário inclua novas funções objetivos se nenhum algoritmo puder 

satisfazê-las, como ilustra a figura 6.2; 

o O mesmo ocorre com as restrições; 

o Uma vez selecionado as opções, o sistema se encarrega de buscar os 

algoritmos que satisfazem às condições anteriores e lista-os para que 

o usuário escolhas aqueles de seu interesse. 
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Figura 6.2: Opções do cenário 
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6.4 Interação com o Sistema 

A interação do sistema e o usuário ocorrem na fase de utilização dos 

algoritmos, ou seja, de obtenção dos resultados particulares dos algoritmos 

selecionados para apresentar sua solução. 

Após este processo, o usuário dispõe de um conjunto de possíveis 

soluções, que serão analisadas e avaliadas de acordo com sua experiência e 

habilidade para julgar qual delas mereça maior atenção ou refinamento, como 

uma simulação em software ou técnica outra disponível. 

O projeto de manufatura celular requer o conhecimento específico sobre 

os problemas contextuais envolvidos com a manufatura e por esta razão, as 

soluções encontradas pelos algoritmos não podem ser consideradas 

isoladamente, mas necessitam de um meio comum de comparação. 

6.5 Descrição das interfaces do protótipo 

O modelo proposto para a apoiar o processo de formação de células de 

manufatura foi implementado inicialmente como um protótipo para permitir a 

verificação de algumas funcionalidades importantes à utilização do método 

proposto e para verificar a viabilidade do modelo especificado. 

O protótipo apresentado é ilustrado com algumas etapas do sistema 

completo. Ass im, analisaremos pontos isolados. A tela mostrada na figura 6.3 

ilustra a apresentação inicial do sistema. 

O sistema completo possui uma biblioteca de algoritmos, mas no 

protótipo são apresentados dois algoritmos: o ROC (Rank Order Clustering) e 

um algoritmo Genético proposto por VENUGOPAL & NARENDRAN (1992) 

adaptado por GONÇALVES FILHO (2001). O ROC é um algoritmo simples de 

classificação. A partir da matriz peças/máquinas, faz-se uma ordenação das 

linhas e colunas até a convergência para uma matriz bloco diagonal. Cada 

bloco na diagonal principal corresponde a uma célula. Este algoritmo não 

considera restrições e define e em geral determina uma solução inicial para o 

problema. O Algoritmo genético já possui uma complexidade maior na sua 

estrutura e fornece uma solução mais refinada do problema. O algoritmo parte 

de uma população de soluções, definidas aleatoriamente, que sofrerão 

alterações (mutação, cruzamentos, reprodução) até que o processo convirja. O 

algoritmo genético necessita de informações definidas pelo usuário , como: 
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tamanho da população inicial, número de células, probabilidade de 

cruzamento, probabilidade de mutação. 

Na dinâmica de utilização, o usuário teria disponível uma lista, onde são 

mostrados aqueles algoritmos que satisfazem às condições especificadas no 

cenário. Os dados necessários para que os algoritmos executem são 

disponibilizados pela base de dados ou são digitado pelo usuário. 

6.6 Descrição geral 

Inicialmente definimos um cenário de aplicação e analisamos os 

resultados vindos deste teste. A descrição detalhada da aplicação do método é 

apresentada nas seções seguintes. 

6. 7 Funcionamento 

O sistema funciona interativamente com o usuário por meio de telas, nas 

quais são disponibilizadas opções de ação. Nesta versão, apresentamos um 

exemplo das telas iniciais do sistema e as telas que permitem a execução do 

algoritmo. O protótipo não possui a implementação da função de classificação 

dos algoritmos, mesmo porque nesta fase ainda não dispomos de uma 

biblioteca de algoritmos. 

As tela inicial, mostrada na f igura 6.3, faz apenas apresentação geral do 

sistema. 
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H I~ :;1 

Figura 6.3 Tela inicial 

Em seguida, apresentamos a tela cenário, figura 6.4, onde serão 

realizadas as principais funções do sistema. Nesta janela, o usuário realiza 

operações com os dados da base gerada pelo sistema; seleciona a função 

objetivo que deseja otimizar, a partir de uma lista ; seleciona as restrições 

associadas ao problema e acessa a opção para classificar os algoritmos 

disponíveis que atendem às especificações definidas. A lista com os algoritmos 

disponíveis é apresentada na figura 6.5. 

As te las segu intes, referem-se à parte operacional do sistema, onde são 

apresentados os resultados. 
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Figura 6.4: Tela cenário 

_p_ç_,, ___ ·--·---·-·--·- ·· j 
Algoritmo Genelico 

Figura 6.5: Tela com a apresentação da lista de algoritmos selecionados 



Aplicação da Arquitetura------------------- -- 129 

6.8 Descrição do Exemplo 

Os exemplos de problemas para aplicação do sistema SADCel foram 

retirados de artigos que apresentam métodos para formação de células. 

6.9 Aplicação do método para o exemplo 

Para testar o sistema, uma base de dados foi criada, com as 

informações sobre máquinas, peças, capacidade de máquinas e demanda por 

peças. A manipulação de tabelas é ilustrada na figura 6.6. Foi utilizado o 

gerenciador de base de dados do Builder C++ 5 para alterar dados e introduzir 

novos exemplos. Os exemplos analisados não especificam nenhuma restrição 

e nem função objetivo a ser otimizada, então, estas opções não foram 

utilizadas. 

Com estes dados seria possível classificar um conjunto de algoritmos, 

contudo, na biblioteca atual, estão disponíveis apenas dois algoritmos. Então, 

executamos os dois algoritmos para os exemplos definidos. Além dos 

resultados avaliados é possível analisar outros cenários, excluindo peças da 

base de dados ou selecionando novos parâmetros para o caso do algoritmo 

genético. Com os resultados encontrados, a decisão sobre a melhor formação 

é escolhida pelo usuário, sem intervenção do sistema. 

A seguir mostramos as telas com os resultados apresentados pelos 

algoritmos. Na figura 6. 7, ilustramos a interface do sistema para a utilização 

do algoritmo ROC. Na janela são mostrados os dados referentes às peças, 

máquinas, a matriz de incidência peça/máquina inicial e a matriz final com as 

possíveis cé lulas visualizadas na diagonal principal. Este algoritmo apesar de 

muito elementar, pois não considera uma série de restrições, fornece uma boa 

idéia inicial sobre grupos de máquinas e famílias de peças. 
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3 3 25 
4 6 40 
4 5 10 
4 4 20 
4 3 10 
5 6 20 
5 5 20 

j 5 3 15 
6 4 10 
6 5 40 
6 6 1 ~ I 

Figura 6.6: Ferramenta para manipulação das tabelas para utilização do sistema 

Os dados do exemplo a seguir foram retirados de KUSIAK & CHO 

(1992). 
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Figura 6.7: Exemplo 1 

O exemplo 1 ilustra um problema pequeno com 8 peças e 6 máquinas. 

Após a definição das tabelas, com os dados referentes a código de peça, 

código de máquina, demanda, tempo de operação e capacidade de máquina, o 

sistema pode ser iniciado. O algoritmo ROC foi executado e o resultado é 

apresentado na figura 6. 7. 

A interface apresenta duas colunas no lado esquerdo da janela: uma 

coluna de peças e uma coluna de máquinas. Para que o algoritmo trabalhe 

com as peças e máquinas, independente dos nomes ou do códigos destas, 

renomeamos para códigos específicos e fixos. Assim , na parte relacionada 

com peças, a primeira coluna representa o novo nome da peça, que é 

especificado na segunda coluna. O mesmo é feito para máquina: a primeira 

coluna refere-se ao novo nome e a segunda refere-se ao nome encontrado na 

base de dados, ou seja, é como o sistema da empresa conhece a máquina. 

Para a correta leitura do resultado é necessário que se faça o processo 
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inverso. Como as interfaces apresentadas são apenas protótipos para ilustrar o 

funcionamento do sistema, a conversão não está disponibilizada. 

Analisando o resultado, verificamos que a partir do conjunto de 

máquinas e peças o algoritmo ROC sugere as seguintes células: 

Célula 1: máquina 2, máquina 3 e máquina 5 

Célula 2: : máquina 1, máquina 4 e máquina 6 

A célula 1, nesta solução é responsável pela produção das peças 1, 3, 

5, 6 e 8; a célula 2 pela produção das peças 7, 2 e 4. A solução não agrupa de 

maneira perfeita o conjunto de máquinas, uma vez que as peças 7 e 4 devem 

deslocar-se para a célula 1. Estes movimentos inter-células tornam a solução 

menos satisfatória, mas uma forma de resolvê-lo é duplicar a máquina gargalo, 

eliminando o movimento das peças entre as células . 

O mesmo exemplo pode ser resolvido por outro algoritmo, no caso, 

disposmos do algoritmo genético. O algoritmo genético necessita de um 

conjunto de parâmetros que devem ser especificados todas as vezes que for 

executado. Os dados necessários são apresentados na figura 6.8. O usuário 

deve fornecer dados sobre a quantidade de células que deseja formar, o 

tamanho da população (número de soluções), probabilidade dos operados: 

reprodução, cruzamento, mutação e inversão. A partir destes dados, o 

algoritmo inicia um processo iterativo, seguindo as probabilidades 

especificadas até a convergência, que define o fim da execução. 

A solução para o exemplo é apresentada na f igura 6.9. Na parte 

esquerda da janela são apresentadas a renomeação das peças e máquina e à 

direita são apresentadas duas tabelas: na parte superior é mostrada a 

população inicial de soluções. Esta população é gerada aleatoriamente. Na 

parte inferior direita é apresentada a população f inal, ou seja, a solução 

convergida do problema. 
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jAIQot~o Genético 

Escolha os valores 

número de células ~ 
tamanho da população ~ 

(númeio de Clomossomos) 

Escolha os valores para as probabilidades 

cruzamento ~ use ví1~ (Ex: 0,01) 

inversão~ 
mutação 1 jõ.õ1 
mutação 2 jõ.õ1 

rnenr 

Figura 6.8: Exemplo 1 - solução do algoritmo genético 
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Figura 6.9: Exemplo 1 -algoritmo genético 

A partir do algoritmo genético, a solução apresentada agrupa as 

seguintes máquinas em células: 

Célula 1: máquina 2, máquina 3 e máquina 5 

Célula 2: máquina 1, máquina 4 e máquina 6. 

A configuração sugerida pelo algoritmo genético divide o conjunto de 

máquinas em duas células: 

Célula 1 produz as peças 1 , 3, 5 e 7 

Célula 2 produz as peças 2, 4 e 6. 

Nesta configuração, as peças dois e seis devem se movimentar para a 

célula 1, pois passam por operações em uma máquina alocada na célula 1. 

O algoritmo genético trabalha com uma população de soluções. Neste 

exemplo definimos uma população de 20 elementos (cromossomos). Desta 

forma, existem 20 soluções. As melhores soluções são aquelas que fornecem 
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um maior valor da função de ajuste ( valor representado na última coluna da 

matriz da população final). 

Após a análise dos resultados dos dois algoritmos, o usuário pode 

recorrer a outros recursos para aprofundar esta solução como a simulação do 

agrupamento celular sugerido pelos algoritmos. O sistema pode fornecer um 

coeficiente de eficiência, baseado no número total de movimentos na célula e 

o número de movimentos inter-célula. Este coeficiente pode ajudar mas não 

tem sofisticação suficiente para distinguir a melhor solução dentre as 

sugeridas. Funciona apenas como uma informação complementar para o 

usuário. 

Em YASUDA & YIN (2001) buscamos outra ilustração para a utilização 

do sistema. 

Os dados originais de peças e máquinas são: 

Peças 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 
1/) 

2 1 1 1 1 I"U 
c: ·- 3 1 1 1 1 ::I 
C" 

•I"U 4 1 1 1 :!E 

5 1 1 1 

6 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 



,. 
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Figura 6.1 O: Exemplo 2 - ROC 
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A solução apresentada pelo algoritmo ROC para o exemplo em YASUDA 

& YIN (2001) pode ser vista na figura 6.10. As células geradas são: 

Célula 1: máquinas 3, 5 e 7 

Célula 2: máquinas 1, 2, 4 e 6 

As peças produzidas na célula 1 são: 1, 3, 5 e 9 

As peças produzidas na célula 2 são: 2, 4, 6, 7 e 8 

Nesta configuração, existirão dois movimentos inter-cé lulas decorrentes 

das necessidades de produção das peças 5 e 9. 
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Figura 6.11 : Exemplo 2 - Algoritmo Genético 

A solução apresentada pelo algoritmo genético fo rnece a seguinte 

formação: 

Célula 1: máquinas 1, 3, 4 e 6 

Célula 2: máquinas 2, 5 e 7 

A configuração apresentada no cromossomo zero apresenta muitos 

movimentos inter-células. Assim, analisamos o terceiro cromossomo para 

verificar outra possibilidade de formação: 

Célula 1: máquinas 3 e 7 

Célula 2: máquinas 1, 2 , 4, 5 e 6 

Com a configuração anterior o número de movimentos inter-células 

diminui e as peças produzidas são: 

Célula 1: peças 1, 3, 5 e 9 

Célula 1: peças 2, 4, 6, 7 e 8 
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As peças 3, 5 e 9 devem se deslocar para a célula 2, para 

complementação de operações. 

6.10 Análise dos resultados 

Todo o projeto de interfaces deve receber dedicação especial, uma vez 

que a navegabilidade e a amigabilidade depende exclusivamente dessas 

interfaces. Para melhorar este aspecto do sistema, um estudo pode ser 

conduzido para o desenvolvimento de interfaces adequadas, que utilizem 

conceitos atuais e modernos de comunicação visual entre o homem e o 

computador. 

Contudo, notamos a grande facilidade em utilizar os algoritmos a partir 

do sistema, uma vez que os dados necessários para que o algoritmo seja 

executado já estão disponíveis, sendo necessário apenas as informações 

sobre os parâmetros específicos do algoritmo, como por exemplo no algoritmo 

genético, o usuário deve informar sobre o número de células que deseja 

formar, o tamanho da população e as probabilidades que realizarão as 

operações de reprodução, cruzamento e mutação. O algoritmo ROC ( Rank 

Order Clustering) não necessita de informações do usuário, uma vez que 

utiliza apenas a matriz de incidência peça/máquina. 

O método proposto é na verdade uma tarefa seqüencial às opções do 

sistema, ou seja, o usuário é conduzido a utilizar todas as funções do sistema 

e consequentemente o método é aplicado. 

Os resultados apresentados pelos algoritmos (ROC e Genético) são 

ainda preliminares , em termos de forma de visualização da resposta e interface 

com o usuário uma vez que temos apenas dois algoritmos para explorar as 

opções de cenários. Contudo, podemos comentar que o exemplo apresentado 

é um caso em que dificilmente o sistema celular seria adequado, pela 

dificuldade de serem identificadas famílias de peças. Contudo, mediante a 

realização da restrição imposta pelos dois algoritmos de não duplicação de 

máquinas, seria possível obter resultados diferentes e mais satisfatórios. 

Como um sistema de apoio à decisão, as informações fornecidas pelo 

sistema servem de base para o usuário definir qual solução escolher. O 

usuário pode decidir, utilizando como critérios alguns pontos: 

1. custo de manipulação de materiais; 

2. Utilização de espaço; 
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3. Estrutura de corredores; 

4. Tempo de processamento do pedido; 

5. Nível de estoque em processo. 

Pela arquitetura do sistema, podemos inserir características ou 

funcionalidades sem que alterar a estrutura básica do sistema. Desta 

forma, o sistema pode cresce e continuar a evoluir sem danos às versões 

anteriores. 



CAPÍTULO 7: CONCLUSOES E CONSIDERAÇ0ES FINAIS 

7.1 Introdução 

Neste trabalho foi apresentada a proposta de uma arquitetura para 

auxiliar o processo de formação de células de manufatura por meio da 

integração de diferentes métodos (algoritmos) . Durante o texto foram descritos 

os elementos da arquitetura e os resultados de uma primeira análise sobre a 

sua viabilidade, por meio de um protótipo desenvolvido em C++. Um dos 

pontos mais importantes deste sistema é permitir a utilização de vários 

algoritmos de maneira a fornecer ao usuário um conjunto de possíveis 

soluções, considerando diferentes cenários. 

Como se trata de um método de pesquisa ação, as conclusões e 

considerações finais foram baseadas tanto na análise da arqu itetu ra e sua 

viabilidade em si como também da experiência obtida pelo pesquisador durante 

a sua elaboração. 

7.2 Conclusões Principais 

A conclusão que merece maior destaque é a que está diretamente 

relacionada com a hipótese principal da pesquisa, apresentada no item 1.5, 

página 5, que trata da possibilidade de integrar os métodos para a formação de 

célula. As análises realizadas durante o esforço de desenvolvimento da 

arquitetura deixaram claro que o avanço na área de tecnologia de info rmação 

já permite a proposição de sistemas que integrem os diferentes métodos e 

permitam que usuários com conhecimentos mínimos sobre eles possam 

empregá-los utilizando-se a mesma massa de dados básicos. 

A confirmação da hipótese inicial é baseada, em primeiro lugar, no fato 

de ter sido possível elaborar uma arquitetura que atingisse este objetivo. Em 

seguida porque durante o desenvolvimento desta arquitetura foram observadas 

outras formas de se buscar integrar estes métodos, os quais poderiam também 

ser explorados e pesquisados no futuro. 
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Outra importante conclusão é a de que a solução para a integração dos 

métodos de formação de célula não passa apenas pelo desenvolvimento de 

uma nova ferramenta computacional. No decorrer do trabalho ficou evidente 

que faz-se necessária uma solução completa envolvendo sistemas, 

procedimentos e modelos que suportem a construção destes sistemas de 

maneira padronizada. Tudo isto para garantir a aproximação da ferramenta 

com os profissionais que enfrentam o problema na prática, os quais muitas 

vezes não têm o conhecimento especializado sobre o funcionamento e 

utilização dos algoritmos. E também para permitir que estas ferramentas 

possam ser facilmente integradas aos sistemas corporativos que armazenam 

os dados necessários para a solução do problema. 

A arquitetura foi criada como um conjunto de elementos, mais do que um 

sistema para integrar algoritmos. Espera-se que este conjunto de elementos 

seja capaz de orientar tanto a implementação (com o modelo do sistema) de 

um sistema customizado às necessidades da empresa, quanto o seu uso (o 

método). Assim, tem-se outra importante contribuição do trabalho que é o 

próprio sistema proposto. 

Como resultado destas questões, verifica-se também que este trabalho 

abre um novo caminho para a pesquisa em métodos para a formação de 

células de manufatura, mostrando a importância de se anali sar formas de 

torná-los mais práticos e aplicáveis na solução de problemas reais ligados à 

manufatura. Em especial a importância de se criar métodos que permitam às 

pessoas com pouco conhecimento especializado a possibilidade de utilizá-los e 

de aproveitar o investimento já realizado em TI pelas empresas permitindo que 

os dados básicos empregados possam ser reutili zados. 

Logicamente, a arquitetura proposta tem limitações. Primeiramente ela 

ainda não pode ser generalizada quanto aos métodos. O encapsulamento dos 

algoritmos em um objeto dentro do modelo permite que a grande maioria dos 

diferentes tipos de algoritmos possa ser incorporado ao sistema, mas não 

foram estudados todos os tipos de métodos, o que torna a generalização 

delicada de ser definida. Uma avaliação mais completa sobre a abrangência 

dos métodos viáveis de serem implementados dentro desta arquitetura ainda 

precisa ser realizada. 

Outra importante limitação é que o modelo de sistema que suporta a 

arquitetura deve ser mais refinado e detalhado tanto para a escolha dos 

algoritmos (mostrando quais são mais ou menos robustos e adequados a 
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situação enfrentada) como também na análise das soluções apresentadas por 

estes algoritmos. 

No entanto, é importante notar que mesmo diante destas limitações a 

hipótese fundamental do trabalho não pode ser refutada. Indicando que mais 

do que limitações estes aspectos são, em verdade, pontos que instigam a 

pesquisa futura e que devem ser aprimorados em novas versões da arquitetura 

a serem desenvolvidas. 

Quanto ao protótipo desenvolvido é preciso tecer considerações acerca 

de sua natureza antes das conclusões principais. Trata-se de um protótipo 

diferenciado na medida que foi projetado para testar a viabilidade da estrutura 

de objetos do modelo, mais do que em representar o funcionamento completo 

do sistema em si. Ele foi programado empregando-se a estrutura de objetos 

representada no modelo, mas, tendo a interface com o usuário sido construída 

de maneira específica para o algoritmo ROC e ao algoritmo genético, ambos 

utilizados como base para este teste inicial. O objetivo foi mostrar a viabilidade 

desta estrutura de objetos empregando-se este algoritmo mais simples, a qual 

foi verificada conforme demonstrado no capítulo 6. Pode-se concluir, portanto, 

que o protótipo, além de ter servido como base para uma primeira aplicação da 

arquitetura, mostrou a viabilidade do modelo de objetos. 

Deve-se considerar, que a demonstração de viabilidade obtida a partir do 

protótipo ainda é restrita no sentido da verificação ter sido realizada com 

apenas dois algoritmos. Evidentemente a lógica em que se baseia o modelo 

indica que, tendo sido comprovada a viabilidade para estes métodos, é 

possível generali zar para uma ampla gama de métodos, ou melhor, para todos 

os quais utilizem como dados de entrada os tipos de dados básicos 

relacionados com produtos, processos e roteiros de fabricação. Faz-se 

necessário porém comprovar isto na prática, e, portanto, outra conclusão 

importante é que o próximo passo é dar continuidade aos testes com o 

protótipo, em especial, incluindo-se mais algoritmos e realizando-se testes 

mais exaustivos do funcionamento do protótipo. 

Pode-se resumir as conclusões principais do trabalho nos itens a seguir: 

o O sistema pôde ser apresentado conceitualmente utilizando a UML 

como linguagem orientada a objeto para modelagem de sistemas; 

o A arquitetura para formação de células proposto é viável, uma vez 

que pôde ser implementada e, de acordo com os testes iniciais, pôde 

ser utilizada; 
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o A flexibilidade do sistema esta diretamente ligada à biblioteca de 

algoritmos. Assim, para que muitos cenários sejam analisados, é 

necessário que também existam tipos diferentes de algoritmos; 

o A análise final, ou a decisão sobre as células a serem formadas 

depende do usuário, que pode recorrer a outras ferramentas antes de 

decidir, como a simulação das células sugeridas pelo sistema 

SADCel ; 

o A partir do modelo orientado a objeto do sistema, foi possível 

desenvolver um protótipo; 

o O protótipo do sistema pôde ser testado, mostrando a viabilidade do 

modelo orientado a objetos que acompanha a arquitetura; 

o Foi possível iniciar o processo de construção de uma biblioteca de 

algoritmos: faz parte da biblioteca do sistema os algoritmos ROCe um 

tipo de algoritmo genético. 

o Com o protótipo do sistema pode-se verificar que o ambiente para 

utilização dos algoritmos tornou-se simplificado e dinâmico, ou seja, o 

usuário pode analisar vários cenários, sem que necessite conhecer os 

dados que os algoritmos necessitam para rodar; 

o O sistema caracteri zou adequadamente a idéia de sistema de apoio à 

decisão, uma vez que: 

• Fornece, por meio de interfaces, informações ao usuário; 

• O usuário decide quais caminhos irá seguir, pela definição 

dos cenários; 

a O sistema consulta a base de algoritmos e analisa quais 

correspondem às características necessárias e o usuário 

novamente decide quais dentre os listados serão executados; 

• O sistema fornece os resultados e o usuário decide qual deles 

poderá ser implementado; 

• O sistema permite análises do tipo: o que se. 

7.3 Sugestões de trabalhos futuros 

Durante o desenvolvimento da conclusão ficou evidente que este 

trabalho propõe um caminho a ser explorado dentro da área de pesquisa de 

métodos para a formação de célula. Pode-se considerar que este caminho, por 

sua abrangência, delineia uma linha de pesquisa a qual sugere-se que deva 

ser explorada por pesquisadores da área. 
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Em especial, para a pesquisadora e seu grupo de pesquisa, espera-se 

a continuidade do trabalho, mantendo o desenvolvimento da arquitetura e 

aplicando-a em casos práticos, especialmente na questão de formação de 

células dentro de estudos de /ayout de fábrica. Para tanto, os seguintes temas 

de pesquisa podem ser abordados: 

o Desenvolver um componente para a formação de células baseado no 

modelo apresentado na arquitetura, capaz de armazenar um conjunto 

de algoritmos, gerando o que chamaríamos de biblioteca de 

algoritmos, de forma que profissionais envolvidos com o problema de 

formação de células possam utilizá-lo para auxiliar as decisões sobre 

quais os algoritmos viáveis para casos específicos; 

o Desenvolver um índice de desempenho dos algoritmos, de maneira a 

tornar possível ao usuário uma comparação mais refinada dos 

algoritmos antes que se tenha que recorrer a simulações ou outras 

formas de avaliar a solução. 

o Aplicar a arquitetura em situações reais de formação de células em 

empresas. 

o Aprimorar o modelo orientado a objeto, desenvolvendo outras formas 

de representação e maior detalhamento; 

o Incluir ao sistema uma análise da adequação do sistema celu lar ao 

caso analisado, que podendo melhorar o processo de projeto de 

/ayout; 

o Adicionar novos algoritmos para aumentar o rol de escolhas e 

fornecer mais opções ao usuário; 

o Desenvolver e aprimorar a interface do sistema que faz parte da 

arquitetura com o usuário, considerando os novos conceitos de 

interface homem-máqu ina; 

o Avaliar a integração do componente com diferentes tipos de sistemas 

corporativos tais como ERP, PDM, entre outros; 

o Propor ou incorporar formas de comparar os resultados dos diferentes 

algoritmos, dentro da arquitetura; 

o Validar e aplicar a arquitetura em projetos de formação de célu las em 

casos reais. 



ANEXO A 

Especificação dos dados necessários para o sistema 

Apresentamos a seguir a elaboração das especificações de dados para 

o desenvolvimento do modelo para apoio à decisão. Para que a elaboração do 

modelo de dados pudesse atender às especificações da grande maioria dos 

algoritmos, foi reali zado um levantamento de informações na literatura sobre 

formação de células, para identificar os dados fundamentais utilizados pelos 

algoritmos para a formação de células de manufatura. Os dados foram 

divididos em três àreas: 

o Dados relacionados ao problema de formação de células; 

o Dados relacionados ao modelo para otimização; 

o Dados relacionados aos algoritmos. 

Os dados relacionados ao problema compreendem desde informações 

da empresa até dados sobre peças e máquinas. As restrições também estão 

re lacionadas ao problema. A lista fo i o resultado da compi lação de dados que 

compreendeu 3 artigos sobre integração de problemas; 2 artigos sobre 

framework (tipos de células mais viáveis) ; 5 artigos de revisão; 3 artigos de 

comparações entre algoritmos; 6 metodologias para projeto de células; 6 

artigos sobre medidas de desempenho; 39 artigos sobre algori tmos genéticos; 

12 artigos sobre análise de cluster; 1 O sobre simulated annealing; 14 sobre 

coeficientes de similaridades; 17 sobre prog ramação inteira; 19 sobre 

heurísticas; 11 sobre redes neurais e 36 de temas variados. 

Classificação dos tipos de problemas 

1. Empresa 

1.1 Tipos de Peça 

1.2 Volume total 

2. Restrições 

2. 1 Célula 

2.1 .1 Número fixo de células 

2. 1.2 Tamanho mínimo 

2. 1.3 Tamanho Máximo 
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2. 1.4 Maximizar saída da célula 

2.1 .5 Tal<t Time 

2.1.6 Número de Operadores 

2.1.7 Espaço Médio de Célula 

2.1 .8 Layout de máquinas na célula 

2.2 Máquinas 

2.2.1 Nível de Utilização Mínima 

2.2.2 Nível de Utilização Máxima 

2.2 .3 Máquinas que não podem ser agrupadas (monumento) 

2. 2.4 Máquinas que não podem ser separadas 

2.2.5 Máquinas que não podem ser duplicadas 

2.2.5 Espaço disponível 

2.3 Movimentação 

2.3.1 Inter-célula 

2.3.2 lntra-célula 

2.4 Gerais 

2.4.1 Recursos Financeiros 

2.4.2 Operadores 

2.4.3 Layout de cé lulas na planta 

3. Dados de Entrada 

3.1 Peça 

3. 1.1 Demanda 

3. 1.2 Complexidade 

3.1.3 Necessidades de Máquinas 

3.1 .4 Necessidades de Ferramentas 

3.1.5 Fluxo do Processo Fixo 

3.1.6 Fluxo de Processo Alternativo 

3.1.7 Tempo de Processamento 

3. 1.8 Tempo de Setup 

3. 1.9 Tamanho do Lote 

3.1.1 O Capacidade de Palete 

3.1.11 Código 

3. 1. 12 Custo Direto 

3. 1. 13 Custo de Uso da Ferramenta 

3. 1.14 Salário do Operador 

3.1.15 Custo de Subcontratação 
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3.1.16 Custo de transporte inter-célula 

3. 1.17 Custo de Transporte intra-célula 

3.1 .18 Custo de Setup 

3.1.19 Custo de Espaço 

3.1.20 Custo de processamento por máquina 

3.1.21 Estoque em processo 

3.2 Dados de Máquina 

3.2.1 Tipo de Máquina 

3.2.2 Quantidade de máquina 

3.2.3 Capacidade de Produção 

3.2.4 Disponibilidade de Ferramenta 

3.2.5 Espaço Necessário 

3.2.6 Custo de Aquisição 

3.2.7Custo de Operação 

Os dados sobre o modelo estão re lacionados à função que se deseja 

otimizar. 

1. Classificação de modelos 

1.1 Minimizar duplicação de máquinas 

1.2 Minimização do custo 

1.2.1 operação 

1.2.2 subcontratação 

1.2.3 transporte inter-célula 

1.2.4 transporte entre células 

1.2.5 uso de espaço 

1.3 Minimização quantidade 

1.3.1 movimentos inter-célu las 

1.3.2 movimentos entre células 

1.3.3 carga não balanceada 

1.3.4 caga não balanceada na fábrica 

1.3.5 peças não similares 

1.4 Maximizar quantidade 

1.4.1 Flexibilidade 

1.4.2 Eficiência 

1.4.3 Utilização 

1.4.4 Células independentes 
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1.5 Minimizar desvios 

1.5.1 peças similares 

1.5.2 tempo de processamento disponível de máquina 

1.5.3 operador na célula 

1.5.4 habilidade associadas ao operador 

1.5.5 mínimo de movimento de peças 

1.5.6 máximo de movimento de peças 

1.5.7 custo de investimento de máquinas 

1.5.8 custo de operação 

1.5.9 tempo de setup 

1.5.10 utilização 

1.5. 11 capital disponível 

1.5.1 2 movimentos inter-células 

Dados relacionados aos algoritmos. 

1. Classificação dos algoritmos 

1.1 Resolução matemática 

1.2 Flexibilidade 

1.3 Robustês 
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