
Resumo 

A estrutura desta dissertação reflecte, de um modo geral, as etapas de uma trajectória pessoal 

relativa ao estudo do problema do controlo de sistemas de manufactura discretos de grande escala. 

Começando por um estudo detalhado de abordagens tradicionais e de problemas que requerem 

novos enquadramentos teve-se a felicidade, nesta altura, de ser confrontado com um problema real 

cuja complexidade suscitava precisamente a necessidade de desenvolvimentos originais. Tais 

desenvolvimentos passavam pela utilização de noções de hierarquia que resultam da consideração, 

entre outras, de uma linha de investigação, da área de sistemas, plena de actualidade. Seguiu-se um 

período de dúvidas, de formulação de hipóteses, de validação ou não das mesmas e de confrontação 

com outras abordagens que estiveram na génese de uma abordagem de que aqui se dá conta. 

Determinante nesse período, foi a atitude, sem preconceitos, tomada em relação à adopção de 

metodologias para resolução do problema. De facto, foi a estrutura do mesmo que sugeriu quais as 

áreas de conhecimento mais adequadas à sua compreensão e não o inverso. O estabelecimento da 

validade de alguns aspectos do esquema proposto passou pela resolução de problemas de natureza 

académica que se revelaram bastante esclarecedores quanto ao modo como efectuar essa tarefa. A 

tentativa de justificar e melhorar vários aspectos do proposto presidiu à adopção de enquadramentos 

específicos vocacionados para tratar aspectos parciais do problema, que surgiram entretanto. 

Finalmente procurou-se enumerar um conjunto de questões em aberto que constituem desafios a 

enfrentar num futuro próximo.  

Desta forma, o capítulo 2 pretende, em primeiro lugar, colocar as questões que estão envolvidas na 

estrutura tradicional do controlo de sistemas de manufactura discretos para a ilustrar a necessidade 

de novas linhas de investigação que visam responder a problemas que não encontram resposta em 

sistemas existentes. Embora não seja exaustiva, tanto mais que existe muito trabalho desenvolvido 

por várias disciplinas nesta área, procurou-se dar uma imagem do que julgo ser as contribuições de 

investigação mais relevantes da área de sistemas.  

É objectivo do capítulo 3 detalhar mais adequadamente uma linha de investigação referida no capítulo 

2 que suscitou algumas das ideias que constituem o corpo de um esquema de controlo de sistemas 

de manufactura a propor no capítulo seguinte. Esta linha de investigação, que teve a sua origem em 

Gershwin e Kimenia (1979), revelou-se um campo de pesquisa activo que sucessivamente, por 

intermédio de vários autores, tem procurado refinar, expandir e justificar a estrutura inicial.  

O capítulo 4 resulta da estruturação de um conjunto de contribuições, ainda que modestas, num 

esquema de controlo hierárquico para sistemas de manufactura discretos de larga escala, cuja 

consistência se procurou assegurar. Desta forma para além da descrição de um esquema de controlo 

hierárquico e da enumeração das características dos sistemas, que o mesmo tem em vista, são ainda 

apresentados alguns resultados relativos a algumas noções chave da abordagem. Nomeadamente 

estabelecem-se algumas considerações referentes à convexidade do conjunto dos controlos 

admissíveis de uma classe de problemas da hierarquia. A preocupação de construir uma unidade 



consistente levou, a que para além da formulação de um esquema de controlo conceptual, se 

prosseguisse no sentido de resolver as questões matemáticas suscitadas pelo mesmo. É nesse 

sentido que se descreve um algoritmo de controlo óptimo desenvolvido por Lobo Pereira (1990) que 

foi utilizado na resolução do problema que se coloca no nível mais elevado da hierarquia proposta. Ao 

estabelecimento de algumas considerações sobre como incorporar flexibilidade de decisão no 

esquema de controlo hierárquico, por forma a apresentação de um  exemplo ainda académico sobre 

o qual se aplica a metodologia apresentada. Este exemplo pretende ilustrar a resolução, através do 

algoritmo de controlo óptimo, do problema de controlo que se coloca no nível mais elevado da 

hierarquia.  

Finalmente no capítulo 5 depois de enunciar alguns méritos, que creio existirem no proposto, e de 

estabelecer paralelos com abordagens em áreas idênticas, aproveitando o ensejo para enumerar as 

contribuições desta dissertação, são ainda abordadas um conjunto de questões deixadas em aberto e 

cuja resolução constitui, em minha opinião, tópico de investigação de inegável interesse.  

 


