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RESUMO 

 

A necessidade do aumento de produtividade por parte das empresas, mantendo a produção 

flexível e atendendo às exigências imposta pelos consumidores, tornou-se questão 

fundamental para a sobrevivência destas empresas num cenário altamente competitivo, pois 

são obrigadas a buscar novas tecnologias que permitam o aumento de produtividade, sem 

ostentar gastos que desequilibrem seus orçamentos. Uma destas tecnologias diz respeito ao 

sistema de manufatura celular que constitui uma resposta eficiente na indústria que se destina 

à produção de pequenos e médios lotes. A primeira etapa para a implementação da 

manufatura celular nas empresas é a formação de células de manufatura que é a base para a 

integração da empresa no sistema produtivo de manufatura integrada. Porém, o problema da 

formação de células de manufatura é, por vezes, difícil de ser resolvido, principalmente em 

pequenas e médias empresas. Diversos são os métodos encontrados na literatura que permitem 

a geração das células de manufatura, mas que nem sempre estão disponíveis para serem 

utilizados pelas empresas. Além disso, sistemas de elevado custo tornam-se inviáveis para o 

caso das pequenas e médias empresas. O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um 

sistema que permita a formação de células de manufatura baseado nos conceitos da 

Tecnologia de Grupo, que funcione em ambiente WEB, para atender a empresas que precisem 

desta função; este sistema tem também a finalidade servir de base para fins didáticos. Como 

características, apresenta fácil acesso, fácil manuseio e uso dos algoritmos ROC e CIA em sua 

construção. O sistema foi testado e mostrou-se de fácil utilização e com resultados 

compatíveis com as necessidades apresentadas pelas pequenas e médias empresas e pela 

academia. 

 

Palavras-Chave: Células de manufatura; tecnologia de grupo; sistemas de manufatura; 

sistemas WEB. 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The necessity of the increase of productivity on the part of the companies, keeping the 

flexible production and taking care of to the requirements imposed by the consumers, became 

basic question for the survival of these companies in a highly competitive scene, therefore 

they are obliged to search new technologies that allow the productivity increase, without 

exhibiting expenses that unbalance its budgets. One of these technologies says respect to the 

system of cellular manufacture that constitutes an efficient reply in the industry that if 

destines to the production of small e average lots. The first stage for the implementation of the 

cellular manufacture in the companies is the formation of manufacture cells that are the base 

for the integration of the company in the productive system of integrated manufacture. 

However, the problem of the formation of manufacture cells is, for times, difficult of being 

decided, in mainly small e average companies. Diverse they are the methods found in 

literature that allow a generation of the manufacture cells, but that nor always they are 

available to be used for the companies. Moreover, systems of raised cost become 

impracticable for the case of small the e average companies. Present work considers 

development of system that allows the formation of cells of manufacture based on the 

concepts of the Technology of Group, that functions in environment WEB, to take care of the 

companies whom they need this function; this system has also the purpose to serve of base for 

didactic ends. As characteristic, it presents easy access, easy manuscript and use of algorithms 

ROC and CIA in its construction. The system was tested and revealed of easy use and with 

compatible results with the necessities presented for small the e average companies and the 

academy. 

 

Keywords: Cells of manufacture; group technology; manufacture systems; systems WEB. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O conceito da palavra manufatura, termo que originalmente tem como significado “fazer a 

mão”, nas últimas décadas passou por profundas transformações. Embora a manufatura tenha 

muitos significados, neste trabalho é tratado de forma mais abrangente. Para o dicionário 

online Michaelis, manufatura significa: “1. Trabalho executado a mão. 2. Obra feita a mão. 3. 

Processo ou trabalho de fazer artigos ou quaisquer produtos a mão ou com máquinas; 

especialmente quando prosseguido sistematicamente e com divisão do trabalho; fabricação. 4. 

Estabelecimento industrial que fabrica seus produtos em grande quantidade. 5. Produto desse 

estabelecimento”. De acordo com os dicionários Aurélio e Oxford, ambos na versão online, o 

significado é mais aproximado com os textos: “Fabricação em grande quantidade de 

determinados produtos industriais” e “fazer (algo) em grande escala na utilização de 

máquinas”, respectivamente. 

Neste contexto, manufatura vem a ser, basicamente, o meio como as empresas produzem 

produtos e/ou serviços, disponibilizando aos mais diversos consumidores e mercados. Mas o 

processo de produção, não é tão simples como o significado da palavra manufatura, podendo 

envolver elementos, muitas vezes complexos, no sistema produtivo. Diversas são as empresas 

que alteram sua forma de produzir e tratam isso como a sua estratégia para manter a 

competitividade. 

A área de produção, dentro de uma empresa, é responsável pelo desenvolvimento de produtos 

ou serviços a partir de insumos, definidos como: materiais, informações e consumidores. O 

desenvolvimento destes produtos ocorre a partir de um sistema lógico, criado racionalmente 

para realizar essa transformação. Slack et al.(2008) simplifica o conceito de administração da 

produção dizendo que se “trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e 

serviços”. A manufatura, mais do que qualquer outra atividade da economia, tem de adaptar-

se constantemente para poder acompanhar as exigências e mudanças do mercado, se quiser 

ser competitiva (BUSETTI de PAULA e SANTOS, 2008). 

Silva e Morabito (2007) procuram definir a manufatura incluindo na sua abordagem aspectos 

importantes como as dimensões volume de produção por lote e diversificação: 

Sistemas de manufatura consistem basicamente de máquinas e estações de 
trabalho, onde operações são realizadas sobre partes, itens, submontagens e 
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montagens, para produzir produtos que serão distribuídos para clientes. Os 
componentes de movimentação de materiais e de estocagem permitem que 
os itens se movam de estação para estação, que partes apropriadas estejam 
disponíveis para montagem e que o trabalho seja mantido até poder entrar 
nas estações para processamento. Os sistemas discretos de manufatura são 
aqueles em que cada item processado é distinto. Por simplicidade, um item, 
parte, submontagem ou montagem processada por uma máquina ou estação é 
aqui chamado, simplesmente de produto. Sistemas discretos podem ser 
classificados em função do volume (escala) e variedade (escopo) dos 
produtos. Tanto a variedade quanto o volume interferem diretamente no 
projeto e operação do sistema (SILVA e MORABITO, 2007, p. 335). 

 

Na atualidade, o ambiente empresarial sofre diversas pressões como o forte crescimento da 

competitividade, uma diversidade maior dos produtos para atender às exigências dos 

consumidores, demanda do mercado por respostas rápidas, dentre outros (BUSETTI de 

PAULA e SANTOS, 2008; SILVA et al., 2010; TOMELIN e COLMENERO, 2010). Os 

principais desafios a serem enfrentados pelas empresas para que estas sobrevivam no mercado 

resumem-se na diversidade dos produtos, nas flutuações de demanda, no curto ciclo de vida 

dos produtos em função da frequente introdução de novas necessidades, além do crescimento 

das expectativas dos clientes em termos de qualidade e tempo de entrega (BUSETTI de 

PAULA e SANTOS, 2008). 

Para Sellito e Walter (2006) o aumento da complexidade em manter a produção, as diversas 

mudanças nos mercados tecnológicos e as incertezas existentes no ambiente competitivo em 

que se encontram as empresas manufatureiras constituem uma forte influência para o 

crescimento da competitividade entre as indústrias. Estes autores apontam ainda que 

características pós-industriais de resposta rápida a clientes têm sido agregadas ao enfoque da 

indústria, exclusivo de eficiência e automação rígida. 

Segundo Moore et al., 2003, agilidade e flexibilidade são considerações reconhecidas como 

requisitos para um sistema de manufatura atender às necessidades de um mercado global 

competitivo. Isso implica que o sistema deve responder rapidamente a mudanças de produção, 

tanto em relação ao volume, como à variedade de produção, de forma efetiva, confiável e a 

um baixo custo. 

Para os mercados cujos produtos eram caracterizados pela pouca diferenciação e por longos 

ciclos de vida, características da produção em massa, os sistemas tradicionais de produção 

atendiam de maneira eficiente. Os sistemas tradicionais são definidos pela forma, ou layout, 
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como é organizado o maquinário, de acordo com o volume da produção e a distinção dos 

produtos. Desta forma, as empresas manufatureiras utilizam um sistema de produção do tipo 

linha de produção / linha de montagem (productionline / assemblyline) para produção de 

produtos com demanda elevada. No entanto, isso tem mudado já há algum tempo, provocando 

a adoção de novos sistemas de produção. Para produtos com baixa demanda, torna-se ideal o 

sistema do tipo job shop em contraposição ao sistema de produção em linha (SILVA et al., 

2010; TOMELIN e COLMENERO, 2010). 

Segundo Silva et al.(2010), nos sistemas de linha de produção o maquinário é organizado no 

chão de fábrica conforme a sequência tecnológica de fabricação dos produtos e, desta forma, 

alcança-se alta produtividade com a produção de grandes lotes. Entretanto, a planta não 

consegue atender a produção de forma ágil quando ocorre entrada de produtos com baixo 

investimento, sendo necessária uma realocação das máquinas no chão de fábrica, caso se 

queira alcançar uma alta produtividade. 

Já nos sistemas do tipo job shop, também denominado layout por processo, as máquinas que 

desempenham funções semelhantes são agrupadas em um mesmo departamento ou estação 

conforme o tipo de operação e com isso tornam-se capazes de produzir uma grande variedade 

de produtos em lotes de pequenas quantidades. Trata-se de uma forma organizacional do 

sistema de manufatura com capacidade de escopo - ou seja, com capacidade de 

processamento de várias famílias de produtos - mas limitado em capacidade de escala devido 

aos problemas associados ao controle e movimentação dos produtos e ao tempo de preparação 

(setup time) das máquinas (SILVA e MORABITO, 2007; TOMELIN e COLMENERO, 

2010). 

Em resumo, quando muitos produtos distintos são fabricados e a demanda não é estável, o 

layout por processo (job shop) é geralmente o escolhido. No entanto, as práticas de produção 

caracterizadas pela produção puxada e por pequenos lotes exacerbaram as desvantagens 

apresentadas pelo layout por processo, dos quais podem ser citados: o aumento do custo de 

movimentação de materiais, o maior estoque em processo (WIP – Work in process) e o maior 

tempo total de produção (TOMELIN e COLMENERO, 2010). 

Com o mercado exigindo flexibilidade na produção, aliada à alta produtividade e agilidade da 

produção, os sistemas tradicionais do tipo job shop e de linha de montagem já não atendem à 

produção de maneira eficiente. Uma alternativa encontrada para atender a estas exigências é a 
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Manufatura Celular (MC), cuja ideia central é a formação de famílias de peças baseada na 

similaridade do processo produtivo e o agrupamento de máquinas dentro de células que 

processam, por inteiro, cada uma das famílias. Este agrupamento de peças é feito respeitando 

similaridades de formato geométrico da peça ou pelo seu respectivo processo produtivo 

(SILVA, J. M. A. et al., 2010; MASSOTE, 2006). A Figura 1 exemplifica o tipo de sistema 

produtivo a ser adotado conforme o volume e variedade na produção. 

 
Figura 1 – Posição do processo no contínuo – variedade influencia seu arranjo físico e, consequentemente, o 

fluxo dos recursos transformados. 

Fonte: adaptado de Slack (2008, p. 213) 
 

A MC é definida por Greene e Sadowski apud Araújo Junior (2006) como:  

[...] manufatura celular é a divisão física do maquinário e das facilidades em 
células produtivas. Cada célula é projetada para produzir uma família de 
componentes. Uma família de componentes é definida como um conjunto de 
componentes que requer maquinário, ferramentas e sistemas de fixação 
similares. Os componentes pertencentes à família geralmente vão desde a 
matéria prima até os componentes acabados produzidos dentro de uma única 
célula (GREENE e SADOWSKI apud ARAÚJO JUNIOR, 2006, p. 50). 
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Uma das primeiras etapas na adoção do sistema de manufatura celular é a Formação de 

Células de Manufatura (FCM), que muitas vezes se torna uma tarefa complexa, podendo ser 

tratada como um problema que ainda necessita de pesquisas e esforços na sua resolução 

(CONCEIÇÃO, 2005; TRINDADE E OCHI, 2006). 

Segundo Tahara et al. (1997) e Conceição (2005) o problema de FCM em geral é visto como 

um processo de agrupamento de máquinas e famílias de peças, sendo que esta formação de 

células envolve restrições que podem variar conforme a empresa, tornando o problema de 

difícil generalização. 

Com a resolução do problema de FCM pode-se prover leiautes para os sistemas de 

manufatura que sejam capazes de conferir maior flexibilidade de resposta às exigências dos 

clientes e que também propiciem maior facilidade da gestão do processo produtivo (POWELL 

e NETLAND, 2010). 

O problema de FCM tem sido objeto de inúmeras pesquisas, principalmente por causa de sua 

elevada importância nos projetos de arquitetura dos sistemas de produção organizados em 

células de manufatura (CONCEIÇÃO, 2005). Neste estudo foram pesquisados os principais 

algoritmos utilizados para a FCM, pois com estas informações pôde-se conseguir um melhor 

embasamento teórico. 

Entretanto, apesar da existência de inúmeros métodos e técnicas para auxílio à FCM, as 

empresas, em especial as pequenas e médias, têm dificuldade em aplicá-los. Para tanto, 

propõe-se disponibilizar na WEB um sistema que possa ser utilizado por essas empresas na 

resolução do problema de FCM. 

 

 

1.1. Objetivos 
 

 

O objetivo principal deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de um sistema WEB para a 

resolução do problema de FCM, utilizando-se dos algoritmos ROC e CIA. Este sistema WEB 

pode tanto atender a empresas que tenham a necessidade de gerar a FCM, como também pode 
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servir para fins didáticos. Os métodos e técnicas para a FCM fazem parte dos conceitos de 

Tecnologia de Grupo (TG) – em inglês Group Technology. 

Foi realizado um estudo no referencial teórico sobre quais são as tendências de utilização do 

ambiente WEB, que somadas às informações teóricas sobre as técnicas de aplicação dos 

métodos de TG para a formação de células de manufatura, irão elucidar sobre as principais 

questões inerentes à solução WEB e TG. 

 

 

1.1.1 Objetivos específicos 
 

 

Para que possa ser atingido o objetivo geral do presente trabalho, apresentam-se os seguintes 

objetivos específicos: 

− identificar os métodos e técnicas com potencial adequado para a FCM e destes escolher os 

que melhor atendam aos princípios desta pesquisa; 

− identificar as restrições que cada método escolhido apresenta; 

− estabelecer os indicadores que cada método utiliza para avaliar as famílias e células 

formadas; 

− conforme a escolha dos métodos, determinar como será desenvolvida a aplicação, gerando 

um esboço das telas e a forma como serão utilizados os algoritmos, delimitando assim o 

projeto; 

− desenvolver a aplicação WEB com base nos algoritmos selecionados. 

 

 

1.2. Delimitação do estudo 
 

 

Para a delimitação deste estudo foram selecionados os algoritmos ROC e CIA, que são alguns 

dos primeiros algoritmos utilizados para a manipulação da matriz de incidência que permite a 
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obtenção da FCM. Ressalta-se que a intenção é a de oferecer um sistema, com base nestes 

algoritmos, de simples utilização e compreensão, e que seja acessado em ambiente WEB, 

permitindo a FCM. 

Este estudo iniciou-se a partir da identificação dos principais métodos e/ou técnicas que 

permitem a FCM, com base no que está disponível na literatura, e foi feita uma classificação 

dos métodos e técnicas a partir de fontes recentes, tornando possível a identificação dos 

métodos mais utilizados e que proporcionam os melhores resultados para a FCM. Esta 

pesquisa viabilizou o desenvolvimento da aplicação WEB. 

O trabalho é fundamentado no desenvolvimento de uma aplicação destinada a ser 

implementada em ambiente WEB, podendo ser acessível de qualquer computador ligado à 

Internet, desde que seja instalado em site de hospedagem previamente definido, com o suporte 

tanto de hardware, quanto de software, necessários ao seu correto funcionamento. Esta 

aplicação irá utilizar métodos de programação e softwares livres e de caráter gratuito, para o 

seu desenvolvimento. 

Cabe ainda ressaltar, que esta aplicação em si, tem como alvo as empresas de manufatura de 

pequeno e médio porte (PME), que tenham a necessidade de rearranjar a formação do layout 

de máquinas de seu ambiente de produção, conforme o sistema produtivo caracterizado como 

MC. 

 

 

1.3. Relevância da pesquisa 
 

 

A pertinência desta pesquisa justifica-se por propor um sistema para a FCM que funcione em 

ambiente WEB. A FCM é a base para a inserção do sistema produtivo no modelo Sistemas 

Produtivos de Manufatura Integrada (SPMI), conforme pode ser visto na Figura 2 (BLACK, 

1998), que é considerada uma das melhores estratégias para que as empresas atinjam o nível 

de manufatura de classe mundial. 

O desenvolvimento desta aplicação também se justifica pela necessidade de empresas PME 

poderem contar com um recurso gratuito e acessível visando solucionar a questão da FCM. 
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Figura 2 – Dez passos para implementação de Sistemas Produtivos de Manufatura Integrada (SPMI) 

Fonte: Adaptado de Black (1998) 
 

Black (2008) cita, a seguir, a importância do primeiro passo (formar células de manufatura e 

de montagem), para a introdução do modelo SPMI. 

[...] Criar [sic] células de produção deve ser o primeiro passo para se projetar 
um sistema produtivo em que controles de produção, inventários e 
qualidades são partes integrantes. As células são grupos de processos 
projetados para fabricar uma certa família de produtos de uma forma 
flexível. A movimentação de peças dentro das células ocorre em lotes 
unitários e os trabalhadores das células devem ser multifuncionais (BLACK 
apud BISSOLI, 2006, p. 10). 

 

Leva-se em consideração que o fato desta aplicação estar disponível em ambiente WEB, ou 

seja, disponível na Internet, permite seu fácil acesso, desde que as empresas interessadas neste 

programa possuam os requisitos mínimos para acesso aos recursos de Internet. Assim sendo, 

as empresas de manufatura interessadas contarão com uma aplicação que as auxilie no 

problema da FCM. 
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brasileira. Também se utilizou de livros, quando o assunto tratado era consolidado na 

literatura, já citando de antemão o tema “Tecnologia de Grupo”, que é algo já bastante tratado 

pelo crivo científico e publicado internacionalmente. Optou-se por concentrar a seleção dos 

artigos, na maioria dos casos, com ano de publicação superior ou igual a 2005, entretanto, há 

assuntos que tem uma variedade de conteúdos em datas mais antigas. Para esta pesquisa, 

foram utilizadas palavras-chave como: tecnologia de grupo, manufatura celular, algoritmos, 

sistemas de manufatura, células de manufatura, sistemas WEB. O intuito desta revisão foi o de 

situar o leitor dentro do contexto no que diz respeito ao relacionamento de “soluções WEB” 

versus “formação de células de manufatura”, tendo este último tema base em TG. 

Em uma segunda etapa, tendo já selecionados os algoritmos ROC e CIA, que atendem às 

necessidades para o desenvolvimento do sistema WEB para a resolução do problema da FCM, 

foram verificadas fórmulas aplicadas nos mesmos a fim entender como seriam inseridos no 

contexto do sistema desenvolvido; ou seja, como ocorreria o fluxo de execução deste sistema, 

em se tratando de ser acessível pela Internet ou qualquer outra forma de acesso que simule o 

ambiente WEB, por questão de aplicabilidade e utilização pelo usuário final. 

A Figura 4, a seguir, apresenta o fluxograma que demonstra o desenvolvimento desta 

pesquisa. 
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Figura 4 – Fluxograma que representa o desenvolvimento desta pesquisa 

 

Na terceira etapa foram selecionadas as linguagens de programação e/ou softwares utilizados 

para gerar aplicações de uso em ambiente WEB. A seleção destes softwares, por conveniência, 

teve como principal característica o fácil acesso no que diz respeito às licenças de aquisição, 

caracterizando-os como softwares livres, bem como de fácil utilização e aprendizado, ou seja, 

que não necessitem de grandes recursos tecnológicos para a sua instalação/ambientação em 

um sistema de computador e para o entendimento de suas funcionalidades. 

Em uma quarta etapa, já com as dimensões teóricas definidas e com os recursos de 

desenvolvimento estabelecidos, foi desenvolvida a estrutura da solução WEB proposta.  
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Na quinta etapa, desenvolveu-se a aplicação piloto, baseando-se na teoria vista sobre TG e 

utilizando-se das técnicas de programação para ambiente WEB. Nesta aplicação piloto foram 

estabelecidos os recursos a serem disponibilizados aos usuários das PME bem como as 

formas de acesso, que devem ser o mais simples possível para facilitar o uso. Foram 

verificadas se as funcionalidades desta solução WEB “teste” atendem aos princípios básicos 

de utilização das empresas. 

A seguir a estrutura da dissertação, em que serão apresentados os capítulos, para facilitar o 

entendimento do desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

1.5. Estrutura da dissertação 
 

 

Este trabalho refere-se a assuntos relacionados à manufatura, mas também trata de sistemas 

desenvolvidos para ambiente WEB. A estrutura deste trabalho foi dividida basicamente 

tratando estas duas vertentes que se completam, visando soluções para FCM para as 

indústrias, inserindo-as no sistema de produção baseado em TG. Entretanto, houve a 

distribuição dos tópicos em capítulos para propiciar um melhor entendimento e classificação 

dos assuntos. 

Desta forma, este trabalho dividiu-se em: 

− capítulo1: trata da relevância e dos objetivos deste trabalho, bem como de informações 

inerentes à delimitação do estudo, relevância e estrutura do trabalho de pesquisa; 

− capítulo 2: é realizada uma revisão bibliográfica a respeito de tipos de layouts físicos, com 

ênfase em TG e MC; 

− capítulo 3: neste capítulo é realizada uma revisão do referencial teórico específico sobre 

sistemas em ambiente WEB e sobre a Internet e seu uso; 

− capítulo 4: neste capítulo atenta-se para a definição da proposta de desenvolvimento da 

aplicação WEB destinados à FCM; 



13 

 

 

− capítulo 5: este capítulo compreende um exemplo da aplicação WEB utilizando-se de 

dados de uma empresa hipotética, visando à resolução do problema de FCM; 

− capítulo 6: discussões e conclusões, referentes aos resultados alcançados com esta 

pesquisa e recomendações para trabalhos futuros; 

− capítulo 7: refere-se às referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento deste 

trabalho de pesquisa. 

 



 

 

 
2. ARRANJO FÍSICO NA INDÚSTRIA MANUFATUREIRA 
 

 

Neste capítulo é abordado um referencial teórico sobre os tipos de arranjos físicos do 

maquinário existente nas indústrias manufatureiras, bem como sobre informações pertinentes 

à TG e ao principal sistema de layout que representa a TG, a MC. 

Um correto projeto e planejamento de arranjo físico das diversas áreas que compõem os 

sistemas de manufatura é um componente determinante para que as empresas obtenham um 

aumento da produtividade (COLMANETTI apud DALMAS, 2004; ARGOUD et  al., 2008). 

Arranjo físico é a forma de disposição de instalações, máquinas, equipamentos, pessoal de 

trabalho em operações industriais, comerciais ou de serviço puro. O arranjo físico 

normalmente é encontrado na literatura como arranjo das máquinas no chão de fábrica, como 

pode ser visto no trabalho de Dalmas (2004), mas vai além da alocação do maquinário dentro 

da fábrica. 

Tompkins et al. apud Argoud (2007) reforçam que um correto projeto do arranjo físico em 

manufatura aplicado na disposição física do maquinário e dos equipamentos ligados à 

produção e às áreas de suporte e de pessoal da produção, podem beneficiar empresas, 

trazendo vantagens como racionalização do espaço, diminuição da movimentação de 

materiais e de pessoal, levando à redução de custos e aumento da eficiência do sistema 

produtivo. Dessa forma, a escolha certa pelo arranjo físico destaca-se como fator decisivo 

para a sobrevivência e sucesso de uma empresa dentro deste ambiente dinâmico. 

Nas indústrias manufatureiras, a disposição das máquinas e demais equipamentos em um 

sistema de manufatura tem um papel de grande importância, por permitir o uso e controle dos 

tempos de passagem dos lotes das peças pelos postos de trabalhos de maneira mais racional, 

mas também por melhorar o processo de produção (AMANTINO, 2005). 

Para Lorini apud Amantino (2005), a composição de um sistema de produção inclui diversas 

etapas, que individualmente ou separadamente influenciam na produtividade de todo o 

sistema. Ao se considerar a fabricação por usinagem, que envolve operações como o corte do 

metal, apenas 5% do tempo total do processo é utilizado. Destes 5%, pode-se destacar 30% de
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tempos utilizados para usinagem da peça propriamente dita e que de fato agrega valor, em que 

os demais tempos são considerados para a preparação, carga e descarga da peça.  

Ribeiro e Meguelati (2002) e Amantino (2005) resgatam a bem conhecida pesquisa em que 

Eugene Merchant apontou que cerca de 5% do tempo total são consumidos com a 

movimentação da peça pela fábrica ou com espera em filas aguardando pela próxima 

operação (Figura 5). Trata-se de uma situação que chamou a atenção no passado e que já foi 

bastante melhorada, mas que ainda demanda atenção e cuidado. 

 

 

Figura 5 – Tempos no processo de fabricação 

Fonte: Lorini apud Amantino (2005) 
 

Pode-se então evidenciar a importância da escolha certa do fluxo de produção para a definição 

do layout, ou seja, do arranjo das máquinas e demais equipamentos necessários à produção, 

eliminando tempos perdidos com deslocamentos das peças dentro da fábrica e seguindo uma 

ordem lógica na execução das operações dentro do processo produtivo (AMANTINO, 2005). 

Ohno e Shingo apud Kmita et al. (2003) e Amantino (2005), de maneira mais abrangente, 

indicam a existência de sete perdas provenientes do Sistema Toyota de Produção (STP), 

listadas como: perdas por superprodução, perdas por transporte, perdas no processamento em 

si, perdas por fabricação de produtos defeituosos, perdas por movimento, perdas por espera e 

perdas por estoque. Para Amantino (2005), a adoção de determinado modelo do layout de 

produção está diretamente associado à redução destas perdas. 

Segundo Amantino (2005) existem três sistemas básicos de arranjos físicos para a disposição 

das máquinas e demais equipamentos que compõem o fluxo de produção encontrado nas 

indústrias manufatureiras; são eles: arranjos em linha ou de produto, funcional e celular ou de 

grupo. 
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De acordo com Dalmas (2004) e Singh, Rajamani apud Argoud (2007), embora existam 

diversos tipos de arranjos físicos para a disposição das máquinas e equipamentos nas 

instalações das indústrias, tradicionalmente quatro são adotados; são eles: arranjo físico 

posicional, por produto, funcional e arranjo celular. Estes mesmos autores afirmam que todos 

estes tipos de arranjos apresentam suas vantagens e suas limitações. 

Os arranjos físicos a serem abordados neste trabalho, a fim de conceituar como são 

empregados nas indústrias, serão os citados na pesquisa de Argoud (2007), conforme segue 

abaixo. 

 

 

2.1. Arranjo físico posicional 
 

 

Este arranjo trata-se de um caso especial, onde o produto permanece em uma posição fixa 

conforme os estágios de sua produção, enquanto os recursos necessários para produzi-lo como 

mão de obra, ferramentas e máquinas são movimentados até o mesmo durante a produção 

(DALMAS, 2004; ARGOUD, 2007). Para estes autores a posição fixa se deve ao fato destes 

tipos de produtos serem de grandes proporções tanto em peso como em tamanho, o que 

impede a sua locomoção. A demanda por estes tipos de produtos é baixa ou até mesmo 

esporádica, por outro lado exige-se mão de obra com altas habilidades e formação de times 

para a produção. 

A Figura 6 ilustra o layout físico posicional, como pode ser visto a seguir. 
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Figura 6 – Arranjo físico posicional 

Fonte: adaptado de Argoud (2007) 
 

Como exemplo de produtos classificados neste layout de produção tem-se: a construção de 

edifícios, pontes e represas; a produção de navios e aviões ou de equipamentos de grande 

porte.  

 

 

2.2. Arranjo físico por produto 
 

 

Este arranjo diz respeito à disposição das máquinas que seguem a sequência de operações a 

serem realizadas para a produção da peça, formando uma linha de produção, conforme pode 

ser visto na Figura 7 (AMANTINO, 2005; ARGOUD, 2007). Este esquema é adequado para 

determinados tipos de processos de produção como: linhas de montagem, processos 

industriais relativamente simples, produção em massa, quando se produzem enormes 

quantidades no processamento. Segundo Dalmas (2004), Amantino (2005) e Argoud (2007) 

algumas das características deste tipo de layout físico são apresentadas como: 

− o arranjo das máquinas é efetuado conforme a sequência das operações para a produção 

das peças, sendo possível a utilização de equipamentos especiais; 

− próprio para uso em sistemas onde a produção é contínua; 
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− devido a tarefas simples e repetitivas, a mão de obra pode ser pouco qualificada; 

− o Planejamento e Controle da Produção (PCP) é bem simples; 

− ao ser alterado o produto, deve-se refazer a disposição das máquinas conforme o novo 

produto; 

− baixo tempo total por unidade produzida; 

− a necessidade de movimentação de materiais é reduzida, com lead times curtos e baixo 

inventário. 

Russel apud Dalmas (2004) e Tompkins et al. Apud Dalmas (2004)citam as desvantagens do 

arranjo físico por produto como: 

− para produtos em que a vida útil é curta ou incerta, a empresa corre grande risco de refazer 

o projeto do arranjo físico; 

− pouca flexibilidade na produção; 

− baixa utilização dos recursos para produtos de baixo volume; 

− paradas de máquinas param a linha; 

− resulta em maiores investimentos em equipamentos; 

− possui máquinas com características bastante específicas que empregam altos 

investimentos para sua aquisição e que muitas vezes têm transporte dedicado; 

− o que determina a produtividade é a velocidade da linha de produção; 

− as estações na linha possuem ritmo lento; 

− necessidade de uma supervisão geral no processo de produção. 
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Figura 7 – Arranjo físico por produto 
Fonte: adaptado de Amantino (2005) e Argoud (2007) 

 

Este tipo de arranjo requer o balanceamento da linha de produção, ocupando melhor os 

recursos de pessoal e as estações de trabalho, com o intuito de que as operações tomem o 

mesmo tempo de produção (DALMAS, 2004; SILVA, J. M. A. et al. 2010). Balancear 

corresponde tornar os tempos de processamento iguais. Entretanto, Black (1998) afirma que 

uma célula não precisa ser necessariamente balanceada, mas nenhum tempo de processamento 

individual pode ser maior do que o tempo takt (do inglês: takt time).  

A produção de uma empresa, essencialmente deve estar sincronizada de acordo com sua 

demanda de maneira que garanta sempre a melhor utilização dos seus recursos disponíveis 

para a produção. Uma das maneiras utilizadas para atingir estes objetivos é aplicando o 

balanceamento na linha de produção (BLACK, 1998). 

 

 

2.3. Arranjo físico funcional ou por processo 
 

 

De acordo com Amantino (2005) e Dalmas (2004), esta é uma das modalidades ainda muito 

encontrada na indústria manufatureira. As máquinas são dispostas conforme sua 

funcionalidade, ou seja, máquinas de mesmo tipo para efetuar mesmas tarefas próximas umas 

das outras, como pode ser visto na Figura 8 (BLACK, 1998; DALMAS, 2004; AMANTINO, 

2005; ARGOUD, 2007). Desta forma, estas máquinas apresentam um layout característico de 

especialização por processo, arranjadas no chão de fábrica. 
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Figura 8 – Arranjo Funcional ou Por Processo 

Fonte: adaptado de Dalmas (2004)e Argoud (2007) 
 

Algumas características deste tipo de arranjo, segundo Dalmas (2004), Amantino (2005) e 

Argoud (2007), são citadas abaixo: 

− maquinário fixo enquanto ocorre a movimentação do produto; 

− agrupamentos de equipamentos e do maquinário por funcionalidade (Ex.: retífica, 

soldagem, usinagem, etc.); 

− PCP com maior grau de complexidade; 

− apropriado para indústrias que produzam grande variedade de peças e com produção em 

lotes; 

− alta usabilidade das máquinas; 

− requer grande habilidade dos operadores e de supervisão especializada em alguns casos. 

 

Ainda de acordo com Dalmas (2004) o emprego deste tipo de arranjo físico pode acarretar em 

algumas desvantagens como: 

− formação de filas e lotes nas máquinas; 

− tendência de menores taxas de processamento; 

− perda de tempo produtivo, devido a troca de um produto para outro; 
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− longos lead times na produção; 

− dificuldades em realizar o PCP; 

− necessidade de grandes espaços e de gastos com Wip, sendo estes necessários para 

manterem as máquinas em funcionamento, conforme a variação dos lotes em produção; 

− longas linhas de produção; dentre outros. 

 

 

2.4. Arranjo físico celular 
 

 

Segundo Amantino (2005) trata-se do layout físico mais empregado pela indústria 

manufatureira na atualidade e para Braghirolli (2009) a MC tem sido considerada por muitas 

empresas uma forma promissora para vencer os obstáculos impostos pelo mercado. Este tipo 

de layout possui como principal particularidade combinar características de uma família de 

peças ao maquinário específico necessário à sua produção e as peças são comuns em sua 

produção, seja no processo de fabricação, material de composição, ferramentas necessárias ou 

controles exclusivos de produção (AMANTINO, 2005; ARGOUD, 2007). 

Para Amantino (2005), Argoud (2007) e Braghirolli (2009) algumas características do arranjo 

celular são apresentadas abaixo: 

− diversidade de produtos, ou seja, uma família com lotes de tamanhos diferenciados; 

− alta flexibilidade na produção; 

− redução dos tempos improdutivos, como os de manuseio e movimentação de peças e 

redução da preparação do maquinário relacionado ao processo; 

− acúmulo das vantagens dos arranjos em linha e posicional, pois as máquinas são 

arranjadas umas próximas das outras conforme a necessidade de processo, mantendo a 

flexibilidade na produção, até porque estas não são mais dedicadas à produção de apenas 

uma peça, mas de uma família de peças; 

− o fluxo da produção ocorre muito dentro da célula, minimizando o fluxo entre as células; 
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− redução dos estoques considerados intermediários (Wip); 

− melhoria na qualidade dos produtos; 

− redução do tempo de resposta aos pedidos do mercado; dentre outros. 

 

A Figura 9 apresenta a forma como se dispõem as máquinas no arranjo físico celular. 

 

Figura 9 – Arranjo físico Celular 

Fonte: adaptado de Amantino (2005) e Argoud (2007) 
 

Muitos são os esforços para resolver o problema de FCM e na literatura são encontrados 

vários métodos e/ou técnicas com respectivos algoritmos que promovem a FCM. Estes 

métodos ou técnicas serão vistos a seguir, na tratativa do capítulo de TG e MC. 

 

 

2.5. Tecnologia de Grupo e Células de Manufatura 
 

 

De modo geral, a TG pode ser conceituada como uma filosofia que determina a resolução de 

problemas descobrindo semelhanças visando o aproveitamento das vantagens operacionais e 

econômicas mediante um tratamento de grupo (BLACK, 1998; DALMAS, 2004; GROOVER 

apud BRAGHIROLLI, 2009). Sob a visão da manufatura, a TG é uma metodologia que 

permite a gestão das tarefas do sistema produtivo, em que a similaridade das peças produzidas 

em pequenos lotes, se tratadas em conjunto como se fosse uma produção em massa, pode 

trazer vantagens econômicas para as empresas. 
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De acordo com Dalmas (2004), a TG incide no desmembramento de dois ou mais processos e 

da sua recombinação em células, quando da combinação física entre os processos, em que 

cada uma delas torna-se capaz de executar toda a tarefa ampliada. 

Na literatura, diversas são as definições encontradas para a TG, pois para alguns autores uma 

célula não pode ser definida apenas como agrupamento de equipamentos, para outros autores 

não se trata apenas de um layout. De modo geral, o que se vê como definição mais abrangente 

é que se compreende que as células são compostas por equipamentos distintos, reunidos 

conforme as necessidades de execução do fluxo de produção no processamento dos produtos 

(BRAGHIROLLI, 2009). 

Na atualidade, as indústrias sofrem uma forte pressão devido ao crescimento da 

competitividade, impulsionada pela constante busca do aumento da produtividade, além de 

outros fatores que preocupam os responsáveis pela produção como: agilidade e flexibilidade 

na produção (RIBEIRO e MEGUELATI, 2002; MOORE et al., 2003; POWELL e 

NETLAND, 2010). 

Segundo Conceição (2005) com a introdução de uma diversidade de novas tecnologias nos 

sistemas produtivos, nas indústrias que se baseiam no sistema job shop, nos quais os fluxos de 

produção oferecem um alto grau de flexibilidade no que diz respeito à variedade de produtos, 

destacam-se obstáculos a serem enfrentados pelos gestores destas empresas, como os elevados 

tempos de setup, o alto volume de estoque de produtos em processo e o baixo volume de 

produção. Neste cenário, os fluxos de produção são mais complexos, pois o maquinário 

geralmente está agrupado por função (layout funcional). Assim, faz-se necessário um melhor 

planejamento da produção visando à redução dos impactos causados pela flexibilidade 

inerente a esses sistemas de produção (PALOMINO, 2004). 

Segundo Burbidge apud Ribeiro e Meguelati (2002), devido à forte concorrência enfrentada 

pelas empresas manufatureiras, a principal solução encontrada diz respeito à TG, pois 

constitui uma resposta eficiente para as indústrias em que a produção seja destinada a 

pequenos e médios lotes de quantidades. Entretanto, esta solução já era empregada desde os 

anos da década de 1970. 
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2.5.1. Surgimento da Manufatura Celular 
 

 

Trindade e Ochi (2006) citam que a gestão da produção é uma atividade importante para o 

sucesso de uma indústria, sendo que por meio dela é feita a organização do ambiente de 

produção de forma a prover economias de custos e de tempos de produção mantendo a 

qualidade. As indústrias que, por característica, mantém o foco na pequena variedade e no alto 

volume de produção distribuem suas máquinas, no ambiente de produção, em uma linha de 

produção dedicando-as, exclusivamente, à produção de apenas um produto em cada linha 

composta por estas máquinas. 

Quando a indústria possui o foco na grande variedade e volume médio de produção, estas não 

dedicam suas máquinas à exclusiva produção de apenas um produto. Assim, faz-se necessária 

a aplicação de uma nova organização no ambiente produtivo e, a abordagem muito usada é a 

formação de grupos (clusters) onde há máquinas com funcionalidades idênticas (grupos de 

fresadoras, tornos, furadeiras, etc.), gerando departamentos especializados para uma 

determinada função específica (TRINDADE e OCHI, 2006). 

Desta forma, uma peça de um determinado produto que necessite de operações de manufatura 

de mais de um tipo de máquina, deverá percorrer todos os grupos que contenham os tipos de 

máquinas necessários para sua completa manufatura. Consequentemente, isto gera um grande 

volume de material a ser processado ao longo dos diversos grupos de máquinas, contribuindo 

para o aumento do tempo gasto na produção e maior dificuldade de controle e manutenção do 

sistema produtivo (TRINDADE e OCHI, 2006). 

Para a indústria manufatureira, nas últimas décadas apareceu uma nova organização do 

sistema de produção denominado MC que trouxe grandes benefícios em fatores muito 

importantes para as empresas como redução no tempo gasto com a produção e maior controle 

e manutenção do sistema de produção (TRINDADE e OCHI, 2006; POWELL e NETLAND, 

2010).  

A MC surgiu no início dos anos 1960 como uma estratégia capaz de resolver certos problemas 

de complexidade no tempo de produção e prazos de entrega das mercadorias nos sistemas 

baseados na produção em lote (GONÇALVES e RESENDE, 2004).  Para Burbidge apud 

Gonçalves e Resende (2004) a MC é definida como uma abordagem para a otimização do 
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trabalho em que as unidades organizacionais de produção são grupos relativamente 

independentes, sendo que cada unidade é responsável pela produção de uma determinada 

família de produtos. 

 

 

2.5.2. Adoção do sistema de MC 
 

 

A adoção de um sistema de MC não se trata de uma simples tarefa. De acordo com Chen e 

Heragu apud Silva et al. (2010), no projeto de uma MC três passos fundamentais devem ser 

considerados como: 1) constituição dos grupos de células e famílias, com a intenção de definir 

as famílias de peças conforme seus processos; 2) definição do layout das células, o que 

permite a disposição das células no chão de fábrica; 3) definição do layout das máquinas, em 

que estas são agrupadas dentro das células. Silva et al. (2010) afirma que estas etapas são, 

normalmente, realizadas separada e hierarquicamente. 

Powell e Netland (2010) sustentam que as empresas buscam a utilização de recursos capazes 

de promover uma melhoria de desempenho dos elementos envolvidos no processo produtivo e 

a adoção da MC torna-se a melhor estratégia como recurso, que pode ser usada para melhorar 

o fluxo de materiais a serem processados nas máquinas, em lugar do job shop. 

As principais vantagens que determinam o emprego da MC encontradas na literatura, em 

resumo, dizem respeito à redução no tempo de setup (preparação) das máquinas, redução no 

tempo de processamento, redução do WIP (redução de estoques de produtos em processos), 

redução dos custos com movimentação de materiais, melhor qualidade e controle de 

produção, incremento da flexibilidade na produção dos produtos, redução das movimentações 

intercelulares e redução do investimento total em máquinas, etc. (WEMMERLOV e 

JOHNSON, 1997; SOLIMANPUR et al., 2004; MAHDAVI et al., 2009; PITOMBEIRA 

NETO e GONÇALVES FILHO, 2010; POWELL e NEDLAND, 2010). 

Para Conceição (2005) e Powell e Netland (2010), atualmente, os sistemas produtivos nos 

quais a arquitetura é organizada através de células de manufatura posicionam-se como uma 

das principais estratégias de produção utilizadas pelas organizações, somando as vantagens 

dos sistemas orientados por produto e por processo, quebrando o paradigma de que não é 
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possível obter simultaneamente vantagens de economia de variedade e médias taxas de 

produção. 

A MC é abordada como uma das principais metodologias utilizadas pelas indústrias 

manufatureiras, pois proporciona a redução de custos com o aumento de produtividade. Um 

ponto de concordância no gerenciamento da produção vem do fato que a MC consegue atrair 

grandes melhorias para a organização, mas à custa de alterações radicais no modo de 

produzir, envolvendo muitos departamentos e consumindo certos recursos da empresa 

(TAHARA et al., 1997). 

Segundo Trindade e Ochi (2006) e Powell e Netland (2010), recentemente, a MC vem sendo 

empregada de forma promissora como um novo modelo estratégico para organizar os 

processos de trabalho do sistema produtivo, reduzindo tempos de resposta, melhorando a 

qualidade da produção e reduzindo os custos e inventários, além de resultar em diversas 

outras vantagens encontradas como: 

− redução do transporte de material no ambiente de produção, visto que as máquinas 

necessárias para produção de uma peça estão em agrupadas em um menor número de 

clusters; 

− aumento da capacidade de produção, devido à diminuição no tempo de produção dos 

produtos; 

− facilidade no controle e gerenciamento da produção, devido à divisão em subsistemas 

independentes; 

− atividades escalonadas separadamente em cada agrupamento; 

− maior segurança no trabalho devido à menor manuseio de materiais. 

 

Além disso, para as empresas o aumento de produtividade no setor industrial tem sido objeto 

de preocupação para os responsáveis pela produção, em razão de um contexto industrial 

caracterizado por uma concorrência cada vez mais forte. Então, conforme Burbidge apud 

Ribeiro e Meguelati (2002), os métodos baseados no conceito de TG constituem uma resposta 

eficiente para o setor metal-mecânico destinado à produção em lotes pequenos e médios. 
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A MC baseia-se na formação de células de manufatura que envolve o agrupamento de peças 

em famílias de peças e o agrupamento de máquinas em células de manufatura. A formação de 

células é considerada uma das principais etapas na introdução do sistema de manufatura 

celular. Na teoria, a obtenção de células de manufatura completamente independentes 

constitui uma solução ótima para o problema de formação de células, ou seja, nenhuma peça 

deve ser processada em mais de uma célula de manufatura (CONCEIÇÃO, 2005; MASSOTE, 

2006; TRINDADE e OCHI, 2006). 

Como visto nos trabalhos de Trindade e Ochi (2006), Massote (2006), Boulif e Atif (2006) e 

Powell e Netland (2010), um dos pilares do sistema de manufatura celular é a resolução do 

problema de FCM e é esta a tarefa que representa essencialmente este trabalho de pesquisa. 

A seguir, serão passadas as informações sobre como ocorre a introdução do sistema de 

manufatura celular. 

 

 

 

2.6. Implementação da MC 
 

 

Na implementação dos sistemas de MC existem três passos importantes a serem seguidos: (1) 

formação das células de manufatura (objeto de estudo no presente trabalho), (2) layout das 

máquinas nas células e (3) layout das células na planta (BOULIF e ATIF, 2006). Para 

Conceição (2005), a FCM que representa a arquitetura dos sistemas de produção direciona os 

indicadores de desempenho dos sistemas produtivos, em termos de qualidade, flexibilidade, 

volume, custos de produção, confiabilidade e velocidade de entrega. 

Segundo Conceição (2005), Trindade e Ochi (2006) e Wu et al. (2010), a solução ótima para 

o problema da formação de células é a obtenção de células de manufatura completamente 

independentes, ou seja, nenhuma peça deve ser processada em mais de uma célula de 

manufatura. Entretanto, nem sempre isso ocorre: frequentemente, uma ou mais peças 

precisam ser processadas em mais de uma célula; esta ocorrência é denominada defluxo 

intercelular ou elementos de exceção. Logo, para este caso em especial, a tarefa no problema 

de formação de células de manufatura passa a ser a redução de incidência de fluxo intercelular 

(CONCEIÇÃO, 2005; WU et al., 2010). 
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Na sequência são apresentados de forma breve os principais métodos e técnicas voltados para 

a FCM que foram identificados na literatura (e que são mais genericamente chamados, no 

presente trabalho, de algoritmos para FCM). 

 

 

2.7. Métodos e técnicas para resolver o problema de FCM 
 

 

Inicialmente, duas abordagens básicas podem ser verificadas na organização da produção: 1) 

abordagem em que o sistema de produção se orienta por produto e 2) abordagem em que o 

sistema baseia-se no processo (TAHARA et al., 1997; CONCEIÇÃO, 2005) (Figura 10). 

Essas abordagens geram métodos e algoritmos/técnicas que visam tanto à formação das 

famílias de peças, como a identificação dos agrupamentos de máquinas mais adequados. 
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Figura 10 – Classificação das abordagens para a FCM 

Fonte: adaptado de Tahara et al. (1997) 
 

Segundo Tahara et al. (1997), Gonçalves e Resende (2004) e Conceição(2005) diversos são os 

métodos desenvolvidos para a formação de células de manufatura (FCM) desde simples 

processos ad hoc até sofisticados sistemas especialistas, técnicas de IA, redes neurais, técnicas 

estatísticas e programação inteira. Muitos são os casos em que se empregam dois métodos 

para a FCM, mais adiante serão apresentadas algumas destas combinações. 

 

 

2.7.1. Algoritmos existentes em métodos para a FCM 
 

Na literatura, uma afirmação frequente a respeito da MC é que sua implementação se inicia 

com formação de famílias, que correspondem às células responsáveis pela fabricação de 

grupos de produtos. 
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Segundo Braghirolli (2009), existem registros de que a primeira utilização de famílias e 

agrupamento de maquinários data da década de mil novecentos e vinte. A citação abaixo 

compreende bem esta afirmação: 

Os primeiros registros a respeito do uso de famílias e agrupamento de 
equipamentos são da década de mil novecentos e vinte. Em 1922, o livro 
intitulado Gruppenfabrikation - "produção em grupo" - foi publicado na 
Alemanha, descrevendo a experiência da Daimler em uma de suas fábricas. 
No ano de 1925, R. E. Flanders apresentou um artigo à American Society of 
Mechanical Engineers descrevendo a organização da manufatura na Jones 
and Lamson Machine Company. Neste trabalho, Flanders já havia percebido 
que o arranjo dos recursos de acordo com as necessidades de processamento 
dos produtos resultava em ganhos, tais como: redução de esperas, 
diminuição do tempo de movimentação e simplificação nos procedimentos 
de controle da produção, inventário e custos [...] (BRAGHIROLLI, 2009, p. 
22). 

 

Dentre as metodologias para a formação de famílias e/ou células de manufatura podem ser 

citadas: (i) sistemas de classificação e codificação (SCC), (ii) análise dos fluxos de fabricação 

(AFF) ou como em algumas traduções Análise de Fluxo de Produção (AFP) ou ainda análise 

de cluster – agrupamento, (iii) programação matemática, (iv) simulação, (v) algoritmos 

genéticos e (vi) metodologias baseadas em inteligência artificial, dentre outros 

(GONÇALVES e RESENDE, 2004; TAHARA et al., 1997; CONCEIÇÃO, 2005). 

Para Massote (2006) e Braghirolli (2009), levando em consideração as peças, existem três 

formas básicas para realizar o agrupamento de componentes em famílias: inspeção visual, 

classificação e codificação e AFP. Porém, diversos métodos para a FCM, seja pela 

similaridade das peças ou pelas características de processamento destas, têm sido 

desenvolvidos desde a AFP proposta por Burbidge apud Massote (2006). Podem-se citar as 

técnicas denominadas de máquinas-peças, de King e Nakornchai (1982) e Kusiak (1987) apud 

Massote (2006). 

Algumas destas metodologias apenas conseguem determinar a melhor configuração de 

famílias de peças, enquanto outras além de identificarem a melhor configuração da família de 

peças a ser formada, também identificam o grupo de máquinas que formarão as células. Desta 

forma, os métodos que resultam apenas na formação das famílias de peças fornecem uma 

solução parcial para o problema de FCM, visto que ainda faltaria determinar quais máquinas 

seriam necessárias para processar as peças em determinadas células, que é o que ocorre com 

os SCC, visto a seguir no item 2.7.1.1. 
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Segundo Conceição (2005) os métodos para FCM podem ser divididos em: (i) grupamentos 

hierárquicos e não-hierárquicos, (ii) métodos baseados em programação matemática, (iii) em 

teoria de grafos, (iv) redes neurais e (v) métodos heurísticos e meta-heurísticos, podem além 

de determinar a família de peças, determinar a família de máquinas, sendo estes métodos, 

geralmente, baseados na matriz de incidência peça-máquina. Para Massote (2006), além dos 

métodos citados por Conceição (2005), é acrescentado o método de manipulação de matriz 

(análise de clusters), o AFP, caracterizado por possuir os primeiros algoritmos desenvolvidos 

para FCM. Estes métodos e técnicas podem ser vistos na Figura 10, exposta anteriormente. 

Os conceitos sobre alguns dos principais métodos de FCM serão abordados e os principais 

algoritmos e técnicas que têm importância para a FCM serão explorados a seguir. 

 

 

2.7.1.1. Sistemas de classificação e codificação (SCC) 
 

 

Segundo Tahara et al. (1997), neste método, o SCC utiliza códigos que representam os 

atributos ou características de itens ou objetos e de um conjunto específico de critérios de 

similaridade que determinam classes. O agrupamento de peças ocorre de acordo com o 

coeficiente de similaridade que, quanto maior o valor do coeficiente, maior o grau de 

similaridade entre peças e este coeficiente diz respeito ao grau de atividades similares ou 

comuns entre duas peças ou duas máquinas, isto é, o coeficiente de similaridade mensura o 

grau de atividades similares ou comuns entre duas peças em termos do número de máquinas, 

no qual essas peças são processadas. Desta forma, o coeficiente de similaridade entre todas as 

peças ou máquinas é representado em termos de uma matriz de coeficientes de similaridade 

(CONCEIÇÃO, 2005). 

Peças com atributos semelhantes serão classificadas em uma mesma família, sendo estas 

semelhanças derivadas de informações de projeto ou processo (TAHARA et al., 1997). 

A estrutura básica usada em SCC são o hierárquico, tipo de cadeia ou híbridos, tais como: o 

sistema OPITZ, CODE, CUTPLAN, DCCLASS, etc. 

 

 



32 

 

 

2.7.1.2. Análise de agrupamento 
 

 

Diversos métodos de agrupamentos podem ser listados como: Single Linkage Method, 

Complete Linkage Method, Average Linkage, Median Method, e outros (TAHARA et al., 

1997). Como exemplos para agrupamentos hierárquicos têm-se estes tipos de algoritmos: 

Single Linkage Algorithm (SLA) e o Average Linkage Algorithm (ALA), de McAuley e 

Seifoddini apud Massote (2006), respectivamente. 

Métodos de agrupamento não-hierárquicos diferem dos hierárquicos por terem natureza 

repetitiva. O método não-hierárquico é usado nos algoritmos Zodiac de Chandrasekharan e 

Rajagopalan apud Massote (2006) e Grafics de Srinivasan e Narendran apud Massote (2006). 

Um das primeiras técnicas de formação de um sistema de manufatura celular proposta por 

Burbidge apud Conceição (2005) e Massote (2006) basearam-se, principalmente na 

manipulação de matriz; trata-se da Análise do Fluxo de Produção (AFP), que constitui como 

uma importante etapa da organização de um sistema de produção de volume médio e grande 

variedade de produtos. 

A AFP é uma técnica capaz de agrupar produtos e/ou componentes a fim de simplificar o 

fluxo da produção da fábrica e eliminar aqueles que não agregam valor ao produto. 

Desde a AFP, as operações necessárias para a fabricação das peças nas máquinas podem ser 

representadas na forma de uma matriz, chamada Matriz de Incidência (MI) {aij} – (Figura 

11), composta por M linhas que representam as máquinas, enquanto N colunas referem-se às 

peças. Considera-se aij = 1 para a peça j que precisa de operação e aij = 0 para a peça j, que 

não requer nenhuma operação. Esta definição é diz respeito ao ponto inicial tanto para o 

desenvolvimento quanto para implementação das várias técnicas voltadas a FCM. 
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Figura 11 – Matriz de incidência antes do agrupamento 

Fonte: adaptado de Dalmas (2004) 
 

Os primeiros algoritmos criados basearam-se principalmente, na manipulação de matriz. 

Nestas técnicas as linhas e colunas são rearranjadas para a obtenção da diagonal de blocos 

(Figura 12), a partir da qual as células de máquinas e famílias de peças são obtidas; em outras 

palavras, estes algoritmos manipulam linhas e colunas da matriz na tentativa de produzir 

pequenos blocos de “uns” agrupados ao longo da diagonal da matriz. Dentre estes algoritmos 

pode-se citar: Rank Order Clustering (ROC), o Direct Clustering Analysis (DCA) e Cluster 

Identification Algorithm (CIA), respectivamente propostos por King, Chan e Milner, e Kusiak 

e Chow (MASSOTE, 2006).  

A seguir, será apresentada uma explanação melhor sobre o ROC e CIA. 

 

 

2.7.1.2.1. Algoritmo ROC 
 

 

O algoritmo ROC trata-se de uma técnica (heurística e iterativa) proposta por King apud 

Massote (2006), baseada em arranjos sobre a manipulação de uma matriz em que colunas e 

linhas da MI são rearranjadas por intermédio de representações binárias. Esta técnica iterativa 

permite primeiramente detectar elementos de exceção – ou elementos excepcionais – 

(operações que ocorrem fora da célula) que temporariamente são removidos; em seguida, o 

algoritmo é reaplicado, mas agora sobre uma matriz reduzida na tentativa de alcançar uma 

forma chamada Estrutura Bloco Diagonal Perfeita (EBD).  
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Se ocorrerem gargalos no processo produtivo as máquinas são duplicadas, ocorrendo a 

reaplicação do algoritmo. Se uma máquina duplicada for projetada dentro da mesma célula, as 

máquinas que representam esta duplicidade são recompostas em uma máquina (MASSOTE, 

2006; SANTOS et al., 2006). 

 

 

2.7.1.2.2. Algoritmo CIA 
 

 

O algoritmo CIA – sendo também considerado heurístico e iterativo–assim como o ROC, tem 

por finalidade manipular a MI, reordenando linhas e colunas na tentativa de obter a EBD. Este 

algoritmo é considerado uma eficiente heurística para a FCM, porém, este se limita a trabalhar 

apenas com conjuntos de dados perfeitos, onde não pode ocorrer a presença de elementos de 

exceção ou peças/máquinas que representem gargalo no processo de produção (MASSOTE, 

2006; RIBEIRO FILHO, 1998). 

Segundo Massote (2006) o algoritmo CIA verifica a presença de grupamentos mútuos que 

podem ser separados na MI. 

 

 

Figura 12 – Reorganização da MI com a identificação das células resultantes 

Fonte: adaptado de Dalmas (2004) 
 

Após a FCM, a direção da diagonal de blocos pode ser observada na Figura 13, em que é 

representada pela seta em vermelho. Também é possível ver destacada a presença de 

movimentos intercelulares, nos quadrados preenchidos, mas com número bem reduzido. 
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Figura 13 – MI após o agrupamento com a indicação da diagonal de blocos 
 

No agrupamento hierárquico, as similaridades e as diferenças entre máquinas são computadas 

e agrupadas de modo que minimizem as diferenças e maximizem as similaridades. Como 

exemplos para estes tipos de algoritmos têm-se: SLA e o ALA, de McAuley e Seifoddini 

apud Massote (2006), respectivamente. 

 

 

2.7.1.3. Métodos baseados em programação matemática 
 

 

Os problemas em Programação Matemática (PM) Linear e Não Linear visam encontrar a 

melhor solução para problemas que tenham seus modelos representados por funções Lineares 

e Não Lineares, respectivamente. A tarefa da PM Linear e Não Linear consiste na 

maximização ou minimização de uma função, denominada função objetivo, respeitando-se 

um sistema de equações que recebem a designação de restrições do modelo. As restrições 

representam normalmente limitações de recursos disponíveis ou, então, exigências e 

condições que devem ser cumpridas no problema. Essas restrições do modelo determinam 

uma região denominada factível, com um conjunto de possíveis soluções viáveis. A melhor 

das soluções viáveis, isto é, aquela que maximiza ou minimiza a função objetivo denomina-se 

solução ótima. A grande aplicabilidade e simplicidade que identificam tais problemas devem-

se quando se caracteriza a linearidade do modelo (MELO et al., 2004). 
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O problema FCM pode também ser solucionado utilizando-se métodos de PM, desde que o 

problema possa ser descrito através de um modelo em que uma ou várias funções objetivo 

possam ser otimizadas. Os métodos de PM oferecem algumas vantagens em relação a outras 

metodologias para agrupamento, pois podem restringir o tamanho da célula, como também o 

número de células e viabilizar a implantação de diferentes planos de processo para cada peça. 

Tais métodos podem ser classificados em métodos de programação linear inteira ou não linear 

(TAHARA et al., 1997). 

Muitos métodos de PM podem ser citados, por exemplo: O p-median Model, Assignment 

Problem, Dynamic Programming, etc. 

 

 

2.7.1.4. Metodologia baseada em simulação 
 

 

Simular significa copiar o funcionamento de um sistema através de outro sistema (ALMEIDA 

FILHO et al.; 2005). Harrel et al. apud Almeida Filho et al. (2005)  a simulação diz respeito a 

uma forma de reproduzir o comportamento de sistemas dinâmicos utilizando-se de um 

modelo computacional com o objetivo de medir o desempenho do sistema. 

Alguns autores definem que a simulação é a reprodução de um sistema real através de um 

modelo utilizando o computador, trazendo vantagens como a de se poder visualizar o sistema, 

implementar mudanças e responder a questões do tipo: "o que aconteceria se" (what-if), 

reduzindo gastos desnecessários e tempo. 

O uso de técnicas de simulação tem crescido em todas as áreas, possibilitando aos gestores 

facilidades na tomada de decisão em problemas complexos e permitindo um aumento na visão 

sobre os processos organizacionais. A simulação pode ser empregada tanto para projeto e 

avaliação de novos sistemas, como para redefinição física ou alterações no controle e/ou 

normas de operação de sistemas existentes (SAKARUDA e MIYAKE, 2009). 

Para alguns autores, a simulação pode ter caráter preditivo, outros preferem acreditar que, por 

apresentar resultados probabilísticos e de serem percebidas algumas incertezas na sua 

precisão, citam que a simulação deve ser utilizada apenas para a comparação de alternativas e 
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não como fonte de previsões de desempenho precisas (ALMEIDA FILHO et al.; 2005). 

Entretanto, mesmo com estas divergências, a simulação pode trazer as seguintes vantagens: 

− permite avaliar o funcionamento dos sistemas antecipadamente reduzindo custos; 

− permite verificar efeitos de mudanças e avaliar cenários distintos auxiliando na tomada de 

decisão; 

− os custos de simulação de um sistema em desenvolvimento são inferiores aos custos de 

alterar um sistema implantado; 

− a interface gráfica permite a visualização do modelo facilitando a compreensão e 

identificação de falhas. 

Desde a sua criação, a simulação foi aplicada a diversos setores, tais como: fabricação, 

serviços, defesa, cuidados de saúde e serviços públicos. Ela é reconhecida como a segunda 

técnica mais amplamente utilizada no domínio da gestão de operações, sendo o mais 

populares “modelling” (JAHANGIRIAN et al.; 2010). 

Seu uso foi consolidou-se pela invenção e evolução do computador, que apoiou a absorção 

das ferramentas de simulação de práticas e técnicas. A adequação e a pertinência de técnicas 

de simulação é um fator importante a considerar em aplicações práticas do mundo real, 

particularmente como existe uma necessidade crescente de lidar com as complexidades da 

empresa toda e as dificuldades de lidar com diferentes níveis de tomada de decisões no âmbito 

de um sistema. 

Com base nas vantagens exibidas, a simulação torna-se uma das alternativas para prover a 

FCM por meio de modelos que podem ser comparados a fim de se obter um resultado perto 

do estimado, senão com certa precisão. 

 

 

2.7.1.5. Algoritmos genéticos 
 

Os Algoritmos Genéticos (AG) foram introduzidos em meados de 1976 por John Holland e 

seus colaboradores da Universidade de Michigan; mas seu pleno desenvolvimento, só ocorreu 

a partir da década de 80, através do trabalho de Goldberg em 1989 (LEITE et al., 2006). 
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Segundo Boulif e Atif (2005), Mahdavi et al. (2009), Landmann et al. (2009) e Leite et al., 

2006AG correspondem a uma abordagem de otimização que tenta simular os processos 

naturais, a fim de criar procedimentos de otimização de uso geral. AG têm sido usados como 

um método alternativo para resolver diferentes problemas de otimização, em uma grande 

variedade de aplicação, incluindo engenharia, biologia, economia, agricultura, negócios, 

telecomunicações e indústria transformadora (MAHDAVI et al., 2009). 

AG são classificados como Algoritmos Evolutivos (AE) e formam um método de busca de 

propósito geral que apresentam um balanço notável entre aproveitamento de melhores 

soluções e exploração do espaço de busca. Pertencentes à classe dos algoritmos 

probabilísticos, não são métodos de busca puramente aleatórios, porque combinam elementos 

de métodos de busca diretos e aleatórios.  Estes têm como característica marcante, assim 

como todos os AE, a manutenção de uma população de soluções candidatas em contrapartida 

aos métodos alternativos, como Simulated Annealing (SA), que processam um único ponto no 

espaço de busca por vez. 

Estes algoritmos são baseados em uma analogia como o fenômeno da seleção natural feita em 

biologia, inspirados na teoria da evolução natural de Darwin. No primeiro passo é feito uma 

seleção natural em uma estrutura chamada de cromossomo que são caracterizadas pelas 

variáveis independentes e selecionam-se os melhores indivíduos. Com esta estrutura, 

aleatoriamente é gerada a população de uma solução inicial. Em seguida, os membros da 

população são selecionados, baseados em uma função de avaliação, chamada de fitness, que 

associa um valor para cada membro de acordo com sua função objetivo. O valor mais elevado 

da aptidão de um membro e o mais provável a ser selecionado. Assim, os indivíduos menos 

aptos são substituídos por aqueles que executam melhor desempenho. Operadores genéticos 

são então aplicados aos membros selecionados para produzir uma geração de nova população, 

e este processo se repete até que certo numero de interações seja atingido (BOULIF e ATIF, 

2005; LANDMANN et al., 2009). 

Segundo Trindade e Ochi (2006), apesar de sua eficiência comprovada para vários problemas 

de otimização, o desempenho dos AG não se mostrou satisfatório, por este motivo, muitos 

pesquisadores têm proposto modificações nos AG convencionais, conjugando-os com outras 

técnicas, auferindo a estes técnicas de busca local, ou incluindo nestes conceitos de outras 

meta-heurísticas tais como: SA, Busca Tabu, obtendo Algoritmos Meméticos. 
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2.7.1.6. Metodologias baseadas em inteligência artificial 
 

 

Segundo Costa (2009), a Inteligência Artificial (IA) abrange os métodos, ferramentas e 

sistemas para solucionar problemas que normalmente requer o uso da inteligência humana. A 

IA é uma área com definições parciais, pois suas fronteiras ainda são desconhecidas 

(TAHARA et al., 1997). 

Não somente os humanos podem resolver problemas complexos, mas todos os seres orgânicos 

também apresentam métodos avançados de solução de problemas complexos e uma 

capacidade de reação adaptativa. Desta forma, pode-se expandir o termo "inteligência 

artificial" à tentativa de sistematizar a resolução de problemas a partir da observação dos 

sistemas complexos existentes na natureza viva. Quando tais sistemas vivos identificam um 

problema eles reagem de forma adaptativa realizando tarefas complexas como:  

− reconhecimento de padrões em imagens e sons; 

− processamento da linguagem; 

− planejamento e predição de ações. 

A partir do conhecimento destes sistemas complexos, a IA tem como objetivo principal 

desenvolver métodos e modelos que simulam em um sistema computacional a forma como os 

organismos vivos resolvem problemas. Para atingir estes objetivos a IA adota dois 

paradigmas, considerados como a IA evolutiva: a IA simbólica baseada na teoria dos sistemas 

físicos simbólicos e a Neurocomputação (ou paradigma sub-simbólico) que está baseada na 

concepção conexionista dos neurônios para processar a informação (TAHARA et al., 1997; 

COSTA, 2009). 

O sistema simbólico consiste de um conjunto de símbolos que formam estruturas e um 

conjunto de regras e processos. Quando o conjunto de regras e processos é aplicado no 

conjunto de símbolos o sistema produz novas estruturas. Os símbolos têm significados 

semânticos e podem representar conceitos ou objetos. Para lidar com estes conceitos usa-se a 

lógica proposicional e a lógica de predicados o que permite a solução de problema usando um 

sistema baseado em regras. Assim um sistema simbólico é capaz de resolver problemas que 

envolvem dados e as regras sobre estes dados.  
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O paradigma conexionista tem como premissa a suposição de que o comportamento 

inteligente esta relacionado com a dinâmica das conexões entre pequenos nós denominados 

neurônios onde tal dinâmica é capaz de representar o conhecimento. Diferentemente do 

paradigma simbólico, no modelo conexionista o estado dos neurônios representam um 

conceito ou um objeto e a dinâmica que leva à representação do conceito ou objeto é que 

estabelece as regras sobre tais objetos e conceitos. Na prática, os dois paradigmas podem se 

juntar para formar um terceiro paradigma, uma mistura do sistema simbólico com um sistema 

conexionista. 

 

 

2.7.2. Resumo dos Métodos para FCM 
 

 

A análise dos métodos feita na revisão bibliográfica deste capítulo permite que se faça um 

quadro resumo para demonstrar quais são os métodos mais citados (Quadro 1). 

No Quadro1 a seguir podem-se identificar as classes de métodos quanto à classe. 
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Quadro 1 – Artigos que apresentam a aplicação de algoritmos e técnicas para FCM 
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Quadro 1 - Artigos que apresentam a aplicação de Algoritmos e técnicas para FCM 
 

 

2.7.3. Quadros resumo dos métodos para a FCM 
 

 

Desta listagem, os algoritmos que mais se destacaram na pesquisa dizem respeito aos que 

representam a Classe dos Algoritmos Meta-Heurísticos, que somam 17 artigos com a presença 

desta classe, como pode ser visto no Quadro 2, que representa apenas um resumo dos 

principais tipos de algoritmos listados na pesquisa. 

 

Quadro 2 – Listagem das classes de métodos para a FCM 
 

Desses métodos identificados, percebe-se que há uma tendência em utilizar-se: Métodos em 

que constam os AG na classe de Algoritmos Meta-Heurísticos (AMH) e nesta classe também 
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constam outros mecanismos como Busca Tabu, SA e todas as Redes Neurais, conforme Wu et 

al. (2010); Na classe de métodos dos Algoritmos Heurísticos (AH) há a ocorrência dos 

mecanismos como:Algoritmos de Agrupamento, ROC, CIA, DCA, métodos básicos como a 

AFP, PM, dentre outros métodos, de acordo com Conceição (2005); para a classe de métodos 

que se utilizam da Lógica Fuzzy, cuja a sigla é (LF), como forma de resolução do problema 

de FCM foram encontrados quatro artigos nesta pesquisa e, para a classe com a utilização da 

Simulação, (S), para a FCM contou-se nesta pesquisa com a presença de um artigo. 

Os AMH são classificados como não determinísticos por sempre retornarem resultados 

diferentes a cada vez que são executados, mesmo quando utilizados mesmos valores, o que 

pode causar dúvidas sobre a veracidade dos resultados. Para a este trabalho foram escolhidos 

algoritmos que compreendem a classe de métodos AH, por serem determinísticos, em que 

suas funções sempre retornam o mesmo resultado quando são chamadas com o uso de um 

conjunto específico de valores de entrada, por serem mais fáceis de serem implementados 

devido a composição mais simples destes algoritmos. 

Desta forma, serão utilizados os algoritmos que representam a classe de métodos AH, dos 

quais os algoritmos ROC e CIA foram os escolhidos para o desenvolvimento da aplicação 

WEB. 

A seguir, será apresentada uma pesquisa no referencial teórico a respeito de assuntos que 

representem o contexto do ambiente WEB, algumas das características deste ambiente pelo 

qual trafegam o que alguns autores consideram como a nova geração de aplicações; também 

serão abordadas informações sobre o histórico do ambiente também conhecido como World 

Wide Web (WWW) e que para muitos usuários deste meio entende-se puramente como sendo 

a própria Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

 

3. SISTEMAS EM AMBIENTE WEB 
 

 

Face ao forte crescimento no número de usuários da WEB, ao aumento da presença de 

computadores conectados à Internet, as tecnologias utilizadas neste meio de comunicação 

foram forçadas a se desenvolverem para acompanhar a demanda de utilização. 

Para Silva (2008), esta intensa expansão do uso da Internet de uso comercial e pessoal tem 

contribuído para que ocorram profundas modificações na maneira como as empresas se 

relacionam com seus funcionários, fornecedores, clientes, órgãos governamentais e com o 

público em geral. 

Conteúdos da Internet, antes estáticos, passaram a permitir a interação do usuário, 

promovendo uma nova temática em sua utilização. Com isto, ao longo dos anos, diversas 

aplicações foram geradas para a Internet, que vão desde serviços prestados para pessoas 

físicas ou jurídicas a sites de relacionamento, sites governamentais, etc. Diversas são as 

opções existentes na Internet para lazer, para compras, sistemas bancários e sistemas tanto do 

setor público quanto do setor privado para prover uma facilidade de comunicação com o 

usuário final. As dimensões que quantificam os recursos existentes atualmente na Internet são 

de uma envergadura muito extensa, conforme dados que não serão abordados neste trabalho. 

Neste aspecto, é vital produzir sistemas em ambiente WEB de qualidade, que atendam às 

necessidades dos usuários. Conforme visto na literatura, a Internet é considerada por muitos 

autores como um elemento que representa um diferencial competitivo, nos diversos mercados 

(SILVA, 2008). 

Em linhas gerais, para promover um melhor entendimento referente aos sistemas 

desenvolvidos para ambiente WEB, serão citados alguns tópicos relevantes a este assunto a 

seguir, tais como: sistemas de informação, a tecnologia da informação e comunicação, as 

redes de computadores, a Internet e as aplicações desenvolvidas para ambiente WEB. 
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3.1. Sistemas de informação (SI) 
 

 

De acordo com Bio apud Macagnan e Lindemann (2009) os SI podem ser entendidos como a 

interação de um grupo de elementos, compondo um todo, orientado para algumas finalidades, 

em constante relação de interdependência com o meio externo, ou seja, são conjuntos de 

procedimentos que tendem a capitação de informações sobre ocorrências dentro de uma 

organização e a respeito das suas relações, explanando estas de forma ordenada, conforme um 

modelo objetivo, representado várias vezes no formato de relatórios. 

 

Figura 14 – Composição sistêmica para o campo de Sistemas de Informação 
Fonte: adaptado de Bacon e Fitzgerald apud Zaneti Junior (2003) 
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A abrangência das áreas relacionadas aos SI é bastante extensa e com o objetivo de tentar 

expor melhor os elementos que englobam os SI os autores Bacon e Fitzgerald apud Zaneti 

Junior (2003) apontam na Figura 14 um modelo conceitual que representa o agrupamento 

dessas áreas, destacando-se para a área em que se encontra o item Desenvolvimento de 

sistemas. 

Como pode ser observado o campo de SI é bastante amplo, mas no presente trabalho serão 

tratados assuntos relacionados às áreas de Desenvolvimento, Aquisição e Suporte de SI e a 

Tecnologia de Informação e Comunicação. Os sistemas de informação baseados em 

tecnologia WEB fazem parte ou possuem questões relativas a estas estruturas e representam 

uma nova geração de sistemas. 

Para Zaneti Junior (2003) a tecnologia WEB passa a ser uma importante base de apoio aos SI 

organizacionais. Entretanto a complexidade encontrada para o desenvolvimento de sistemas 

para ambiente WEB tem aumentado e prover o gerenciamento do processo de 

desenvolvimento numa metodologia clássica ou por meio de soluções ad-hoc torna-se 

inviável. 

 

 

3.2. Tecnologia da informação e comunicação (TIC) 
 

 

Comumente se vê o uso das tecnologias para atender aos anseios da sociedade. As TIC estão 

tomando um papel de orientação, cada vez mais crescente, nas relações comerciais, nas 

práticas sociais e também na educação. Neste aspecto, as pessoas se veem com a necessidade 

de se manter atualizadas e capacitadas para tocarem os recursos tecnológicos que lhes são 

apresentados, principalmente no que refere ao exercício de suas atividades profissionais. Isso 

sugere, essencialmente, a conquista de habilidades com a concretização de competências que 

tornem as pessoas capazes de lidar com computadores, redes de computadores e diversos 

equipamentos de comunicação nos mais diferentes casos dentro de uma organização ou no 

meio social. As habilidades constantes dessa nova realidade estão relacionadas ao uso dos 

recursos tecnológicos, aos diversos meios de comunicação, à procura de informação e a 

solução de problemas utilizando-se da tecnologia (MARTINS, 2005). 
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A tecnologia passa a ser insumo para a obtenção da tão valiosa informação, de maneira ágil. 

Segundo Siqueira (2008) a Tecnologia da Informação (TI) tem como uma de suas descrições 

entendidas conforme sua citação abaixo: 

A tecnologia da informação é um ato de organização ou de 
transformação da realidade para atender às necessidades do homem, 
dentro de sua possibilidade de enquadramento. Possibilidade esta que 
é determinada por sua estrutura de conhecimento, por suas relações de 
representação do mundo, por suas técnicas (SIQUEIRA, 2008, p. 89). 

 

Em um enfoque técnico, a informação abrange processos que podem ser listado como: 

identificação, representação, armazenamento, codificação e o próprio do que está sendo 

tratado (SIQUEIRA, 2008). 

Com estes processos, o homem – entenda-se neste trabalho não somente o homem enquanto 

pessoa física, mas também como pessoa jurídica, ou seja, as empresas –, por meio da TI 

transforma a realidade ao seu redor com intuito de seu próprio favorecimento (SIQUEIRA, 

2008). 

A (TI) tornou-se um recurso indispensável para as empresas aplicarem melhorias em seus 

processos, sendo eles de diversos setores da economia mundial. A TI juntamente com a 

informação, sendo esta segunda primordial para definir os processos e alavancar os negócios, 

constituem insumo e suporte indispensáveis para o incremento e desenvolvimento dos 

negócios diante de uma competição altamente acirrada entre as empresas. 

A TI tem muita representatividade dentro da estratégia das empresas e pode ser encontradas 

nos mais diversos segmentos e esta pode se apresentar nas mais variadas formas de utilização, 

dentre os quais podem se citar:  

− a utilização dos computadores; 

− a massificação do uso da informação compartilhada entre os departamentos dentro das 

empresas; 

− o processamento dos dados em servidores; 

− a comunicação à distância não somente por empresas, mas também por pessoas a partir de 

seus lares; 
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− o compartilhamento de mensagens de correios eletrônicos; 

− o uso de aplicações que simplifiquem atividades administrativas rotineiras, que 

demandariam muito tempo. 

Segundo Ramos et al. (2006), em função da maneira como for utilizada, a TI poderá agregar 

valor a produtos e processos, desde que bem utilizada e conforme o foco do negócio da 

empresa. Este autor cita que para o bom emprego dos recursos provenientes de TI, deve-se 

atentar para a necessidade de planejamento e investimentos apropriados, de forma a fortalecer 

a implantação das tecnologias escolhidas. 

De acordo com Turban et al. apud Ramos (2006) um dos fundamentos importantes da TI 

caracteriza-se pelo seu papel estratégico nas empresas, trazendo resultados inovadores e 

gerando benefícios competitivos, por ocasionar a aproximação com seus parceiros, redução de 

custos e servindo de suporte de inteligência necessária para a tomada de decisões. SI 

estratégicos aliados à mudança na maneira como as empresas tocam o negócio dão 

sustentação às vantagens competitivas. 

 

 

3.3. Redes de computadores 
 

 

As redes de computadores (RC) são consideradas como uma conexão entre dois ou mais 

computadores tornando possível o compartilhamento de recursos e a troca de informações 

entre as diversas máquinas envolvidas (CANTÚ, 2003). 

Para ambientes pequenos, bastariam algumas máquinas para se construir pequenas RC. Num 

escritório de contabilidade, por exemplo, alguns computadores interligados e uma impressora 

comporiam bem uma pequena RC; dentro deste contexto, esta pequena RC permitiria o 

compartilhamento de recursos existentes nos computadores – como: unidades de disco e de 

gravação, arquivos e pastas, além da própria impressora, citada anteriormente – entre os 

usuários deste escritório. 

As RC são projetadas para um crescimento indefinido; estas provêm e atendem a necessidade 

de acesso a informações e facilidades de comunicação que são de importância muitas vezes 
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vital para usuários e empresas. A principal referência que se tem é a famosa Internet, a maior 

rede de computadores mundial. 

Levando-se em consideração o escritório de contabilidade, citado anteriormente, as 

possibilidades de compartilhamento não ficariam limitadas a apenas a rede deste escritório, 

indo além das dimensões desta empresa, sendo possível além de compartilhar informações 

numa escala onde esta rede alcançasse, mas também, com o uso da Internet, acessar 

informações contábeis existentes em órgãos ao qual esta categoria de empresa pertence, a 

efetuar pesquisas junto a Receita Federal, além de dispor de um meio de comunicação muito 

ágil e eficaz, possibilitando a facilidade de trabalho tanto dos funcionários do escritório como 

de seus clientes (CANTÚ, 2003). 

Não serão tratadas informações mais abrangentes e mais técnicas que se refiram às RC, pois 

não se trata do foco deste trabalho, entretanto, mais informações que condizem com o meio de 

comunicação entre computadores serão evidenciadas mais adiante. 

 

 

3.4. Internet 
 

 

A importância da Internet para a humanidade nos dias de hoje e suas dimensões são bem 

explanadas, conforme citação a seguir: 

 

A Internet é hoje a rede de computadores mais utilizada no mundo, 
estando em franca expansão; em termos de redes de telecomunicações 
somente perde em abrangência para o sistema telefônico. No que se 
refere às tecnologias de rede, a Internet é uma entre muitas 
alternativas, todavia, devido a sua importância na sociedade 
contemporânea, pode ser tomada como principal veículo para a 
discussão das redes de computadores (CANTÚ, 2003, p. 3). 

 

A crescente e variável geração de aplicações de TIC, com larga ampliação de conteúdos, 

sugere que aplicações práticas mantêm-se quase sempre à frente da fundamentação teórica. 

Um exemplo clássico e evidenciado a todo instante é a Internet que promove este 

descompasso, tendo surgido e se desenvolvido de forma desenfreada. 
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Considerada como o principal elemento que alavancou o desenvolvimento de novas TIC, a 

Internet inicialmente foi empregada com a intenção de reduzir custos de comunicação e 

coordenação, Forman (2005), mas tornou-se um elemento de grande vantagem competitiva, 

apresentando-se admiravelmente de diversas formas tecnológicas, no ambiente organizacional 

em nível mundial (SULTAN, ROHM apud GABRIELI et al.,  2007). 

De acordo com Silva (2007) a popularização do uso da Internet foi impulsionada por diversos 

fatores como, por exemplo, a ampliação da oferta de linhas telefônicas, a queda dos preços de 

computadores e equipamentos semelhantes, o desenvolvimento de uma diversidade 

tecnológica de redes wi-fi e o aumento de investimentos de empresas em comércio eletrônico 

(Figura 15), sendo este último fator, estimado recentemente pela organização Interactive 

Advertisement Bureau (IAB), que tem sua representação no Brasil. 

 

 

Figura 15 – evolução dos investimentos em e-commerce 
Fonte: adaptado de IAB (2010) 

 

Os investimentos que ajudaram a impulsionar o avanço da Internet são generalizados, tendo 

tido forte evolução, como apontam os estudos da IAB, na Figura 16. 
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Figura 16 – Crescimento nos investimentos em Internet 
Fonte: adaptado de IAB (2010) 

 

A Internet, de maneira natural, passa a ser um poderoso meio de comunicação, informação e 

entretenimento, e os aumentos em share de mercado tem-se destacado, como aponta a Figura 

17 encontrada nos estudos IAB a seguir: 
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Figura 17 – Representação dos meios de comunicação em publicidade, com destaque para a participação da 
Internet 

Fonte: adaptado de IAB (2010) 
 

Diante da pressão imposta pela massiva utilização, a Internet ganha novas funcionalidades e 

recursos, permitindo aos usuários, além de visualizarem as páginas presentes na WEB, enviar 

informações aos servidores, tendo como resposta estas informações processadas por estes 

servidores, de forma dinâmica (RAMOS et al., 2006). A WEB que antes apresentava páginas 

com conteúdo estático, agora passa a permitir a interatividade. 

Segundo Zaneti Junior (2003) a Internet deixa de ser apenas um repositório de informações, 

passando a servir como base para sustentação para SI dinâmicos, tornando-os mais atrativos e 

com mais funcionalidades. 

Quando foi criada, a Internet tinha, em geral, um conteúdo estático cujo código era escrito em 

HTML (Hypertext Markup Language) (RIBEIRO et al., 2006). Segundo este autor, qualquer 

desenvolvedor poderia passar por especialista na geração de conteúdo para a Internet. 

Para Ribeiro et al. (2006) com o surgimento da tecnologia CGI (Commom Gateway Interface) 

tornou-se possível a geração de conteúdo dinâmico para a WEB. A partir desta tecnologia era 

possível a troca de informações com programas externos sobre o protocolo HTTP, padrão da 

Internet, passando os resultados das requisições ao navegador do cliente. A linguagem de 
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programação utilizada era o PERL® e esta passou a ter notoriedade no desenvolvimento de 

programas CGI. 

Com a necessidade de utilização de conteúdo dinâmico para a Internet, para uso interno nas 

empresas por meio de suas Intranets ou Extranets ou para uso doméstico, dentre outros fins, 

houve a necessidade da criação de novas linguagens de programação que permitissem a 

interatividade com estes sistemas e os usuários das mais variadas aplicações. 

Depois do CGI diversas, melhores e mais avançadas tecnologias apareceram com o intuito de 

prover a geração de conteúdo interativo, tornando mais acirrada a briga pelo ambiente de 

desenvolvimento de aplicações para a WEB (RIBEIRO et al., 2006). 

Dentre as tecnologias que permitem a característica de dinamismo podem ser citadas: 

ColdFusion®, Server-Side JavaScript (SSJS)®, PHP®, Servlet®, Java Server Pages (JSP)®, 

Active Server Pages (ASP)®, Active Server Pages .NET (ASP .NET)®, dentre outras 

tecnologias que têm as suas diversas finalidades em se tratando de conteúdo para Internet, que 

além de dinâmico, nos dias de hoje é repleta de artifícios de multimídia. 

Na atualidade, diversas são as aplicações existentes na Internet, mais especificamente na WEB 

– entenda-se aqui, como definição básica de WEB como um sistema de documentos em 

hipermídia que são interligados e executados na Internet. Atualmente a WEB constitui o maior 

repositório e a mais rica fonte de informação já conhecida pela humanidade (VANTI, 2005). 

Este mesmo autor afirma ainda que com o advento da Internet e da WEB, surgiram novas 

demandas e novas formas de organizar, processar, disponibilizar e acessar a informação. A 

Necessidade de produção de conteúdo para a Internet cresce, logicamente, em relação à 

demanda crescente por parte das pessoas e das empresas. Logo, diversos são os tipos de 

aplicações que circulam na Internet. Para atender a esta demanda são desenvolvidas 

aplicações WEB. 

Para Conallen apud Gonçalves et al., (2005), aplicação WEB é um Web site no qual é 

implementada uma lógica de negócio e cujo uso altera o estado do negócio. Paula Filho apud 

Gonçalves et al., (2005) afirma que aplicações WEB são "produtos de software ou sistemas de 

informática que utilizam uma arquitetura distribuída, pelo menos parcialmente sob protocolo 

HTTP. Em consequência, pelo menos parte das interfaces com o usuário é acessível através 

de um navegador (browser)". Ambas as definições são adotadas neste trabalho, acrescentando 
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que aplicações WEB são também baseadas em estrutura de hipertexto e/ou hipermídia. Esta 

pesquisa enfoca aplicações WEB interativas e com funcionalidade complexa. 

Segundo Vanti (2005) a WEB é, ao mesmo tempo, fonte, suporte e sistema de informação 

descentralizado. Ela é constituída, basicamente, de sítios e links que corresponderiam, 

respectivamente, aos documentos e citações ou referências em um suporte impresso ou ainda 

aos itens ou registros e remissivas nos catálogos de bibliotecas tradicionais. Com o advento 

do mundo digital, por sua vez, novas possibilidades tecnológicas diretamente ligadas ao 

processo de produção, armazenagem, tratamento e recuperação de documentos e informação 

alteraram de forma substantiva não somente o modo como são realizadas tais tarefas, mas 

também os produtos finais deste processamento. Uma característica fundamental de tal 

mudança é a "desterritorialização do documento", como destaca Alvarenga apud Vanti 

(2005), acrescentando que, "a partir da implementação e desenvolvimento da plataforma 

WWW, o documento passa a ter sua materialidade desvinculada da forma física, assumindo a 

forma digital, que possibilita uma organização integrada de textos, imagens e sons". Desta 

forma, os conteúdos da WEB ganham recursos tecnológicos avançados o que permite às 

aplicações tornarem-se mais atraentes, modernas e com soluções mais adequadas às 

necessidades das pessoas e das empresas. 

Não é de agora que se observa a Internet não apenas como meio, mas também como uma 

ferramenta para manter as empresas dentro de um patamar de competitividade adequada para 

concorrer com as empresas adversárias. Segundo Silva (2008), a uso correto dos recursos da 

Internet pode deixar as empresas melhor preparadas para enfrentar o futuro, desde que 

atentem para a capacidade de descobrir e acompanhar as necessidades e expectativas dos 

clientes com a intenção de anteciparem-se em relação ao mercado. Desta forma, empresas que 

não valorizarem este novo fundamento, não acompanhando estas mudanças, podem perder 

mercado e reduzir sua competitividade. 

 

 

3.5. Aplicações para ambiente WEB 
 

A tecnologia WEB surgiu na década de 1990, com a finalidade de servir de “repositório” de 

conhecimento da humanidade, em que conteúdos (documentos eletrônicos) publicados neste 

meio pudessem ser armazenados e recuperados a partir de mecanismos de busca. 
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Zanetti Junior (2003) cita brevemente o funcionamento da tecnologia WEB, como pode ser 

visto a seguir. 

A tecnologia WEB funciona de forma relativamente simples: o 
“repositório” é formado por documentos eletrônicos que ficam 
armazenados em servidores ligados à rede mundial de computadores, 
a Internet, e que podem ser recuperados e visualizados a partir de 
qualquer computador conectado a ela. Tais documentos eletrônicos 
são chamados de páginas WEB e podem referenciar outros, formando 
assim a grande rede de informações que é a World Wide Web, ou 
simplesmente WEB (ZANETTI JUNIOR, 2003, p. 1). 

 

De acordo com Zanetti Junior (2003), a proposta inicial da criação da tecnologia WEB era de 

divulgar o conhecimento científico, porém passou a ser utilizada largamente como meio de 

acesso a uma grande variedade de SI pelas empresas, além de ser um excelente mecanismo de 

comunicação entre elas o que acarreta em muitas oportunidades de negócios no meio 

organizacional. Para este autor, os SI que se baseiam na tecnologia WEB, (SIW) têm 

características diferenciadas em relação aos sistemas não WEB, a contar da maneira como são 

desenvolvidos. Ainda, segundo o mesmo autor, muitos autores consideram que os sistemas 

desenvolvidos com base na tecnologia WEB são considerados com a nova geração de SI. 

OS SIW empregam uma arquitetura multinível, na qual as diversas funções executadas pelas 

aplicações estão espalhadas por uma rede de computadores, em que cada parte que compõe o 

programa típico da WEB está localizada em um computador diferente (ARAUJO, 1997). Elas 

fazem uso de uma infraestrutura de rede, que é o padrão atual adotado pela Internet.  

Uma das principais vantagens dos SIW consiste no fato de que, independentemente do 

sistema operacional e do navegador (browser) utilizados, a aplicação pode ser visualizada e 

operada da mesma forma pelo usuário final. Desta forma, adequações de plataforma para uso 

das aplicações WEB são descartadas. Além disso, os SIW podem ser acessados a partir de 

qualquer lugar, onde exista uma rede de computadores entre o cliente e o servidor disponível 

(SANTOS, 2010). 

Ao abordar o gerenciamento do processo de desenvolvimento de aplicações para ambiente 

WEB alguns critérios devem ser seguidos e estes critérios referenciam a definição da fase de 

projeto e sua modelagem de sistema e apresentação da aplicação, como pode ser visto nos 

parágrafos seguintes. 
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Para Gonçalves et al. (2005), como sistemas WEB são sistemas hipermídia, é necessário 

modelar quais páginas são usadas, como elas estão vinculadas (“linkadas”) entre si e quais 

dados exibirão. O projeto do sistema deve seguir as seguintes fases:  

1. definição de requisitos; 

2. projeto dos aspectos do servidor; 

3. projeto de hipertexto; 

4. projeto do conteúdo das páginas WEB. 

Os diagramas de UML (Unified Modeling Language) utilizados para modelar o sistema 

devem incluir os seguintes aspectos: 

1. modelo conceitual da aplicação; 

2. diagramas de navegação; 

3. diagramas de composição. 

Quatro perspectivas ortogonais para a representação de uma aplicação WEB: 

1. modelo estrutural: 

a. modela o conteúdo de dados do site em termos de entidades e relacionamentos; 

2. modelo de Hipertexto descreve a estrutura de hipertexto do site e consiste em dois 

submodelos: 

a. modelo de composição: especifica quais páginas compõem a estrutura de hipertexto e 

quais unidades de conteúdo compõem uma página; 

b. modelo de navegação: define como as páginas e unidades de conteúdo estão 

vinculadas entre si para compor a estrutura de hipertexto. 

3. modelo de apresentação: 

a. expressa o layout e aparência das páginas; 

4. modelo de personalização: 



57 

 

 

a. permite modelar personalizações da aplicação criadas para algum usuário ou grupos de 

usuários (GONÇALVES et al., 2005). 

Ainda, segundo este último autor, o desenvolvimento para cliente interno (departamentos de 

uma instituição) e uso em ambiente restrito permite a interatividade com os usuários no 

desenvolvimento por prototipagem e refinamento iterativo, o que é essencial neste processo. 

Para o desenvolvimento de uma aplicação para o público em geral, como uma loja virtual, por 

exemplo, deve-se tentar uma abordagem por amostragem de usuários. 

Algumas aplicações desenvolvidas para WEB podem ter seu grau de complexidade no 

desenvolvimento que pode ser reduzido se forem seguidos os conceitos e métodos certos para 

o desenvolvimento, dependendo de onde esta aplicação será utilizada. 

No capítulo a seguir serão abordados pontos importantes sobre a proposta desta pesquisa 

explanando melhor as ideias de como será esta proposta, seu desenvolvimento, o 

funcionamento do sistema proposto bem como informações sobre o acesso ao sistema que 

será desenvolvido. 

  



 

 

4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO WEB PARA O PROBLEMA DE FCM 
 

 

Neste capítulo são apresentados elementos determinantes que compõem a proposta da 

aplicação WEB para a FCM. Dentre estes elementos, atenta-se para: principais algoritmos 

utilizados; softwares e recursos adotados para o desenvolvimento da aplicação, bem como os 

fluxogramas que descrevem o funcionamento da aplicação; forma de acesso à aplicação WEB. 

 

4.1. Determinação do problema desta pesquisa 
 

O problema disposto no presente estudo pode ser observado nos tópicos 1.1, que compreende: 

− O desenvolvimento de uma aplicação WEB com intuito de prover a formação de células 

de manufatura. 

Entretanto, para a construção deste sistema, será necessária a observação de elementos 

considerados objetivos específicos, dos quais se pode listar: 

− Identificação dos métodos e técnicas com potencial adequado para a FCM; 

− definição das restrições que cada método da TG apresenta; 

− definição dos indicadores que cada método utiliza para avaliar as famílias e células 

formadas; 

− escolha dos algoritmos que mais se destacam em termos de utilização na literatura para a 

aplicação a ser desenvolvida, delimitando assim o projeto; 

− desenvolvimento da aplicação WEB com base nos algoritmos selecionados. 

A escolha de desenvolvimento da aplicação para acesso via Internet foi crucial, devido alta 

disponibilidade que este meio pode possibilitar, mas também devido aos meios para o próprio 

desenvolvimento da aplicação, em que se pode utilizar de softwares e linguagens de 

programação gratuitas, servidores de aplicação e serviços também gratuitos, além de permitir 

o acesso sem custo à aplicação. 
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Entretanto, para que as empresas possam acessar este sistema para a FCM, devem possuir os 

requisitos mínimos para acessos via Internet. 

Os conceitos empregados para o desenvolvimento da aplicação visam, sobretudo, o fácil 

entendimento do funcionamento da aplicação, com um manuseio simples e prático, mas que 

não minimize os resultados obtidos após o processamento das informações inseridas no 

sistema. 

 

 

4.2. Definição de especialistas para obtenção do conhecimento necessário 
 

 

A definição dos especialistas necessários para o desenvolvimento da aplicação WEB proposta 

teve duas vertentes.  

De um lado, precisou-se dos conhecimentos de um professor, especialista em MC, de onde 

foram obtidas todas as informações pertinentes a este tema, mas também sobre sistemas 

produtivos e métodos para a FCM. Este professor ao longo dos últimos anos concentrou 

esforços em estudos relacionados à área de concentração: Gestão e Otimização da Produção. 

Sua participação no desenvolvimento deste projeto de pesquisa pôde nortear não só a 

obtenção das informações para compor o sistema, mas também para alcançar outras 

informações relacionadas ao mesmo, do qual não havia o domínio. 

Quanto às questões pertinentes ao desenvolvimento de sistemas foi consultado outro professor 

com conhecimentos relacionados à informática, que com sua grande experiência em 

desenvolvimento de sistemas, foi determinante para prover os conhecimentos necessários no 

que se refere ao desenvolvimento da aplicação proposta para a FCM. 

Diante da escolha dos especialistas, foram marcadas reuniões para serem tratados assuntos 

sobre o desenvolvimento das aplicações e desta forma, unia-se, o conhecimento do negócio, 

ou seja, como funcionavam os métodos de FCM, com as características da programação sobre 

o que era coletado como informação para o desenvolvimento do sistema. Os métodos para a 

FCM foram limitados à escolha dos dois algoritmos citados no item 4.4, a seguir. 
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4.3. A quem se destina esta aplicação WEB? 
 

 

A aplicação WEB proposta destina-se ao uso das PME, mas também para uso no meio 

acadêmico, por ser de fácil acesso, fácil manuseio e por ser de uso gratuito, visto que sistemas 

com custo elevado podem não representar uma boa opção para resolver o problema da FCM. 

 

 

4.4. A escolha dos algoritmos utilizados 
 

 

A seleção dos algoritmos ROC e CIA a serem utilizados na proposta é fundamental para o 

delineamento e desenvolvimento da aplicação. Na sequência são expostos os algoritmos 

escolhidos e os critérios utilizados para tanto. 

Diversos são os métodos e técnicas para a formação de células de manufatura, conforme visto 

no item 2.7, porém, destes foram selecionados dois algoritmos: o ROC e o CIA, em que suas 

funções são determinísticas, mas também são caracterizados por fazerem parte dos primeiros 

algoritmos a efetuarem a manipulação de matriz para obtenção da FCM, sendo esta uma 

técnica bastante empregada para esta formação. 

 

4.5. Softwares e/ou linguagens utilizadas para o desenvolvimento 
 

 

O desenvolvimento da aplicação para ambiente WEB requer basicamente de softwares que 

podem ser encontrados na Internet, mas em muitos casos, alguns deles fazem parte de 

sistemas de computadores mais comuns encontrados em uma empresa ou até mesmo para uso 

doméstico. 

Neste trabalho os softwares serão representados em tópicos, conforme a sua utilização para 

melhor entendimento, separados como linguagens utilizadas, editores de textos, servidores 

WEB e navegadores (browsers). 
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4.5.1. Linguagens de programação utilizadas 
 

 

Para a apresentação da página da aplicação proposta neste trabalho, por padrão, a linguagem 

utilizada foi a HTML (acrônimo para a expressão inglesa Hypertext Markup Language, que 

significa Linguagem de Marcação de Hipertexto), popular linguagem utilizada para criação de 

páginas WEB. Porém, esta linguagem de programação trata de apresentações de textos, 

imagens e demais informações de forma estática e para a aplicação WEB, houve a necessidade 

de utilização de linguagens que permitissem o dinamismo e a interatividade com execução de 

operações e controles tanto do lado cliente quanto do lado do servidor. 

Para a execução de operações e controle do lado do cliente a linguagem utilizada foi a 

Javascript®. Esta linguagem permite o controle de envio apenas de informações corretas para 

serem processadas pelo servidor, evitando processamentos inválidos e emitindo alertas ao 

usuário quando forem necessárias informações relevantes à tarefa acionada pelo mesmo. 

A linguagem Javascript® também foi empregada para programar a execuções de operações e 

de controles a serem realizadas do lado do servidor, por ser uma linguagem de fácil trato, de 

código aberto e disponível para utilização por qualquer desenvolvedor. Atualmente, esta 

linguagem conta com ampla quantidade de programadores espalhados pelo mundo e a 

diversidade de fóruns existentes, dos quais estes participam e colaboram, facilita na busca por 

soluções para dúvidas relevantes à programação com uso desta linguagem. Estas foram as 

principais razões pela escolha desta linguagem de programação, como linguagem central para 

o desenvolvimento da aplicação proposta. 

 

 

4.5.2. Editores de texto para a digitação dos códigos fontes 
 

 

Para a digitação, controle de formatos, indentação dos códigos fontes das páginas que 

representam a aplicação proposta qualquer editor de textos pode ser utilizando, como por 

exemplo, o editor “Bloco de Notas®” nativo do sistema operacional Windows®. Porém, 

como há a necessidade de controle das funções e da sintaxe existentes nas linguagens de 
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programação, o ideal é que seja utilizado um editor de textos com características próprias que 

coordenem a edição de cada código fonte à medida que estes vão sendo escritos. 

Vale ressaltar que muitos editores próprios para programação, que em muitos casos dão 

suporte a edição de várias linguagens de programação para aplicações WEB, podem ser 

adquiridos livremente. 

Para a edição dos códigos fonte da aplicação proposta foi utilizado o editor de textos 

“Notepad++®”, por ser um editor de código fonte aberto sob a licença GPL e por prover 

suporte a várias linguagens de programação rodando sob o sistema operacional Microsoft 

Windows ®. 

Em alguns casos houve a necessidade de utilização do próprio “Bloco de Notas®” e do 

“Microsoft Word 2007®” para auxiliar na edição de determinados trechos do código de 

programação, devido inexistência de algumas tarefas características que estes editores 

auxiliares possuem. 

 

 

4.5.3. Servidor WEB 
 

 

Servidor WEB pode ser entendido por duas formas distintas: 

− a primeira refere-se a um programa de computador que tem por finalidade aceitar pedidos 

HTTP de clientes, geralmente os navegadores, retornando resultados HTTP, incluindo 

opcionalmente dados, que comumente são páginas WEB, tais como documentos HTML 

com objetos embutidos (imagens, sons, animações, etc.); 

− computador que executa o programa responsável pelas tarefas descritas acima. 

Os dois elementos são praticamente de igual importância, mas para este trabalho destaca-se 

principalmente o servidor WEB como programa de computador, pois este será o responsável 

pelo gerenciamento e execução da aplicação WEB e pode ser instalado em qualquer 

computador, desde que atenda às exigências básicas de configuração para seu funcionamento. 
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O servidor WEB se faz necessário para que as páginas da aplicação proposta estejam 

disponíveis para acesso dos usuários a partir da Internet por meio de requisições provenientes 

de seus computadores. Considera-se então um relacionamento cliente/servidor, em que 

linguagens de programação para aplicações WEB determinam a execução de operações e 

controles sejam no lado do cliente, sejam no lado do servidor. 

O servidor WEB escolhido foi o Apache®, por se tratar de um dos servidores WEB mais 

utilizados no mundo, compatível com o protocolo HTTP e por ser um servidor WEB livre. 

 

 

4.5.4. Navegadores utilizados para visualização e testes 
 

 

Para acessar o conteúdo das páginas da Internet é utilizado um programa de computador 

denominado navegador (também conhecido pelo termo inglês WEB browser ou simplesmente 

browser), que é uma aplicação desenvolvida com esta finalidade. 

Os acessos e a operação das diversas aplicações desenvolvidas para a plataforma WEB 

necessitam de um navegador, e não seria diferente no momento de visualizar os resultados 

parciais de uma programação, bem como o próprio resultado final da aplicação desenvolvida 

para ambiente WEB. 

No decorrer do desenvolvimento do trabalho proposto, a aplicação foi visualizada tanto para 

fins de teste como para verificar possíveis falhas de execução, no mais comum dentre os 

navegadores existentes no mercado: Internet Explorer®. Existem diversos outros navegadores 

que também são comuns aos usuários de Internet, dos quais se podem citar: Mozila Firefox® 

e Google Chrome®, porém, para compatibilidade com os mais variados navegadores seria 

necessário um trabalho a parte neste sentido o que pode ser feito em um trabalho futuro. 
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4.5.5. Demais softwares utilizados para o desenvolvimento desta proposta 
 

 

Além dos softwares para edição do código fonte, de softwares para visualização e controle 

dos resultados da programação, foi necessário o emprego de outras aplicações que provessem 

suporte às mais variadas tarefas na edição da aplicação proposta como, por exemplo, 

tratamento das imagens, geração de fluxogramas, geração de quadros e tabelas para coordenar 

as tarefas a serem desenvolvidas. 

Desta forma, houve a necessidade de utilização de aplicações presentes no pacote Microsoft 

Office®, que é um pacote comumente utilizado no mercado. Neste pacote as ferramentas 

utilizadas foram: MS Word®, MS Excel®, MS Power Point® e MS Visio®. 

Algumas ferramentas para edição de imagens também se fizeram necessárias, mas sem 

grandes influências a serem citadas. 

 

 

 

4.6. Características do sistema WEB 
 

 

Para o sistema desenvolvido para FCM, com o intuito de simplificar a utilização do mesmo, 

de permitir uma fácil visualização tanto dos dados iniciais quanto dos resultados obtidos, foi 

criado um leiaute simples, sem muitos detalhes, mas que permitisse ao usuário atentar para a 

forma de funcionamento deste sistema. 

Tratou-se de incorporar algumas propriedades de funcionalidade no sistema que direcionasse 

o usuário a lidar com as entradas de dados à medida que fossem necessárias alterações nestes 

dados iniciais, pudessem ser feitas sem que houvesse perda de tempo com as alterações e sem 

que houvesse mudança de página ou nova carga da mesma. 

Algumas características são fundamentais na operação do sistema e estas serão vistas a seguir. 
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4.6.1. Flexibilidade na definição da MI 
 

 

Muitos métodos para a FCM têm como base o tratamento da MI peça-máquina, em que se 

podem verificar exatamente por quais máquinas determinadas peças são processadas, no 

processo de produção. Sendo muito importante a definição desta intersecção, foi projetado um 

leiaute de apresentação das peças e das máquinas de forma que facilitasse a escolha dos 

relacionamentos de peças com as respectivas máquinas. 

Foram dispostos dois campos do tipo textbox, com nomenclatura apropriada em que o 

primeiro diz respeito à entrada da quantidade de peças e o segundo campo a quantidade de 

máquinas a comporem a MI. 

Desta forma, a quantidade de peças, logo que informada já gera o total de elementos em 

forma de checkboxes que serão utilizados posteriormente. O mesmo ocorre com a entrada da 

quantidade de máquinas que farão parte da MI. 

Por exemplo, ao ser informada a entrada de máquinas com o valor 10 e a entrada de peças 

com valor 15, resulta em uma MI (10 x 15), com 150 “checkboxes” com possíveis 

combinações de peças e de máquinas a serem marcadas. 

Novas entradas, tanto para peças quanto para máquinas, podem ser informadas, gerando novo 

leiaute, sempre que for necessário. Mesmo que já se tenha marcado alguns dos checkboxes, 

quando ocorrerem novas entradas, resultando quantidades diferenciadas para peças e/ou 

máquinas, estes serão exibidos em branco. 

As marcações são efetuadas com simples clique do mouse sobre os checkboxes da matriz, 

sendo possível também a marcação por meio do teclado, desde que já se esteja com o foco do 

cursor sobre os checkboxes que correspondem a MI. 

Essa facilidade para informar os dados iniciais, necessários ao sistema para que calcule a 

formação de células, pode caracterizar-se como um dos pontos fortes para o manuseio do 

sistema. 
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4.6.2. Controle da existência de incidência (peças x máquinas) na matriz 
 

 

A inserção das quantidades de peças e de máquinas para a composição da matriz é 

fundamental para a geração da incidência, em que se podem definir por quais máquinas as 

peças passam para ser processado antes de se tornarem um produto considerado acabado. 

Porém, torna-se vital o controle de entrada destas informações, para que o sistema funcione 

em perfeito estado e para que ocorra a instrução do usuário quanto ao preenchimento das 

informações coerentes e necessárias para a geração da matriz inicial. 

No sistema, a princípio controla a entrada limitada tanto para peças, quanto para máquinas. 

Esta limitação determina que o máximo de peças e de máquinas a ser informado não pode 

ultrapassar o valor de 50 (cinquenta) elementos. 

Caso este valor seja ultrapassado será exibida uma mensagem que direcione o usuário a passar 

as quantidades necessárias à formação da matriz, conforme suas necessidades. 

Se nenhum dos valores, tanto para peças quanto para máquinas, não for informado, 

simplesmente não será gerada nenhuma matriz. O mesmo ocorre se o usuário passar 

informações que não condizem com valores inteiros maiores que zero e menores ou iguais a 

50 elementos. 

Efetuada a entrada dos dados corretamente, com a matriz já formada, agora o sistema passa a 

tratar da formação da incidência, em que caso uma ou mais peças ou máquinas não sejam 

marcadas para a formação da incidência “peça x máquina”, será exibida, a cada item não 

marcado, uma mensagem informando exatamente qual peça ou máquina não foi marcada para 

a geração da intersecção. 

Caso nenhuma peça ou máquina não sejam marcados e o usuário execute o comando para 

gerar a nova FCM, pressionando o mouse sobre o botão que tem esta funcionalidade, 

caracterizará em uma matriz nula e uma mensagem será exibida alertando para este erro. 
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4.6.3. Fluxograma e sequência de funcionamento da aplicação WEB 
 

 

Para melhor compreensão da proposta deste trabalho foi gerado um fluxograma da aplicação 

WEB retratando as funcionalidades e sequência de operações. A definição do algoritmo na 

execução do sistema independe da escolha do usuário final, tendo os valores resultantes 

apresentados a partir do algoritmo CIA, caso a inserção de dados respeite as limitações deste 

algoritmo ou pelo algoritmo ROC se não puder seguir com a execução com o uso do 

algoritmo CIA. Estas representações podem ser vistas na Figura 18. 
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Figura 18 – Fluxograma da aplicação WEB proposta 
 

 

 

4.6.4. Conhecimentos necessários para operar o sistema 
 

 

Uma das prerrogativas que regem este sistema destaca-se pelo fato de não serem necessários, 

por parte dos usuários, conhecimentos aprofundados sobre os algoritmos usados para a FCM. 
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O sistema faz a geração de células utilizando-se basicamente de dois algoritmos já bastante 

citados na literatura: o CIA e o ROC. 

Embora o primeiro algoritmo a ser executado para efetuar a FCM seja o CIA, havendo 

restrições, já previstas na literatura, que impeçam de se prosseguir com a formação por este 

algoritmo, o sistema automaticamente já segue com a formação por meio do algoritmo ROC. 

O usuário fica sabendo com qual algoritmo foi gerada a FCM somente no final, quando os 

dados de entrada já tiverem sido processados, resultando na FCM. 

Desta forma, o sistema proposto, embora vá funcionar com dois algoritmos embutidos, não 

trará para o usuário a opção de qual algoritmo será utilizado para a obtenção da FCM, exceto 

em casos que se queira realmente executar a FCM por meio de um dos algoritmos, por já 

conhecer os resultados, na necessidade de se fazer comparações com formações obtidas. Isto 

se deve ao fato de não ser de conhecimento do usuário como ocorre o processamento das 

informações que os algoritmos tratam. 

O sistema induz primeiramente ao processamento dos dados informados com base no 

algoritmo CIA e, caso não seja possível a FCM por meio deste algoritmo, devido às restrições 

existentes neste método, a FCM passa a ser alcançada a partir do algoritmo ROC. 

 

 

4.6.5. Agilidade na execução do sistema 
 

 

Na execução do sistema, a página principal não efetua a carga a todo instante em que se 

executam as operações para a geração da MI, após as definições de quantidades de peças e 

máquinas a serem utilizadas. Isto ocorre porque a linguagem de programação escolhida, o 

Javascript®, é executada no lado cliente, ou seja, no próprio computador do usuário, não 

sendo executadas requisições de processamento em servidores, do qual se esperariam 

respostas. 

A estrutura do programa responsável pela execução dos dois algoritmos ROC e CIA foi 

escrita nesta linguagem de programação e fazem parte da página que compõe os principais 
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cálculos do sistema para a FCM em meio à linguagem HTML®, sendo esta última a principal 

linguagem utilizada para construção de páginas de conteúdo para a Internet. 

Estes dois códigos se completam na escrita deste sistema, sendo encontrados concatenados em 

alguns seguimentos de código na estrutura do sistema, por terem funcionalidades distintas. 

Ao Javascript® fica a tarefa de execução dos algoritmos, pertinentes a parte dinâmica 

presente neste sistema, visto que a linguagem HTML® responsável pelo conteúdo estático 

participa da exibição da estrutura que for construída tanto em HTML® quanto em 

Javascript®. 

 

 

4.6.6. Quanto ao tipo de navegador utilizado para acessar a aplicação 
 

 

A maneira pela qual se acessa o sistema proposto resume-se à utilização de um navegador de 

Internet que é um tipo de software muito comum nos dias de hoje, sendo também considerado 

um recurso indispensável nos sistemas de computadores atuais. 

Embora páginas de Internet, serviços WEB e até sistemas mais complexos sejam desenhados 

para funcionar na grande maioria dos navegadores de Internet, muitos ainda tem suas 

limitações aos navegadores de Internet mais comuns, ou até mesmo a navegadores que 

possuam as mesmas características de funcionalidades e de renderização das páginas. 

O sistema proposto limitou-se a ser utilizado em um navegador, o Internet Explorer ®, mas 

por enquanto, pois se pretende em trabalhos futuros permitir a adequação deste sistema com 

outros navegadores, principalmente com os mais comuns existentes no mercado. Este foi o 

navegador escolhido, por ter sido o mais utilizado nos diversos testes de apresentação das 

telas do sistema e na execução do mesmo durante o seu desenvolvimento. 

Em versões futuras, serão abordadas novas tecnologias nas linguagens de programação 

utilizadas no desenvolvimento deste sistema, que permitam a execução por igual em vários 

outros navegadores de Internet. 

 

 



71 

 

 

4.6.7. Quanto às condições de visualização das matrizes inicial e reagrupada 
 

 

Este sistema WEB foi desenhado para exibir de forma a destacar os resultados do 

processamento, mas preservando a tela da matriz inicial, antes das alterações feitas por algum 

dos algoritmos presentes no código do sistema. 

Com isto, pretende-se prover ao usuário, por meio da exibição das duas telas, uma forma de 

comparação do que foi inserido inicialmente com o que foi resultante na FCM. 

A matriz rearranjada permitirá consultar os resultados, o novo leiaute de agrupamento e 

disposição para as máquinas no chão de fábrica, mas ainda sim haverá condições de visualizar 

o que foi inserido na matriz, antes de marcar os checkboxes para a definição da incidência 

peças x máquinas. 

 

 

4.6.8. Quanto à visualização dos indicadores resultantes dos agrupamentos 
 

 

Algoritmos podem ser mensurados pelos diversos métodos e parâmetros existentes na 

literatura, mas para este projeto, optou-se pelos três indicadores propostos no trabalho de 

Massote (2006), por serem indicadores utilizados para medir algoritmos aplicados para 

resolver o problema da FCM.  

Coelho (2006) também afirma que o desempenho dos agrupamentos das CM pode ser obtido 

a partir da observação de indicadores de eficácia e de eficiência e que estes indicadores 

podem propor melhorias nos agrupamentos. 

A presença de indicadores de desempenho, após a exibição dos resultados de uma nova FCM, 

torna-se muito importante para que se tenham informações sobre a melhoria ou não do 

resultado desta formação, dando ao usuário métricas que o permitam selecionar as melhores 

práticas na FCM. 

Tais indicadores trazem de forma ágil a informação que pode ser de grande importância na 

tomada de decisão. Estes indicadores são citados a seguir. 



72 

 

 

4.6.8.1. Porcentagem dos elementos de exceção (PEE) 
 

 

A quantidade de elementos de exceção determina a qualidade do método utilizado para obter 

a FCM, segundo Chan apud Massote (2006) e Milner apud Massote (2006). Desta forma, 

quanto menor a presença de elementos excepcionais, melhor será o método aplicado, pois isto 

indica que menos máquinas terão a necessidade de serem processadas em mais de uma CM. 

Para a obtenção do percentual de elementos de exceção, deve-se dividir o número de 

elementos de exceção (NEE) pela quantidade de elementos com valor 1 (N) na matriz final, a 

que foi obtida após a execução de algum algoritmo para a FCM. A Equação (1) de Massote 

(2006) pode ser vista a seguir:  

 

PEE = NEE / N (1)
 

Efetuar o cálculo de PEE é de grande importância, por ser um indicador que será utilizado na 

obtenção dos resultados do indicador que representa a eficiência de agrupamento da formação 

de células de manufatura, mostrado a seguir. 

 

 

4.6.8.2. Indicador da utilização de máquinas (UM) 
 

 

O valor percentual de tempo em que as máquinas de cada grupo estão sendo utilizadas na 

produção pode ser visto neste índice, que tem por notação: 

N1 – número total de 1 nos grupos; 

R – número de grupos; 

mr – quantidade de máquinas pertencentes ao grupo r; 

nr – quantidade de peças que correspondem ao grupo r; 
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Assim, de acordo com Massote (2006) o valor da UM pode ser calculado conforme pode ser 

observado na Equação (2), a seguir. 

 

UM N1/  
R

m n  (2)

 

Assim como o indicador PEE, o indicador UM também é considerado na execução dos 

cálculos que geram o resultado do indicador de eficiência de agrupamento da formação de 

células de manufatura. 

 

 

4.6.8.3. Indicador de eficiência de agrupamento (EA) 
 

 

A EA tem o seu desempenho de agrupamento considerado por Chandrasekhanran, 

Rajogopalan e Modroc apud Massote (2006) como uma medida agregada. Para este indicador, 

considere as seguintes notações: 

NEE – número de elementos de exceção; 

MN – dimensões da matriz; 

mr – quantidade de máquinas pertencentes ao grupo r; 

nr – quantidade de peças que correspondem ao grupo r; 

Segundo Massote (2006) a Equação (3) define o cálculo para o indicador de desempenho EA, 

como mostra a seguir: 

 

EA

0,5 UM 0,5 1 NEE / MN
R

m n
(3)
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4.7. Demais características de acesso do sistema proposto 
 

 

A proposta apresentada aqui neste trabalho trata-se do desenvolvimento de uma solução WEB 

voltada para a formação de células de manufatura, tendo este desenvolvimento uma base 

teórica de acordo com estudos feitos sobre a TG e sobre desenvolvimento de aplicações para o 

ambiente da WEB. 

A aplicação WEB, por estar sempre presente, desde que esteja em perfeito funcionamento, ou 

seja, livre de falhas e indisponibilidades a partir de fenômenos que não podem ser 

controlados, mas que ocorrem com conexões de Internet, pode trazer vários benefícios tais 

como: baixo custo, disponibilidade, fácil acesso, etc. 

Além de permitir seu acesso por meio de um computador que possua um navegador instalado 

e que tenha acesso a Internet, não há a necessidade de instalação de outros recursos de 

softwares, o que minimizam os custos na utilização destas soluções. Com isso, tem-se a fácil 

acessibilidade e o baixo dispêndio de recursos para o uso destes tipos de aplicações. Trata-se, 

portanto, de um sistema que pode trazer benefícios para as PME, quando em alguns casos não 

podem investir grandes quantias para a aquisição de licenças de softwares especializados de 

auxílio na resolução do problema de FCM. 

 



 

 

 
5. EXEMPLO DA APLICAÇÃO 
 

 

Neste capítulo é apresentado um exemplo em que a aplicação WEB foi utilizada para 

resolução do problema de FCM de uma indústria hipotética, aqui denominada ALPHA. 

Foram utilizadas informações como tipos de máquinas utilizadas na produção desta empresa, 

códigos, sequência de produção, dentre outras informações pertinentes ao processo de 

produção. Pretende-se exemplificar o funcionamento da aplicação WEB, desde a inserção de 

dados ao acompanhamento dos resultados obtidos, na intenção de demonstrar a maneira como 

funciona a aplicação. 

 

5.1. Cenário de preparação para uso da aplicação 
 

Embora a empresa ALPHA seja imaginária, os dados dos roteiros de produção são reais, 

provenientes de uma indústria cuja sua identificação foi preservada. Estes roteiros são 

apresentados a seguir e são os mesmos a serem utilizados para a formação de uma matriz de 

incidência, base para a utilização do sistema de FCM. 

No Quadro 3, são listados os códigos do maquinário utilizado na produção da empresa 

ALPHA, o que possibilita um melhor acompanhamento e entendimento da funcionalidade de 

cada máquina de acordo com a operação que cada uma executa. 

Com os códigos já definidos, tem-se a determinação dos roteiros de produção de nove peças, 

como podem ser vistos nos quadros a seguir. 

Os quadros em que são apresentados os roteiros de produção destas noves peças tem com 

título de suas colunas as seguintes informações, pertinentes à produção: Fase (fase do 

processamento), Código (código que referencia de forma prática cada máquina), Máquina 

(tipo de máquina), Operação (especifica qual a função da máquina), Tempo Padrão em min. 

(diz respeito ao tempo de passagem para processamento de uma peça em determinada 

máquina).
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Quadro 3 – Lista de códigos, máquinas e operações para roteiro de produção 
 

Abaixo, no Quadro 4, se observa a peça A, que é processada pelas máquinas cujos códigos 

são representados como: S01, TU10, TU25, RC10 e B10 referentes às máquinas: Serra, Torno 

Universal, Torno Universal, Retífica Cilíndrica e Bancada, respectivamente. Os tempos de 

processo da peça A em cada máquina são vistos na última coluna.  

 

 

Quadro 4 – Roteiro de produção para a peça A 
 

CÓDIGO MÁQUINA OPERAÇÃO
S01 SERRA Cortar Barra

TU10 TORNO UNIVERSAL Tornear
TU25 TORNO UNIVERSAL Tornear
RC10 RETÍFICA CILÍNDRICA Retificar externo
B10 BANCADA Inspecionar

PR10 PRENSA Gravar
S02 SERRA Cortar Barra

TU15 TORNO UNIVERSAL Tornear
FR10 FRESADORA Fresar
CH10 CHAVETEIRA Abrir rasgo de chaveta
RP15 RETÍFICA PLANA Retificar superfície
TU30 TORNO UNIVERSAL Tornear
RC15 RETÍFICA CILÍNDRICA Retificar externo
B15 BANCADA Inspecionar
C03 CORTADEIRA Cortar

FR15 FRESADORA Fresar
FU10 FURADEIRA Furar
TU40 TORNO UNIVERSAL Tornear
RP25 RETÍFICA PLANA Retificar superfície
B20 BANCADA Inspecionar

OX10 OXI-CORTE Cortar chapa
F20 FURADEIRA Furar

FR20 FRESADORA Fresar
RP30 RETÍFICA PLANA Retificar superfície
B25 BANCADA Inspecionar

PEÇA A

Fase Código Máquina Operação
Tempo 

Padrão em 
min.

10 S01 SERRA Cortar Barra 15
20 TU10 TORNO UNIVERSAL Tornear 4
30 TU25 TORNO UNIVERSAL Tornear 6
40 RC10 RETÍFICA CILÍNDRICA Retificar externo 12
50 B10 BANCADA Inspecionar 5
60 - -
70 - -
80 - -
90 - -

100 - -
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No Quadro 5, pode ser observado o maquinário responsável pelo processamento da peça B. 

Esta peça passa pelas máquinas que têm como códigos: S02, TU15, FR10, CH10, RP15, 

TU30, RC15 e B15, que correspondem às máquinas: Serra, Torno Universal, Fresadora, 

Chaveteira, Retífica Plana, Torno Universal, Retífica Cilíndrica e Bancada, respectivamente. 

Os tempos de destinados ao processamento desta peça em cada máquina constam na última 

coluna. 

 

Quadro 5 – Roteiro de produção para a peça B 
 

A seguir, no Quadro 6, têm-se as máquinas utilizadas para a produção da peça C, em que seus 

códigos são: S01, TU10, TU25, B10 e PR10 que correspondem respectivamente às máquinas: 

Serra, Torno Universal, Torno Universal, Bancada e Prensa, com os tempos para 

processamento da peça em cada máquina vistos na coluna “Tempo Padrão em min”. 

 

 

Quadro 6 – Roteiro de produção para a peça C 
 

PEÇA B

Fase Código Máquina Operação
Tempo 

Padrão em 
min.

10 S02 SERRA Cortar Barra 20
20 TU15 TORNO UNIVERSAL Tornear 7
30 FR10 FRESADORA Fresar 12
40 CH10 CHAVETEIRA Abrir rasgo de chaveta 6
50 RP15 RETÍFICA PLANA Retificar superfície 10
60 TU30 TORNO UNIVERSAL Tornear 6
70 RC15 RETÍFICA CILÍNDRICA Retificar externo 11
80 B15 BANCADA Inspecionar 7
90 - -

100 - -

PEÇA C

Fase Código Máquina Operação
Tempo 

Padrão em 
min.

10 S01 SERRA Cortar Barra 12
20 TU10 TORNO UNIVERSAL Tornear 7
30 TU25 TORNO UNIVERSAL Tornear 13
40 B10 BANCADA Inspecionar 6
50 PR10 PRENSA Gravar 9
60 - -
70 - -
80 - -
90 - -

100 - -
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No Quadro 7 são apresentadas as máquinas para a produção da peça D, cujos códigos são 

relacionados como: C03, FR15, FU10, TU40, RP25 e B20, correspondentes às máquinas: 

Cortadeira, Fresadora, Furadeira, Torno Universal, Retífica Plana e Bancada, 

respectivamente. Os tempos destinados ao processamento em cada máquina são listados na 

última coluna. 

 

 

Quadro 7 – Roteiro de produção para a peça D 
 

Para o processamento da peça E foram destinadas as máquinas cujos códigos são: OX10, F20, 

FR20, RP30 e B25, que se referem às máquinas: Oxi-corte, Furadeira, Fresadora, Retífica 

Plana e Bancada, respectivamente, com seus tempos apresentados na última coluna. Esta 

informação consta do Quadro 8. 

 

 

Quadro 8 – Roteiro de produção para a peça E 
 

PEÇA D

Fase Código Máquina Operação
Tempo 

Padrão em 
min.

10 C03 CORTADEIRA Cortar 5
20 FR15 FRESADORA Fresar 11
30 FU10 FURADEIRA Furar 3
40 TU40 TORNO UNIVERSAL Tornear 7
50 RP25 RETÍFICA PLANA Retificar superfície 20
60 B20 BANCADA Inspecionar 4
70 - -
80 - -
90 - -

100 - -

PEÇA E

Fase Código Máquina Operação
Tempo 

Padrão em 
min.

10 OX10 OXI-CORTE Cortar chapa 25
20 F20 FURADEIRA Furar 4
30 FR20 FRESADORA Fresar 7
40 RP30 RETÍFICA PLANA Retificar superfície 23
50 B25 BANCADA Inspecionar 9
60 - -
70 - -
80 - -
90 - -

100 - -
- -
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No Quadro 9 são apresentadas as máquinas utilizadas para o processamento da peça F. Neste 

quadro estão listados os códigos das máquinas: S01, TU10, TU25, B10 e PR10, que 

correspondem às máquinas: Serra, Torno Universal, Torno Universal, Bancada e Prensa, 

respectivamente, com seus tempos utilizados para processamentos por máquina apresentados 

na última coluna. 

 

 

Quadro 9 – Roteiro de produção para a peça F 
 

No Quadro 10, assim como pôde ser visto na peça B, são pode ser observado o maquinário 

responsável pelo processamento da peça G. Esta peça passa pelas máquinas que têm como 

códigos: S02, TU15, FR10, CH10, RP15, TU30, RC15 e B15, que correspondem às 

máquinas: Serra, Torno Universal, Fresadora, Chaveteira, Retífica Plana, Torno Universal, 

Retífica Cilíndrica e Bancada, respectivamente. Os tempos de destinados ao processamento 

desta peça em cada máquina constam na última coluna. 

 

PEÇA F

Fase Código Máquina Operação
Tempo 

Padrão em 
min.

10 S01 SERRA Cortar Barra 18
20 TU10 TORNO UNIVERSAL Tornear 9
30 TU25 TORNO UNIVERSAL Tornear 10
40 B10 BANCADA Inspecionar 5
50 PR10 PRENSA Gravar 11
60 - -
70 - -
80 - -
90 - -

100 - -
- -
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Quadro 10 – Roteiro de produção para a peça G 
 

A seguir, no Quadro 11, são listadas as informações das máquinas necessárias para o 

processamento da peça H, cujos códigos são: OX10, F20, FR20 e B25, que correspondem às 

respectivas máquinas: Oxi-corte, Furadeira, Fresadora e Bancada. Os tempos de 

processamento seguem na última coluna. 

 

 

Quadro 11 – Roteiro de produção para a peça H 
 

No Quadro 12, assim como o que ocorreu com a peça D, são apresentadas as máquinas para a 

produção da peça I, cujos códigos são relacionados como: C03, FR15, FU10, TU40, RP25 e 

B20, correspondentes às máquinas: Cortadeira, Fresadora, Furadeira, Torno Universal, 

Retífica Plana e Bancada, respectivamente. Os tempos destinados ao processamento em cada 

máquina são listados também na última coluna. 

PEÇA G

Fase Código Máquina Operação
Tempo 
Padrão 
em min.

10 S02 SERRA Cortar Barra 18
20 TU15 TORNO UNIVERSAL Tornear 8
30 FR10 FRESADORA Fresar 15
40 CH10 CHAVETEIRA Abrir rasgo de chaveta 7
50 RP15 RETÍFICA PLANA Retificar superfície 13
60 TU30 TORNO UNIVERSAL Tornear 5
70 RC15 RETÍFICA CILÍNDRICA Retificar externo 13
80 B15 BANCADA Inspecionar 6
90 - -

100 - -
- -

PEÇA H

Fase Código Máquina Operação
Tempo 
Padrão 
em min.

10 OX10 OXI-CORTE Cortar chapa 27
20 F20 FURADEIRA Furar 6
30 FR20 FRESADORA Fresar 12
40 B25 BANCADA Inspecionar 7
50 - -
60 - -
70 - -
80 - -
90 - -

100 - -
- -
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Quadro 12 – Roteiro de produção para a peça I 
 
 
Esses roteiros permitem a montagem da Matriz de Incidência (MI), conforme mostrado no 

Quadro 13. 

 

 

Quadro 13 – Matriz de Incidência gerada a partir dos roteiros de produção da empresa ALPHA 
 
 

PEÇA I

Fase Código Máquina Operação
Tempo 
Padrão 
em min.

10 C03 CORTADEIRA Cortar 7
20 FR15 FRESADORA Fresar 16
30 TU40 TORNO UNIVERSAL Tornear 5
40 RP25 RETÍFICA PLANA Retificar superfície 14
50 B20 BANCADA Inspecionar 4
60 - -
70 - -
80 - -
90 - -

100 - -
- -

MÁQUINAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

M1 1 1 1

M2 1 1 1

M3 1 1 1

M4 1

M5 1 1 1

M6 1 1

M7 1 1

M8 1 1

M9 1 1

M10 1 1

M11 1 1

M12 1 1

M13 1 1

M14 1 1

M15 1 1

M16 1 1

M17 1

M18 1 1

M19 1 1

M20 1 1

M21 1 1

M22 1 1

M23 1 1

M24 1

M25 1 1

PEÇAS
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5.2. Apresentação e acesso à tela da aplicação WEB 
 

 

O acesso à página do sistema ocorre a partir de um navegador WEB; neste trabalho foram 

efetuados testes utilizando o navegador Internet Explorer ®, não tendo sido efetuadas 

alterações para compatibilizar com outros navegadores existentes no mercado.  

Deve-se digitar na barra de endereços do navegador o endereço da aplicação WEB: 

http://localhost/sistema/. Como a aplicação não está hospedada em um provedor de serviços 

de hospedagem de sites pode-se acessá-la a partir de um computador que tenha instalado um 

software servidor WEB; neste trabalho, a partir do início do desenvolvimento foi adotado o 

servidor WEB Apache® presente no software EasyPHP®. A página inicial do site da 

aplicação pode ser observada na Figura 19. 

 

Figura 19 – Página principal da aplicação WEB 
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Após o acesso, se tem na tela principal um leiaute que apresenta os seguintes elementos: 
 
− título do sistema: composto pelo logo da aplicação com o Título: Sistemas Primários de 

Manufatura; 

− menu: posicionado ao lado esquerdo da tela possui os seguintes menus: 

a) Home: permite acesso à página inicial; 

b) Sistema FCM: permite o acesso ao sistema de FCM, proposta deste trabalho; 

c) Manufatura: possui algumas informações sobre o tema “Manufatura”; 

d) Links: permite o acesso a demais links a serem implementados futuramente; 

e) Contato: apresenta os contatos relacionados ao desenvolvimento desta aplicação 

WEB. 

− tela de conteúdo do site: localizada no centro, exibe a página conforme seleção de um dos 

menus do canto esquerdo do site; 

− rodapé: presente na parte inferior do site, exibe apenas a mensagem característica de 

“Direitos reservados”. 

 

5.3. Inserção dos dados na aplicação WEB 
 

 

A informação dos dados de entrada para que o sistema possa gerar as CM ocorre conforme os 

passos abaixo: 

1) acesse a tela principal da aplicação dando um clique sobre o link “Sistema FCM”, que 

aparece no canto esquerdo da página do site; 

2) na tela a ser exibida, aparecerão dois campos: “Máquinas” e “Peças”. Nestes campos, 

informe a quantidade de máquinas e de peças, respectivamente, que serão utilizadas; este 

passo pode ser acompanhado na Figura 20; 
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Figura 20 – Tela principal do sistema de FCM, onde são informadas as quantidades de máquinas e de peças 
 
 
3) informe a quantidade de máquinas e peças a serem processadas; para passar de um campo 

para outro, utilize a tecla “Tab” do teclado de seu computador ou então dê um clique com 

o mouse sobre o próximo campo a ser tratado; 

Observação: Ao ser informado apenas a quantidade de máquinas, somente é gerada a 
coluna com a legenda para as máquinas. A matriz (com os checkboxes) aparecerá 
conforme for informada a quantidade de peças; este detalhe pode ser observado na Figura 
21 a seguir. 

 

Figura 21 – Nesta tela é demonstrada a entrada de 25 máquinas para a operação 
 

Nos campos indicados acima são 
informadas as quantidades de 

máquinas e de peças para geração 
da matriz a ser trabalhada. 
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Com a inserção das máquinas e das peças, a matriz está montada, mas ainda resta informar em 

quais máquinas cada peça passará para ser processada no processo de produção. Desta forma, 

os elementos checkboxes estão vazios, como pode ser visto na Figura 22. 

 

 

Figura 22 – apresentação de MI gerada com 25 máquinas e 9 peças informadas 
 
 

O envio dos dados para processamento ocorre ao dar um clique no botão “Enviar”; utilize 

o botão “Limpar” para que os campos de entrada de valores para máquinas e os elementos 

checkboxes sejam limpos. 

4) efetuar a marcação dos checkboxes que correspondem à incidência das peças com as 

respectivas máquinas, ou seja, marque as peças (indicadas em coluna)  relacionadas às 

máquinas (indicadas em linha) de acordo com a necessidade de processamento de cada 

peça; observe a ilustração abaixo, na Figura 23. 
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Figura 23 – Marcação das incidências (máquinas X peças) a serem processadas na FCM 
 
 
Observações: 

Caso nenhum elemento checkbox da matriz seja marcado, o sistema exibirá a seguinte 

mensagem: "Matriz nula!"; 

Se qualquer uma das máquinas não for marcada para que seja efetuado o processamento, será 

exibida a seguinte mensagem: “A Máquina M não está sendo utilizada!" – onde M é o 

número da máquina encontrada; isto ocorrerá para uma ou mais máquinas sucessivamente até 

que todas estejam devidamente marcadas; 

Se qualquer uma das peças não for marcada para que seja efetuado o processamento, será 

exibida a seguinte mensagem pelo sistema: “A Peça P não está sendo processada por 

nenhuma máquina!" – onde P refere-se ao número da peça encontrada; isto ocorrerá para uma 

ou mais peças sucessivamente até que todas estejam devidamente marcadas; 

 
5) após definir as marcações, dê um clique sobre o botão “Enviar”. As células de manufatura 

serão geradas e suas limitações coloridas conforme mostra a Figura 24 a seguir. Uma 

observação importante é que o sistema gera a formação a partir dos dois algoritmos CIA, 
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seguido do ROC, com a devida indicação de onde começa a geração de cada um deles. 

Ressalta-se que o algoritmo CIA não alcança o resultado ideal na formação quando há a 

ocorrência de elementos excepcionais. Na Figura 24 podemos notar também a FCM 

utilizando o método CIA. 

 

 

Figura 24 – Geração das Células de manufatura com a apresentação da estrutura bloco diagonal 
 
Na ilustração acima pode ser observada a FCM com 4 células de manufatura geradas: célula 

1, célula 2, célula 3, célula 4. 

 

Em seguida, ao descer a tela utilizando a barra de rolagem localizada à direita da janela, é 

apresentada a FCM a partir do método ROC, como mostra a Figura 25. 
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Figura 25 – Formação das células a partir do método ROC 
 
 

Agora que a formação de células foi adquirida, o sistema exibe a pergunta em que é possível 

verificar os indicadores de desempenho da FCM, conforme pode ser observado na Figura 26. 

 
 

 

Figura 26 – Possibilidade de verificação dos indicadores de desempenho. 
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6) Dê um clique sobre o botão “Sim” para obter as informações de desempenho para a 

formação de células geradas; caso escolha o botão “Não” a questão sobre a verificação de 

desempenho desaparece, juntamente com os botões e o foco do cursor fica no campo de 

preenchimento da quantidade de máquinas. 

Ao clicar no botão “Sim” é exibida a tela para e entrada de valores importantes, presentes nas 

equações vistas anteriormente no item: 4.5.8., como pode ser visto na Figura 27, a seguir. 

 

Observação: 

Mesmo com a escolha do botão “Não” as formações CIA e ROC não são desfeitas, podendo-

se efetuar uma nova formação ou algumas alterações, se necessário; a pergunta sobre a 

visualização de indicadores de desempenho volta a aparecer. 

 

Para o cálculo do desempenho da FCM, os valores necessários são: quantidade de elementos 

de exceção, quantidade de grupos da MI que foram alcançados após a formação de células e o 

somatório de “m x n”, que corresponde às dimensões dos grupos na MI. 

O somatório “m x n” é um valor a ser informado pelo usuário do sistema e pode ser obtido da 

seguinte maneira: 

Some as quantidades (Totais de máquinas X Totais de peças) dos grupos 1, 2, 3,..., com isto 

alcançando o resultado do campo “Somatório de m x n.:”. 
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Figura 27 – Tela para entrada de valores para cálculo do desempenho da FCM 
 

 

Após informar os valores constantes na Figura 27, dê um clique no botão “Calcular” que, 

desta forma são exibidos os resultados alcançados, como pode ser observado na Figura 28, a 

seguir. 

Observação: 

Se escolher clicar no botão “Limpar” presente na tela da Figura 27 os campos apenas serão 

limpos, permitindo a entrada novamente dos valores. 
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Figura 28 – Resultados do desempenho da FCM 
 

Com os resultados apresentados conforme os valores inseridos, o usuário pode decidir sobre a 

formação de células visando tomar proveito da melhor eficiência no agrupamento. Porém, 

novos valores podem ser testados a fim de ter ciência sobre resultados obtidos a partir de 

outras formações. 

O sistema permite o retorno à tela anterior para novas entradas dos parâmetros necessários aos 

cálculos da eficiência de agrupamento para a formação de células vigente. 

A seguir, são apresentadas as conclusões obtidas neste trabalho, seguidas de sugestões de 

trabalhos futuros que podem ser explorados. 

 

  



 

 

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Muitas são as práticas inovadoras que as empresas podem empregar para obter vantagens 

competitivas, e neste trabalho pôde-se verificar que muitos autores discutiram sobre a 

necessidade de um bom planejamento nas empresas manufatureiras, principalmente em se 

tratando da disposição das máquinas responsáveis pela produção. 

A proposta de uma alternativa de software de acesso livre por meio da Internet que permita às 

empresas proverem as alterações na disposição das máquinas conforme a sua estrutura – de 

acordo com a quantidade de máquinas, tipos de máquinas e tipos de peças produzidas em cada 

empresa – mostrou-se viável, tanto do ponto de vista da disponibilização, como do ponto de 

vista da facilidade de acesso. 

Este trabalho apresentou um meio viável de se obter a FCM por meio de uma aplicação que 

roda a partir do ambiente WEB com a utilização de um navegador de Internet. Na aplicação, 

foram adotados os algoritmos dos métodos de CIA e ROC para a obtenção da FCM. 

Para a formação das células o sistema parte pela execução primeiramente pelo método CIA e 

em seguida pelo método ROC, porém, por regra do método CIA, a formação não é concluída, 

pois na execução deste algoritmo não podem existir elementos excepcionais. 

A forma como são determinadas na tela as quantidades de máquinas e peças e a forma como 

são selecionados os elementos que compõem o fluxo de produção, ou seja, qual peça é 

processada por qual máquina, é bastante simples e de fácil entendimento por parte dos 

usuários. Outro ponto em que a operação se torna simples é a facilidade existente para poder 

redefinir os valores tanto de máquinas quanto de peças. 

Uma solução WEB pode trazer benefícios às empresas caso permita o alcance dos seus 

objetivos. Para tanto, é preciso ser de fácil entendimento e ter boa disponibilidade de acesso. 

O trabalho foi testado considerando suas características para uso no meio acadêmico e 

mostrou-se muito útil, por demonstrar a formação de células após sua execução do sistema de 

maneira rápida e prática em detrimento a métodos manuais que são necessários e muitas vezes 

demorados para que sejam alcançados os resultados da FCM. 
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Como recomendação de continuidade do presente trabalho, pode ser observada a necessidade 

de continuar a fornecer soluções WEB para a FCM utilizando-se de outros algoritmos e até 

mesmo da combinação dos diversos métodos existentes e que possuem esta finalidade. 

Sugere-se também que sejam inseridos mais sistemas para acesso pelo ambiente WEB que 

proporcionem a resolução de problemas pertinentes ao meio da indústria manufatureira, 

aumentando desta forma, a quantidade de aplicações que podem favorecer não só à indústria, 

mas também ao meio acadêmico. 

Outro projeto que caracteriza a continuidade deste trabalho refere-se a uma fase importante na 

formação de células de manufatura, que é a padronização do ferramental, responsável por 

viabilizar a relação do lead time por tempo de setup. 
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