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Abstract. This work consists in planning the design of a program that imple-
ments a genetic algorithm to solve the problem scheduling machines. This pro-
blem is present in an industrial environment so that its optimization brings im-
provements to production and a market differential.

Resumo. Este trabalho consiste no planejamento da concepção de um pro-
grama que implementa um algoritmo genético para resolução do problema de
Sequenciamento de Máquinas. Esse problema está presente no ambiente indus-
trial de forma que a sua otimização traz melhorias à produção e um diferencial
de mercado.

1. Introdução
O sequenciamento de máquinas é um dos problemas de otimização mais aborda-

dos na literatura especializada e mais presentes na realidade industrial, onde o tempo de
produção reflete diretamente no desempenho financeiro da empresa.

Neste tipo de problema, o objetivo principal é alocar um determinado número (n)
de tarefas independentes, com tempos de execução conhecidos, para um número (m) de
máquinas. Após a distribuição das tarefas às máquinas, a soma dos tempos das tarefas
pertencentes à máquina com a maior carga entre todas deve ser a menor possı́vel. Como
exemplo, pode-se imaginar uma fábrica com duas ou mais máquinas (processadores) em
uma linha de produção. Definir a ordem de tarefas a serem executadas em cada máquina,
considerando reduzir o seu tempo máximo de utilização pode trazer uma melhoria sig-
nificativa quanto a produtividade da indústria. Ainda, se levado em consideração que
cada máquina pode possuir velocidade de processamento diferente, o tempo de execução
de uma tarefa depender da máquina, e que algumas além de máquinas que só executam
tarefas especı́ficas (como acabamentos), a otimização alcançada pode ser surpreendente,
trazendo um aumento na produção como um todo.

Na tentativa de buscar uma solução para o problema, este trabalho propõe o desen-
volvimento de um algoritmo para a automatização desse problema utilizando Algoritmos
Genéticos (AGs). Estes possuem mecanismos de busca que evitam soluções considera-
das ótimas locais, ou seja, melhor que soluções semelhantes [14]. Baseados na Teoria da
Evolução de Darwin, os AGs tratam de problemas complexos como o Sequenciamento
de Máquinas a partir de uma estrutura que compreende cada possı́vel solução como um
indivı́duo da população de uma geração que evolui a cada cruzamento entre os melhores
indivı́duos da geração anterior, aproximando-se assim de uma solução ótima de maneira
eficiente e com custo computacional relativamente mais baixo que um método matemático
que conclui com o encontro da solução ótima.



2. Fundamentação Teórica e Metodológica

A busca pela produtividade é fazer mais e melhor com cada vez menos, ou seja,
busca por melhores resultados. A produtividade é responsabilidade gerencial, consti-
tuindo uma vantagem estratégica sobre as empresas concorrentes.

A ação conjunta, o ambiente de ampla participação e a avaliação de resultados
são, entre outros, aspectos importantes que contribuem diretamente para a produtividade
de uma empresa. As mudanças no ambiente empresarial fazem com que as empresas
tenham que se adaptar às novas condições de mercado. Melhorias no processo produtivo
trazem um diferencial competitivo à indústria, trazendo minimização de custos e redução
do prazo de entrega dos produtos, por exemplo.

Assim, o Planejamento, Programação e Controle de Produção tornam-se ferra-
mentas gerenciais indispensáveis na indústria, vem assumindo papel cada vez mais im-
portante na competitividade das empresas, assim está entre os fatores que influenciam a
produtividade industrial. [11]

O PPCP é um dos principais instrumentos para obtenção de eficiência e eficácia
no processo produtivo[26], é uma função administrativa relacionada ao planejamento,
direção e controle do suprimento de materiais, peças e componentes e das atividades do
processo de produção de uma empresa.

Nesse contexto, encaixa-se a alocação de processos e máquinas de forma a satis-
fazer um conjunto de restrições temporais e de recursos, e objetivando-se um cronograma
com tempos precisos de inı́cio e fim de cada atividade nos recursos alocados. Esse pro-
cesso de alocação de recursos industriais é chamado Sequenciamento de Máquinas ou
Sequenciamento de Operações.

Sequenciamento de operações são as decisões que direcionam a ordem em que
os produtos devem ser fabricados, respeitando prioridades e restrições impostas pelo pro-
cesso. A programação da produção tem como objetivo a definição de prazos através do
sequenciamento das ordens de fabricação, ou seja, alocação dos recursos da fábrica du-
rante um perı́odo para realização de um determinado conjunto de tarefas.[24]

A programação de produção consiste basicamente na alocação dos recursos da
fábrica para a realização de determinado conjunto de tarefas em um perı́odo de tempo,
porém o problema pode ter inúmeras formas e conjunto de restrições de acordo com o
segmento e processo produtivo da empresa.

2.1. Planejamento, Programação e Controle de Produção

Definido como atividade relacionada ao emprego dos recursos de produção, ou
seja, um sistema de informações que gerencia a produção do ponto de vista das quanti-
dades a serem elaboradas, de cada tipo de bem ou serviço e do tempo necessário para
sua execução [28]; o PPCP administra informações vindas de diversas áreas do sistema
produtivo. Coordenando e aplicando os recursos produtivos de forma a atender melhor
aos planos estabelecidos em nı́vel estratégico, tático e operacional [molina].

Existe uma diferença, básica entre os termos planejamento e programação, pois
o primeiro está ligado a um maior horizonte de tempo (médio e longo prazos) enquanto
o segundo preocupa-se mais com o curto e médio prazos. O fato de o médio prazo estar



em uma conjunção é porque estes perı́odos dependem da estrutura organizacional de cada
empresa para o planejamento bem como pelo tipo de produto fabricado.

O planejamento diz respeito às tarefas mais abrangentes, principalmente no que
se refere às capacidades de produção e a programação está intimamente ligada ao deta-
lhamento deste planejamento. Alterando o foco deste conceito para a parte de cálculo das
necessidades de materiais, fica mais difı́cil dizer que se está programando uma compra,
em vez de se estar planejando uma compra, ainda que seja no curto prazo.

P: Planejamento da Produção: Atividades que determinam quais são as quanti-
dades a serem produzidas, os volumes de materiais a serem empregados e os recursos
necessários para a produção ao longo de um perı́odo que pode abranger meses ou anos.

P: Programação da Produção: Atividades que determinam quais as quantidades a
serem produzidas, os volumes disponı́veis de materiais a serem empregados e os recursos
que serão utilizados para a produção ao longo de um perı́odo que pode abranger semanas
ou dias.

C: Controle da Produção: Atividades que visam a coleta dos dados reais do pro-
cesso produtivo com a finalidade de determinar desvios e possibilitar ações preventivas
e/ou corretivas. Estes desvios podem ser utilizados para identificar possı́veis problemas
na produção para uma máquina, ordem de produção, lote ou ainda ser utilizado como um
dado consolidado para identificar tendências.

2.1.1. Planejamento de Produção

Para a execução de qualquer planejamento de produção o plano de demanda (fo-
recast) deve refletir as quantidades a serem distribuı́das. Não é utilizado o termo plano
de vendas (sales plan) porque é necessária a inclusão de toda e qualquer distribuição do
produto sob a forma de vendas, bonificações, amostras grátis e peças, conjuntos e sub-
conjuntos se for o caso.

Analisa-se as atividades a partir do Plano Mestre de Produção cujo grau de deta-
lhamento é de interesse para o PPCP.

Atividades do planejamento de produção:[12]

• Plano de Manufatura (Production Planning - PP);
• Plano Mestre de Produção (Master Production Schedule - MPS);
• Plano de Necessidades de Materiais (Material Requirements Planning - MRP);
• Plano de Capacidades dos Recursos (Capacity Requirements Planning - CRP).

Definidos e calculados todos estes planos deve-se monitorá-los, pois o planeja-
mento em qualquer ramo de atividade, sem o correspondente controle, não proporciona à
empresa todos os benefı́cios advindos desta atividade.

2.1.2. Programação de Produção

Programação da produção é a determinação antecipada do programa de produção
a médio prazo dos vários produtos que a empresa produz. Ela representa o que ela deve



produzir, expresso em quantidades e datas de modelos especı́ficos, é obtido a partir da
Estimativa de Vendas. A programação da produção leva em consideração, além da Es-
timativa de Vendas, vários fatores, tais como: carteira de pedidos; disponibilidade de
material; capacidade disponı́vel; etc, de forma a estabelecer, com antecedência, a melhor
estratégia de produção. [26]

Segundo Chiavenato (1990, p. 60) os objetivos da programação da produção são
os seguintes:

• Coordenar e integrar todos os órgãos envolvidos direta ou indiretamente no pro-
cesso produtivo da empresa;

• Garantir a entrega dos produtos acabados (PA) ao cliente nas datas previstas ou
prometidas;

• Garantir disponibilidades de matérias-primas (MP) e componentes que serão re-
quisitados pelos órgãos envolvidos;

• Balancear o processo produtivo de modo a evitar gargalos de produção, de um
lado, e desperdı́cios de capacidade, de outro;

• Aproveitar ao máximo a capacidade instalada, bem como o capital aplicado em
MP, PA e materiais em processamento.

• Estabelecer uma maneira racional de obtenção de recursos, como MP (Compras),
de mão-de- obra (Pessoal), de máquinas e equipamentos (Engenharia) etc;

• Estabelecer, através de ordens de produção, padrões de controle para que o de-
sempenho possa ser continuamente avaliado e melhorado;

• Distribuir a carga de trabalho proporcionalmente aos diversos órgãos produtivos,
de modo a assegurar a melhor sequência da produção e o melhor resultado em
termos de eficiência e eficácia.

Neste último item, encaixa-se o Sequenciamento de máquinas abordado mais es-
pecificamente no item 2.2.

2.1.3. Controle de Produção

Definidos e calculados todos os planos deve-se monitorá-los, pois o planejamento
em qualquer ramo de atividade, sem o correspondente controle, não proporciona à em-
presa todos os benefı́cios advindos desta atividade.

Atividades que monitoram, avaliam e controlam as atividades produtivas ao longo
de todo o processo são parte do Controle de Produção (PAC).

Atividades do PAC:

• Financeiro;
• Industrial;

2.2. Sequenciamento de Máquinas

Sequenciamento de operações, ou de máquinas é o termo dado as decisões que
direcionam a ordem em que os produtos devem ser fabricados, respeitando prioridades
e restrições impostas pelo processo industrial. A programação da produção tem como
objetivo a definição de prazos através do sequenciamento das ordens de fabricação, ou



seja, alocação dos recursos da fábrica durante um perı́odo para realização de um deter-
minado conjunto de tarefas[24] em um perı́odo de tempo, porém o problema pode ter
inúmeras formas e conjunto de restrições de acordo com o segmento e processo produtivo
da empresa.

Com o objetivo principal de alocar um determinado número (n) de tarefas inde-
pendentes, com tempos de execução conhecidos, para um número (m) de máquinas para-
lelas, o problema de sequenciamento também deve garantir que, após a distribuição das
tarefas às máquinas, a soma dos tempos das tarefas pertencentes à máquina com a maior
carga entre todas (makespan), ou seja, a sequencia de operações que encerrará por último
(marcando o tempo total de produção) deve ser a mı́nima possı́vel.

Imaginando a possibilidade da divisão de uma tarefa entre duas máquinas, tem-se
a chamada preempção. Em uma situação de não-preempção, uma tarefa uma vez alocada a
uma máquina deve permanecer nela até o final de sua execução, sem interrupções. Ainda,
se levado em consideração cada máquina possuir velocidade de processamento diferente,
e o tempo de execução de uma tarefa depender da máquina para a qual a tarefa é atribuı́da,
além de máquinas que só executam tarefas especı́ficas (como acabamentos), a otimização
alcançada pode ser surpreendente, trazendo um aumento na produção como um todo.

O problema de sequenciamento em máquinas pode ser classificado quanto ao tipo
de máquina utilizada ou ambiente de produção [24]:

• A instância mais simples do problema consiste na ordenação das operações em
Máquina Única;

• Máquinas em Paralelo: conjunto de máquinas que realizam a mesma operação,
podendo ter velocidades de processamento diferentes para a mesma operação;

• Ambiente de linha de produção com várias máquinas em série é denominada Flow
Shop. Neste ambiente, cada operação deve ser processada em todas as máquinas
da linha sempre na mesma ordem;

• Estendendo tem-se o ambiente Flexible Flow Shop, semelhante ao anterior di-
ferenciando apenas por cada estágio da linha de produção possuir máquinas em
paralelo, o que permite uma maior flexibilidade da produção;

• O ambiente que é foco do trabalho é chamado de Job Shop. Em ambientes
assim, cada máquina é considerada como um centro de trabalho e cada tarefa
possui roteiro próprio de fabricação, ou seja, cada produto não precisa passar
necessariamente por todas as máquinas, nem mesmo seguir a mesma sequen-
cia dos outros.[3] Ou seja, o Job Shop consiste de um conjunto de n peças que
são processadas em m máquinas, onde o processamento de cada peça consiste
em m operações realizadas nestas máquinas em uma sequencia especı́fica. Essa
descrição segue anotação de Graham[15], onde cada instância do problema é de-
finida por um conjunto de peças, um conjunto de máquinas e um conjunto de
tarefas/operações.

O problema de sequenciamento é um problema de otimização combinatória de
complexidade NP-difı́cil, e em ambiente Job Shop possui:[18]

• Solução ótima: n!m iterações;
• Solução por regra heurı́stica: nm iterações, onde n = n0. tarefas e m = n0.

máquinas.



2.3. Soluções

O sequenciamento de máquinas é um processo decisório de otimização combi-
natória. Para estes tipos de problemas já foram propostas soluções a partir de métodos
matemáticos, heurı́sticas, redes neurais, algoritmos genéticos entre outros ramos da inte-
ligência artificial.

Um dos métodos mais simples consiste em determinar regras estáticas para de-
cisão de qual operação será realizada primeiramente. Esse método é chamado Regras de
Despacho.

2.3.1. Regras de Despacho

A forma mais utilizada de sequenciar operações em indústrias e organizações con-
siste em definir um critério de priorização e ordenar as tarefas em cada máquina conside-
rando apenas esse critério a fim de obter uma solução rapidamente, apesar de ter um tempo
computacional baixo não apresenta bons resultados se comparados a outros métodos já
que não é um algoritmo otimizante. Se dividem em:

• Menor Data de Entrega: tarefas com menos data limite são priorizadas objetivando
menor atraso possı́vel ;

• Menor Tempo de processamento: tarefas com o menor tempo de processamento
são priorizadas objetivando aumentar o fluxo de materiais e diminuir estoque em
processo, permitindo, no entanto, atrasos em lotes de grande processamento;

• Maior Tempo de processamento: tarefas com o maior tempo de processamento
são priorizadas objetivando evitar espera de grandes lotes, permitindo, entretanto,
grande geração de estoque no processo;

• FIFO (First In, First Out): tarefas são efetuadas na mesma ordem em que são
cadastradas objetivando menor tempo de espera, porém não considerando nem
tempo ou melhor ordem para execução das atividades.

Menor Folga: tarefas com menor diferença entre o tempo de finalização estimado
e data limite são priorizadas, objetivando menor atraso possı́vel e melhorando a regra de
Menor Data de Entrega.

Cálculo matemáticos precisos e complexos podem ser muito onerosos computa-
cionalmente, tornando mais viável a utilização de algoritmos que se aproximam de uma
resposta ótima para sequenciar operações com tempo de processamento mais acessı́vel ao
cotidiano industrial.

Alguns métodos de aproximação à solução exata:

• Shifiting Bottleneck [1]: Heurı́stica que busca otimizar a utilização dos recursos
crı́ticos do sistema, otimizando assim o sistema como um todo, geralmente é com-
binado a outro método para resolver problemas de máquinas únicas após o passo
de seleção de qual máquina é crı́tica ao sistema;

• Redes Neurais: Estruturas computacionais baseadas na estrutura neural de orga-
nismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência. Cada
unidade (neurônio) possui memória local e ligações para outras unidades, nas



quais recebem e enviam sinais. A vantagem no uso de redes neurais no sequenci-
amento de máquinas está na possibilidade de deduzir a influência de cada entrada
na solução gerada, além de um menor tempo de processamento após o processo
de aprendizagem [2];

• GRASP (Greedy Randomised Adaptive Search Procedure): método iterativo pro-
babilı́stico, em que cada iteração é obtida uma solução, e esta é comparada aos
seus “vizinhos” (soluções semelhantes) a partir de outra iterativa que busca al-
guma melhoria efetuando pequenas modificações até se chegar em uma solução
ótima local. A componente probabilı́stica é utilizada na escolha da solução ori-
ginal. Seu critério de parada mais comum é um número máximo de iterações ou
tempo de execução;

• Busca Tabu: Técnica de melhoria de solução, considera estruturas que permi-
tam explorar e cientemente o histórico de todo o processo de busca. Utiliza-se
de memória para evitar regiões já visitadas. Estratégias com memória média são
baseadas em modificar as regras de escolha para diminuir a escolha de soluções
historicamente boas em regiões atrativas e intensificar a busca em outras regiões,
enquanto que a memória mais longa diversifica a busca em áreas ainda não explo-
radas [13];

• Algoritmos Genéticos: classe de algoritmos probabilı́sticos que, a partir de
uma população inicial de soluções candidatas, ”evoluem”em direção a melhores
soluções aplicando operadores modelados em processos genéticos que ocorrem
na natureza[14]. Algoritmos genéticos diferem dos algoritmos de busca mais tra-
dicionais no sentido de que sua busca é conduzida usando a informação de uma
população de estruturas, em vez de uma única estrutura. A motivação para essa
abordagem é que, considerando várias estruturas como soluções potenciais, o risco
da busca chegar a um mı́nimo local é bastante reduzido.

Uma programação detalhada exige um controle e acompanhamento detalhado,
recomenda-se a aplicação de técnicas de sequenciamento juntamente com formas de
acompanhamento em tempo real na fábrica para garantir que o cronograma seja executado
e reagir a imprevistos. Esse acompanhamento não está acessı́vel a empresas de qualquer
porte.

Os Algoritmos Genéticos foram definidos como foco desse trabalho assim, o
próximo tópico consiste na sua contextualização.

2.4. Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithm)

Algoritmos Genéticos são métodos de otimização e busca inspirados nos meca-
nismos de evolução de populações de seres vivos. Seguem o princı́pio da seleção natural
e sobrevivência do mais apto, declarado em 1859 pelo naturalista e fisiologista inglês
Charles Darwin em seu livro A Origem das Espécies [7].

A semelhança com a teoria evolutiva de Darwin se refere ao princı́pio de GAs de
que indivı́duos que representam um ponto no espaço de busca são incentivados a se recom-
binarem gerando novos filhos (soluções) que são avaliados e reintroduzidos na população
substituindo os pais.

Apesar de configurar uma técnica de busca extremamente eficiente no seu objetivo
de varrer o espaço de soluções e encontrar a solução ótima do problema, os GAs não são



tão bons em termos de tempo de processamento. Assim, se tornam mais adequados em
problemas especialmente difı́ceis, incluindo aqueles denominados NP-difı́ceis.

Os problemas de otimização são baseados em três pontos principais: a codificação
do problema, a função objetivo que se deseja maximizar ou minimizar e o espaço de
soluções associado [8].

No caso dos GAs, a população é um subconjunto do espaço de soluções que
será modificado a cada geração; a codificação do problema se baseia na escolha de uma
estrutura a representar o indivı́duo pertencente a população (pertencente ao espaço de
soluções); a função objetivo pode ser descrita como funções pré-determinadas e probabi-
lidades que definem que pontos de cada estrutura pai se replicará em cada estrutura filho,
e regras aleatórias em conjunto de probabilidades permitem alterações na configuração
dos novos elementos da população.

O processo de evolução utilizado é aleatório, mas guia-se por um mecanismo de
seleção baseado na adaptação de estruturas individuais. A cada iteração do algoritmo, de-
nominada como geração, um novo conjunto de estruturas é criado a partir da combinação
entre estruturas selecionadas da geração anterior.

Novas informações são geradas aleatoriamente com uma dada probabilidade, e
incluı́das nas estruturas descendentes [9].

2.4.1. Algoritmo Genético Simples (Simple Genetic Algorithm-SGA)

O SGA descrito por Goldberg em [14] trabalha com uma população fixa, cujas es-
truturas utilizadas para representar os indivı́duos são cadeias de caracteres binariamente
codificadas. Ao estudar o problema especı́fico, determina-se qual a quantidade de in-
divı́duos que a população terá, a formação cromossômica (caracterı́sticas encontradas nas
soluções) e as probabilidades de aplicação dos operadores genéticos (variáveis da função
objetivo).

Após a etapa de definições, o desempenho dos indivı́duos é avaliado pela função
objetivo (ou desempenho). A partir dos valores encontrados o processo de seleção
se inicia e determina quem irá reproduzir. Sobre os selecionados atuam os operado-
res genéticos, cruzamento e mutação. Os novos indivı́duos substituem os anteriores,
formando assim a nova geração. O algoritmo continua ciclicamente a partir da nova
população e finaliza quando alcança um critério de convergência, conforme apresentado
no Algoritmo 1.

Algorithm 1 SGA - pseudo-código

Algoritmo genético simples
Definindo
função desempenho
formação do indivı́duo e tamanho da população
probabilidade dos operadores

Iniciar população aleatória
Enquanto não alcançar critério de convergência faça



Avaliar os indivı́duos da população
executar seleção
executar cruzamento e mutação

end

3. Trabalhos Correlatos

A utilização de técnicas de Inteligência Artificial para resolver problemas de se-
quenciamento é encontrada em diversos trabalhos.

Em [27], Algoritmos Genéticos são utilizados no problema de Roteamento de Se-
quenciamento de Sondas de Manutenção em poços de petróleo. O algoritmo desenvolvido
no trabalho em questão garantiu resultados de instâncias para 25 poços não excedendo a
solução ótima em mais de 0,6%, o que foi considerado satisfatório considerando a análise
realizada em [6], onde as melhores heurı́sticas não excedem a mais que 1,79% do valor
ótimo.

O artigo [20] compara dois algoritmos genéticos para resolução do problema de
sequenciamento de máquinas paralelas, um proposto em [21] e outro desenvolvido pelo
autor usando estratégia de intensificação que consiste em recombinar novas soluções com
soluções Pareto-ótimas (soluções de elite). O novo algoritmo proposto apresentou tempo
de processamento semelhante, mas mostrou-se superior na qualidade das soluções encon-
tradas.

Em [17], o autor alcança grande variedade de resultados altamente dependentes
do problema a ser resolvido através de heurı́sticas comuns e propões a utilização de
um algoritmo genético para percorrer as soluções encontradas pelas diversas resoluções
heurı́sticas encontrando uma solução com limite inferior (menor custo computacional) da
melhor heurı́stica.

No trabalho [22], a implementação de um algoritmo genético padrão e um alte-
rado para melhorar o desempenho para resolver o problema de programação de tarefas.
O primeiro algoritmo desenvolvido preocupa-se com a forma de usar o tempo ocioso dos
processadores de forma eficiente, enquanto o segundo tem foco na satisfação de balance-
amento de carga entre os processadores.

4. Objetivos

A proposta desse trabalho é desenvolver um sistema inteligente que possa elabo-
rar soluções ao problema de sequenciamento de máquinas a fim de alcançar um melhor
desempenho em nı́vel de produtividade e pontualidade. Almeja-se o desenvolvimento de
um novo algoritmo que torne o processamento mais rápido (aumentando a produtividade)
e/ou dinâmico, o que possibilita prazos cumpridos e controle de recursos e materiais.

Várias técnicas já foram utilizadas na realidade da indústria buscando alcançar
melhorias na produtividade, como diminuição de atrasos e aumento da produção diária.
Desde simples regras de negócio até técnicas de busca, a vasta lista de soluções procuradas
não são conclusivas na hora de se mostrarem melhores no sentido geral. É necessário



estabelecer um critério para comparação de métodos. Por exemplo, métodos matemáticos
são mais eficazes na meta proposta, ou seja, encontram sempre a solução ótima; enquanto
que buscas locais trazem aproximações interessantes em um tempo de processamento
mais aceitável para a realidade industrial.

O objetivo almejado é o desenvolvimento de um algoritmo genético que traga a
solução do problema de maneira mais efetiva que outras formas de busca, porém com um
tempo de execução semelhante ou menor. Outros métodos como Busca Tabu, GRASP e
Regras de Despacho serão utilizados em análises e comparações de desempenho.

5. Procedimentos Metodológicos
O estudo das técnicas de busca que serão utilizadas como parâmetros é tão im-

portante quanto da técnica de Algoritmos Genéticos em si. Através dos livros [5][25]
e trabalhos da área [13][2]espera-se atingir nı́veis de conhecimentos suficientes para o
desenvolvimento das técnicas no ambiente do problema que se busca solução.

O algoritmo genético que pretende-se desenvolver necessitará de alto grau de co-
nhecimento do problema em questão para uma representação adequada que permita en-
contrar soluções mais próximas da ótima a cada iteração (geração).

Seu estudo se dará através de livros [24][19][4][11] e publicações pertinentes
[3][16]. Além do material necessário para aprofundamento nos conceitos, abstrações
aplicações de Algoritmos Genéticos[14][9][7][10][23] [21]. As implementações serão
apresentadas em código fonte desenvolvido em linguagem C++ a partir da plataforma Qt
framework em sua IDE oficial, o Qt Creator, e sua documentação. Os testes e comparati-
vos entre os algoritmos a serem desenvolvidos serão baseados em objetivos propostos pelo
trabalho, como melhor tempo total de produção e/ou otimização de recursos acrescidos
de tempos de processamentos de cada solução apresentada.

Intenciona-se a integração da solução desenvolvida no software Guenka APS, de-
senvolvido e comercializado pela Empresa Guenka Softwares. O projeto de inovação
tecnológica desenvolvido pela empresa na área de Sequenciamento de Máquinas re-
cebe apoio do Instituto SENAI que pretende levar as descobertas presentes em trabalhos
acadêmicos à realidade das indústrias.

6. Resultados Esperados
Entre tantas razões para o desenvolvimento de um algoritmo de sequenciamento

destaca-se sua utilidade em um ambiente real trazendo um aumento de produção, cum-
primento de prazos e otimização de recursos para indústrias de todo tipo de ativi-
dade. Além de benefı́cios relacionados à organização e controle de produção como a
verificação da capacidade produtiva e o auxı́lio à tomada de decisões para planejamentos
da fábrica, como compra de materiais e contratação de mão de obra. A partir da possibi-
lidade de ter disponı́vel diferentes algoritmos para sequenciamento de um dado grupo de
máquinas/recursos pode-se analisar e comparar as soluções geradas na busca pela mais
adequada dependendo do objetivo almejado (maior produtividade e cumprimento de pra-
zos, por exemplo).

Espera-se que os resultados desse trabalho possam afetar a realidade da indústria
que receberá o software tornando sua produção mais eficaz e seus prazos cumpridos com
mais facilidade.



7. Cronograma de Execução
A tabela abaixo consiste no Cronograma de Execução deste trabalho.

Figura 1. Cronograma de execução



Londrina, 15 de abril de 2013.

—————————————— ——————————————
Laura Cristina do Espı́rito Santo Helen C. Mattos Senefonte
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