
Resumo 

A presente dissertação está dividida em capítulos, segundo a ordem natural do desenvolvimento do 

trabalho de investigação. Assim, no capítulo 2 são classificados os sistemas de produção. É definido 

o problema do "job-shop" e feita referência à sua complexidade. Introduzem-se as medidas de 

desempenho normalmente utilizados na avaliação de planos de produção. Referem-se os diferentes 

critérios de avaliação que podem ser adoptados na resolução dos problemas de programação.  

No capítulo 3 faz-se uma descrição das diferentes abordagens que podem ser utilizadas na resolução 

do problema. Referem-se métodos de optimização e métodos heurísticos. São realçados os aspectos 

positivos e negativos de cada um dos métodos, e salientam-se as suas limitações quando aplicados a 

problemas de dimensão industrial.  

O enquadramento geral dos sistemas de apoio à decisão, nomeadamente no que diz respeito às suas 

características e campo de aplicação, é feito no capítulo 4.  

Definem-se sistemas de apoio à decisão e referem-se os seus diferentes componentes. A justificação 

da abordagem adoptada neste projecto para a resolução do problema, que passa pelo 

desenvolvimento de um SAD, é apresentada neste capítulo.  

A apresentação de um novo sistema de apoio à decisão para o sequenciamento e calendarização 

(programação) das operações fabris, designado por INGANTT, é feita no capítulo 5. Descreve-se em 

pormenor a implementação informática deste sistema. Os modelos incorporados neste SAD e o 

sistema de avaliação dos planos gerados são descritos em detalhe.  

No capítulo 6 apresentam-se novas heurísticas para o sequenciamento e planeamento de operações 

fabris em problemas do tipo "job-shop". Estas heurísticas têm como objectivo a minimização do maior 

dos atrasos verificados. É referida a capacidade destas heurísticas de incorporar a perícia dos 

utilizadores na obtenção de uma solução final. Apresentam-se os resultados obtidos pela heurística. 

para um conjunto de problemas gerados aleatoriamente. Exemplifica-se a utilização da heurística 

quando incorporada no sistema INGANTT.  

No capítulo 7 apresentam-se os resultados de testes efectuados em ambiente industrial, numa 

empresa do sector metalomecânico. Esses testes dizem respeito quer ao sistema de apoio à decisão 

INGANTT, quer às heurísticas desenvolvidas.  

Finalmente, no último capítulo, são apresentadas as conclusões e as perspectivas de 

desenvolvimento do trabalho realizado. Nestas se incluem os passos a executar para a obtenção da 

solução informática final do INGANTT, nomeadamente a sua integração com um módulo de controle.  


