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RESUMO
Nesta dissertação descrevem-se as etapas de modelagem e implantação de
um sistema especialista generativo dedicado à elaboração de planos de processo de
corte de blocos metálicos prismáticos hexaédricos, com o intuito de atender a
encomendas previamente cadastradas, mas verificando qual ou quais peças em
bruto existentes no estoque da empresa são as mais indicadas para tal, de modo a
que a perda de material seja a menor possível. O plano de processo elaborado
detalha a seqüência de operações necessárias, as máquinas operatrizes a serem
utilizadas e, ao final, apresenta uma lista de sobras, auxiliando assim o projetista na
tarefa de reutilizá-las por ocasião de uma nova encomenda.
Palavras-chave: CAPP, sistemas especialistas.

ABSTRACT

Process planning expert system for cutting prismatic metallic blocks

The current dissertation describes the development of a generative process
planning system for cutting hexaedrical prismatic metallic blocks using a set of cutting
machines available in the shop floor environment, in order to attend a particular order
list, but selecting the blocks in stock according to heuristic rules that try to minimize
material losses. The generated process plans show the details concerning operations
sequence, the cutting machines selected for each step and a list of surpluses blocks
which eventually will be used to attend future orders.
Keywords: CAPP, expert systems.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
O processo de produção em uma indústria é composto por diversas etapas que
abrangem o planejamento do produto, a especificação e o planejamento do
processo de produção, e a montagem e produção do produto final. Dentro desse
cenário, o planejamento de processos é uma etapa de extrema importância, pois
representa o elo entre o projeto de engenharia e a manufatura do produto, fazendose necessário respeitar diferentes restrições impostas pelo mercado e pelo ambiente
industrial. Em linhas gerais, deve-se elaborar processos que possam ser executados
de maneira eficiente, visando à fabricação, no menor tempo possível, de lote de
peças que atendam à demanda, com o máximo de qualidade e oferecendo ao
fabricante o máximo de lucratividade; do ponto de vista financeiro e de impacto ao
meio ambiente, deve-se buscar evitar o desperdício de material.
Com o propósito de auxiliar os profissionais da indústria a resolverem
problemas relacionados ao planejamento de processos de fabricação, desde o início
da década de 80 os assim chamados sistemas de planejamento de processos
assistidos por computador (em inglês, CAPP Systems, ou seja, Computer-Aided
Process Planning Systems) vêm sendo progressivamente dotados de recursos de
Inteligência Artificial, de modo a torná-los capazes de emular os métodos de
resolução normalmente utilizados pelos especialistas em planejamento de processos
de manufatura. A utilização de tais sistemas no ambiente de projeto e fabricação de
uma empresa traz inúmeros benefícios, dos quais talvez o maior de todos seja a
representação lógica do conhecimento heurístico utilizado pelos especialistas na
execução das tarefas de planejamento de processos, possibilitando sua imediata
transformação em acervo de conhecimento tecnológico da empresa. A partir de
então, torna-se possível planejar, de forma automática, variados tipos de processos
de fabricação, sem que o especialista humano seja requisitado para tal.
Horta (1999) relata que, entre outros benefícios, os sistemas CAPP propiciam
agilidade na elaboração e alteração de uma especificação de projeto, elevada
confiabilidade nos dados gerados (em virtude de os cálculos serem automatizados),
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definição de hierarquia para aprovação de projeto, além de redução drástica de
papel impresso.
Em um estudo realizado por Crow (1992), abrangendo 22 empresas, entre
pequenas e grandes, que utilizavam sistemas CAPP, observou-se 58% de redução
no esforço de planejamento do processo, 10% de economia em trabalho direto, 4%
de economia de material, 10% de economia em desenho, 12% de economia em
ferramentas utilizadas e 6% de redução no tempo de processamento total de
fabricação.
A constatação de que a introdução desses sistemas no ambiente de projeto e
manufatura favorece o aumento da qualidade do produto e a diminuição dos custos
de fabricação tem levado muitas indústrias a incentivarem o seu uso, bem como o
desenvolvimento de novos sistemas CAPP capazes de auxiliar o planejamento de
variados tipos de processos de fabricação, como, por exemplo, usinagem,
forjamento, estampagem e corte, entre outros.
Dentre os numerosos ambientes de fabricação em que o planejamento de
processos desempenha um papel essencial, cabe destacar o segmento de corte de
blocos metálicos sob encomenda. Em tais ambientes, blocos prismáticos
hexaédricos com as dimensões requeridas pelos clientes são extraídos de peças
prismáticas em bruto, disponíveis no estoque da empresa, por meio de uma
sucessão de cortes realizados por serras automáticas. O planejamento da seqüência
de cortes normalmente é realizado por um especialista, que utiliza métodos
heurísticos para tanto, ou seja, que se baseiam em regras sintetizadas à custa de
inúmeras experiências de tentativa e erro.
Nesse contexto, percebe-se que, para a elaboração de um plano de processo
devem ser simuladas diversas seqüências de cortes, até obter-se a aprovação de
um plano que atenda à encomenda de acordo com os padrões desejáveis. Devido
ao elevado valor comercial dos blocos em questão, o desafio maior do planejamento
é otimizar o aproveitamento de material, pois quanto menor a quantidade de sobras
melhor o rendimento obtido no processo. Além disso, com a automatização do
planejamento de processos, o especialista pode efetuar diversas simulações em
curto intervalo de tempo, e, em função dos variados cenários observados, escolher o
plano de processo mais adequado.
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Nesta dissertação, aborda-se a modelagem de um sistema de apoio ao
planejamento de processos de corte em uma empresa dedicada à comercialização
de blocos prismáticos hexaédricos. Dessa modelagem resulta um sistema
especialista baseado em um conjunto de regras que sintetizam o conhecimento
necessário à geração de seqüências de corte capazes de atenderem às
encomendas da empresa e de respeitarem certas restrições relacionadas ao
desperdício de material.

1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é a modelagem do conhecimento necessário ao
seqüenciamento de operações de corte de blocos metálicos prismáticos, aliada ao
desenvolvimento de um sistema especialista para auxiliar os profissionais de uma
empresa especializada na fabricação de blocos metálicos hexaédricos a realizarem
planos de corte que atendam às listas de pedidos, utilizando peças em bruto
disponíveis em estoque e procurando limitar o desperdício de material.

1.3 Resultados esperados e contribuições
Na presente dissertação propõe-se o desenvolvimento de um sistema
especialista capaz de gerar um plano de processos em que as seguintes ações
devem ser realizadas:
 seleção das peças em bruto,
 seleção das serras necessárias às operações de corte,
 estabelecimento da seqüência de operações de serramento, de modo a que:
sejam produzidos conjuntos de peças que atendam às demandas dos
clientes;
as peças resultantes das operações de corte que não puderem atender à
encomenda em foco possam vir a atender encomendas futuras;
após o atendimento de uma dada encomenda resulte o menor número
possível de peças cujas dimensões as tornem inaproveitáveis em futuras
encomendas.
Para avaliar os resultados proporcionados por esse sistema especialista, serão
efetuadas algumas demonstrações baseadas na simulação de situações reais
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apontadas por uma empresa de fabricação de blocos sob encomenda, comparandose os planos gerados automaticamente pelo sistema com aqueles elaborados por
profissionais experientes da mesma empresa.
É importante salientar que o sistema especialista proposto nesta dissertação
permite aumentar a gama de aplicações de sistemas CAPP pois, muito embora se
identifiquem diversos desses sistemas dedicados ao planejamento de processos de
torneamento (Yusof e Case, 2008; Álvares e Ferreira, 2003; Prasad et al., 1997) e
fresamento (Pande e Walvkevar, 1989; Jiang et al., 1997), por exemplo, não se
identificaram na literatura exemplos de sistemas CAPP dedicados ao planejamento
de corte de blocos prismáticos hexaédricos por meio de operações realizadas com
serras automáticas, tema central desta dissertação.
Conforme apontado por Marri et al. (1998), enquanto as grandes empresas, em
geral apoiadas por grupos de pesquisa de universidades, desenvolvem sistemas
CAPP ajustados às suas necessidades específicas, as empresas de pequeno e
médio porte quase não têm tido acesso aos benefícios oriundos dessa tecnologia.
No Brasil isso ocorre de forma ainda mais aguda e, de forma particular, o segmento
industrial ligado ao corte de blocos metálicos, que abrange empresas de pequeno e
médio porte, poderia se beneficiar imensamente de um sistema como o proposto
nesta dissertação, por se apoiar em métodos heurísticos não repetitivos,
desenvolvidos sem a observância e/ou aplicação de critérios básicos de engenharia
de produção.

1.4 Método de trabalho
Para o desenvolvimento deste trabalho foram pesquisados livros e artigos
referentes aos temas abordados, com ênfase em planejamento de processos
assistido por computador (sistemas CAPP), representação de conhecimento e
ferramentas para a construção de sistemas especialistas.
O estudo do tema “sistemas especialistas” permitiu que se identificassem os
principais componentes que deveriam vir a constituir o sistema CAPP pretendido,
quais sejam, mecanismos de inferência e bases de conhecimento e de dados, bem
como as linguagens de programação que facilitavam a sua construção. A pesquisa
sobre técnicas de representação de conhecimento possibilitou que essa importante
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etapa da construção de um sistema CAPP pudesse ser realizada de forma segura e
organizada. Finalmente, mediante a análise de diversos artigos descrevendo
sistemas CAPP dedicados ao planejamento de processos de produção que
envolviam o seqüenciamento de operações variadas de manufatura, pôde-se
identificar alguns problemas importantes que também estão presentes no ambiente
de corte de blocos prismáticos por meio de operações de serramento. As descrições
apresentadas pelos autores desses artigos também proporcionaram informações
úteis relacionadas aos métodos de aquisição de conhecimento utilizados e

à

construção das bases de conhecimento.
Concluída a etapa inicial de identificação das características principais de
sistemas CAPP e das ferramentas necessárias à sua construção, procedeu-se
imediatamente à construção de um protótipo do sistema CAPP pretendido, dotado
de todos os componentes típicos de um sistema especialista, mas possuindo uma
base de conhecimento ainda incompleta, embora capaz de resolver os aspectos
macroscópicos dos problemas propostos.
O sistema protótipo foi então submetido a uma bateria de testes, utilizando-se
dados provenientes de problemas reais fornecidos por uma empresa especializada
na produção de lotes de blocos metálicos com dimensões variadas, obtidos por meio
de operações de serramento de peças metálicas prismáticas em bruto. Os planos
gerados pelo sistema foram analisados no que tange à minimização do desperdício
de material, à coerência da seqüência de operações proposta, e às diferenças
apresentadas face aos planos propostos pelos especialistas humanos.

1.5 Organização do trabalho
No capítulo 2 (Revisão Bibliográfica) descrevem-se as características dos
sistemas abordados nesta dissertação – CAPP e sistemas especialistas –, assim
como se investigam as principais metodologias adotadas para construí-los. Além
disso, também se apresenta um histórico da evolução dessa classe de sistemas,
com destaque para aqueles que influenciaram o desenvolvimento do sistema
proposto nesta dissertação.
No capítulo 3 (Materiais e Métodos), enfatizam-se as atividades de engenharia
de conhecimento e de representação de conhecimento realizadas para que se
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viesse a modelar a base de conhecimento do sistema de apoio ao planejamento de
processos de corte de blocos prismáticos hexaédricos utilizando-se operações de
serramento.
No capítulo 4 (Resultados), apresentam-se as etapas do desenvolvimento do
sistema CAPP proposto, abrangendo as definições da arquitetura, da linguagem de
programação, do ambiente de desenvolvimento, a representação da base de
conhecimento previamente modelada, a descrição do banco de dados e a
construção das telas de cadastro e navegação. Além disso, apresenta-se também
uma análise detalhada dos resultados obtidos a partir de várias execuções do
sistema CAPP proposto, utilizando-se diferentes exemplos de problemas de
planejamento de corte de blocos. Neste mesmo capítulo faz-se uma comparação
entre as soluções geradas pelo sistema e aquelas propostas por um especialista
humano, após o quê se analisam as características positivas e as limitações do
sistema CAPP desenvolvido.
No capítulo 5 (Conclusões e recomendações), apresenta-se uma súmula dos
resultados obtidos e das contribuições realizadas, sugerindo-se, ao término, alguns
possíveis temas de pesquisa para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
Ao se analisar a evolução dos sistemas de planejamento de processos
assistido por computador (CAPP, de Computer Aided Process Planning), tema
central desta dissertação, observa-se que tais sistemas aos poucos vão se
mesclando com ferramentas de Inteligência Artificial de modo a adquirirem,
gradativamente, as características de típicos sistemas especialistas. Por essa razão,
neste capítulo serão abordados os aspectos fundamentais dessas duas classes de
sistemas computacionais  ou seja, sistemas CAPP e sistemas especialistas 
assim como as metodologias propostas na literatura para sua construção.

2.2 Planejamento de processos de fabricação
Sistemas

de

planejamento

de

processos

assistidos

por

computador,

designados na literatura por sistemas CAPP, são programas computacionais
capazes de gerar um plano de processo de fabricação, ou seja, a seqüência de
operações de manufatura necessárias para que se produza uma dada peça com
forma e dimensões definidas a partir de uma peça em bruto com dimensões
compatíveis com a forma final e com o tipo de operações a serem realizadas,
utilizando-se

um conjunto de ferramentas e máquinas definidas a priori. As

operações de manufatura acima referidas podem abranger a combinação ou não de
uma grande gama de processos, tais como usinagem, forjamento e calandragem,
por exemplo.
Embora existam peças que requeiram em sua fabricação o uso combinado de
operações heterogêneas de manufatura (forjamento e usinagem, por exemplo),
quando isso se faz necessário cada uma dessas etapas é vista como um diferente
problema a ser resolvido. Por esse motivo, os sistemas CAPP normalmente são
desenvolvidos para atenderem a uma determinada e exclusiva classe de processos
de fabricação. Aliás, em vista da dificuldade de se construírem sistemas
especialistas de grande abrangência, o mais comum é que ocorra uma
especialização; no âmbito da usinagem, por exemplo, existem sistemas CAPP
dedicados a processos de torneamento, furação e fresamento, entre outros.
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Para que um sistema CAPP possa construir automaticamente o plano de
processo de fabricação de uma dada peça, é necessário que a sua geometria seja
descrita e representada de forma consistente. Conforme apresentado em Wang e
Meng (2008), o plano de processo emerge da combinação dos dados geométricos e
topológicos extraídos do desenho de engenharia, dos recursos do ambiente de
manufatura, das características inerentes ao processo de fabricação e das relações
entre as diversas etapas requeridas pelo processo. No caso do planejamento de
processo de usinagem, por exemplo, é necessário
ferramentas de corte,

escolher as máquinas e

calcular os parâmetros de corte, descrever de forma

detalhada as operações e seqüências de usinagem, verificar como essas alteram a
geometria da peça em bruto, e realimentar o problema com novos dados
geométrico-topológicos à medida que a solução do problema evolui (Wang, 1996).
Dessa forma, o plano de processo de fabricação pode ser interpretado como uma
seqüência ordenada, linear ou parcial, de ações de cálculo geométrico, cálculo de
parâmetros tecnológicos, interpretação de dados geométrico-topológicos e seleção
de máquinas e ferramentas, de modo a produzir uma peça com forma desejada a
partir de uma peça em bruto (Cheung e Dowd, 1988).
Na visão de Kiritsis (1995), o plano de processo gerado por um sistema CAPP
é uma seqüência de ações baseadas nos recursos disponíveis no ambiente de
manufatura que faz com que a peça evolua do seu estado inicial (em bruto) até o
estado objetivo face às restrições impostas pelo referido ambiente. Dessa forma,
qualquer planejamento, seja este executado por especialista humano ou por um
sistema computacional, deve atender a três requisitos fundamentais: satisfação de
objetivos, respeito a restrições e utilização dos recursos disponíveis.
O primeiro passo para a construção de um sistema CAPP é a adequada
representação do problema de manufatura. As características geométricas das
peças, os materiais que a compõem, as máquinas e ferramentas a serem utilizadas
em sua fabricação devem ser bem conhecidos antes de se proceder à etapa de
modelagem do sistema. Além disso, as características do ambiente de manufatura
devem ser bem analisadas, uma vez que determinam as restrições ao processo de
fabricação.
Em seguida, devem-se estabelecer claramente os objetivos a serem satisfeitos,
definindo-se, em cada etapa do processo, qual o resultado esperado, quais as ações
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passíveis de serem adotadas face às restrições do processo, e quais as ações que
permitem chegar ao resultado final a partir de situações conhecidas e realizáveis
durante o processo de fabricação.
Identificados os objetivos, verifica-se a disponibilidade de recursos, para o quê
se faz necessário conhecer as capacidades das máquinas e das ferramentas
disponíveis no ambiente industrial (dimensões máximas passíveis de serem
cortadas, qualidade do corte, velocidade máxima de corte etc) bem como alocação
dessas máquinas às tarefas agendadas assim como a dos operadores às máquinas.
A última etapa da resolução de um problema de planejamento de processos
envolve a resolução de conflitos, ou seja, a competição entre as ações de
manufatura possíveis, os recursos disponíveis e as restrições impostas pela
geometria da peça, pelas características das máquinas e ferramentas e pela agenda
das máquinas e operadores. Para tanto, é necessário identificar as situações que
envolvam multiplicidade de operações (o quê fazer quando existirem duas ou mais
operações possíveis para a mesma ação apontada), definição de prioridades (o quê
priorizar quando duas operações forem necessárias em etapas coincidentes no
processo), sobreposição ou ausência de recursos (o quê fazer, por exemplo,
quando dois operadores e respectivas máquinas estiverem disponíveis para a
mesma tarefa ou, então, quando o operador necessário à execução da tarefa
requerida estiver ocupado na realização de uma outra atividade).
Além dos problemas sumariamente apresentados acima, o planejamento de
processos abrange uma vasta gama de problemas tecnológicos a serem resolvidos
ao longo do processo, tais como: avaliação das dimensões e tolerâncias de projeto,
identificação de cavidades e demais elementos característicos da peça, seleção de
máquinas e de ferramentas apropriadas, determinação de parâmetros de corte (no
caso de usinagem) planejamento da seqüência de fixações, projeto de dispositivos
especiais de fixação e estimativa de tempos e custos, entre outros.
Suponha-se, por exemplo, que se deseje fabricar uma peça metálica como a
indicada na Figura 2.1.
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Figura 2.1: Exemplo de peça metálica a ser fabricada.
Fonte: Elaborado pelo autor

Inicialmente será necessário identificar as peças em bruto disponíveis em
estoque e que possuam dimensões compatíveis com a peça a ser usinada e com as
operações de usinagem requeridas, selecionando-se aquela que estiver associada
à menor perda de material.
Estando definidas as dimensões da peça em bruto, deve-se proceder à seleção
das operações de usinagem necessárias à geração da forma desejada. Admitindose que o ambiente de manufatura disponha apenas de fresadoras tradicionais,
constata-se que a execução da peça da Figura 2.1 exige, grosso modo, a realização
de seis operações de faceamento e de uma operação de furação. A ordem em que
essas vierem a se realizar, no entanto, é crucial, uma vez que cada ação de fixação
da peça e de execução de uma dada operação é dependente da geometria da
própria peça, e esta muda em função das operações de usinagem realizadas. No
exemplo dado, observa-se que as faces inclinadas não deveriam ser executadas
antes da usinagem das duas faces planas paralelas,

uma vez que estas são

referências naturais para a medição dos ângulos formados com as faces inclinadas.
O mesmo vale para a operação de furação, que só deveria ser realizada após a
execução das faces paralelas. Nota-se, ainda, que operações de faceamento
intermediárias seriam necessárias, uma vez que os dispositivos de fixação utilizados
durante a usinagem naturalmente impedem o acesso da ferramenta de corte a
determinadas regiões da peça.
É importante observar que, dependendo da seqüência de operações de fixação
e de corte realizadas, não se consegue atingir a forma final desejada, seja porque
certas operações de corte se tornam impossíveis ou não atendem aos requisitos de
qualidade dimensional requeridos, seja porque as sobras de material remanescente
após uma dada operação de corte são insuficientes para a realização das operações
de fixação e/ou de corte subseqüentes. Em suma: requisito essencial a um sistema
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de planejamento de processos de fabricação é que disponha de meios para avaliar
se as ações realizadas a cada etapa originam condições que permitam que a
próxima etapa possa ser executada.
Tradicionalmente, o planejamento de processos de manufatura é considerado
uma atividade essencialmente manual, exercida por profissionais formados no
próprio ambiente industrial que acabam por adquirir habilidade e conhecimento
necessários para elaborar os processos utilizando os recursos disponíveis no chãode-fábrica de sua empresa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o tempo de formação
de um planejador de processos de fabricação varia entre 10 e 15 anos (Hayes,
1987). Iniciando-se nessa atividade após cumprir um longo aprendizado como
operador de máquinas, o conhecimento dessa classe de profissionais resulta, em
geral, da análise de relações de causa e efeito decorrentes da interação de um
grande número de variáveis associadas à forma das peças, aos materiais
escolhidos, às máquinas operatrizes utilizadas, às condições de corte impostas, à
seqüência de operações adotada etc. O planejador de processos é, em geral, um
técnico experiente que elabora planos de processo adequados graças à aplicação
racional do conhecimento que detém acerca dos métodos produtivos da empresa,
dos recursos tecnológicos disponíveis e do histórico de processos executados
(Wang, 1996). Uma súmula da primeira etapa da rotina de trabalho de um típico
planejador de processos é descrita por Joseph e Davies (1991). Conforme ilustrado
na Figura 2.2, a primeira abordagem ao problema consiste na

pré-análise dos

requisitos necessários à elaboração do plano de processo, ocasião em que se deve
optar ou pela adaptação de um plano de fabricação anterior às novas condições
impostas ou pela execução de um plano completamente original.
As dificuldades desse trabalho vão se acentuando à medida que começam a
surgir vários sub-objetivos a serem alcançados e, em decorrência, a inevitável
explosão combinatorial de soluções passíveis de serem utilizadas no plano de
processo (Cheung e Dowd,1988).
Hayes (1987) apresenta observação semelhante: “A dificuldade em se projetar
um plano de usinagem reside no fato de que, ainda que se saibam quais operações
serão executadas em uma dada máquina, não é clara a ordem em que elas devam
ser realizadas. A execução de uma dada operação pode impedir que outras sejam
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executadas a posteriori; portanto, para que o plano seja eficaz, é extremamente
importante definir a ordem correta das operações”.

RECEPÇÃO DO PROJETO
REVISÃO DO PROJETO

Revisar projeto

1. A peça é fabricável?
2. É recomendável alterá-la?

Projeto OK
SELEÇÃO DO MATERIAL EM BRUTO

EXISTE PROCESSO PARA PEÇA SIMILAR?
Sim

Não

ADAPTAR PROCESSO EXISTENTE

ELABORAR NOVO PROCESSO

Figura 2.2: Rotina de trabalho do planejador de processos.
Fonte: Elaborado pelo autor

O planejamento de processos pode ser considerado, portanto, uma tarefa
complexa, demorada e altamente dependente dos recursos fabris existentes,
requerendo profissionais experientes e preparados. Além disso, não segue um
padrão estabelecido, pois cada caso possui sua particularidade, o que dificulta a
modelagem matemática e aumenta a incerteza acerca da possibilidade de se
alcançar a solução ótima (Wang, 1996).

2.3 Categorias de sistemas CAPP
Tradicionalmente, os sistemas CAPP são classificados em duas categorias 
variantes e geradores.
Os sistemas variantes são aqueles que recuperam um plano de fabricação
previamente desenvolvido para a confecção de uma peça similar à requerida,
adaptando-o às novas condições impostas (Wang e Meng, 2008). Tais sistemas
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classificam os planos antigos em grupos, de modo a facilitar a sua posterior
adaptação a uma dada demanda de fabricação, para o quê se faz necessária a
aplicação de métodos de classificação baseados, por exemplo, na menor distância
entre os vetores característicos da peça almejada e os daquelas que anteriormente
haviam sido fabricadas (Cheung e Dowd, 1988; Wang, 1998).
Nos sistemas variantes, além de estarem sempre presentes as ações

de

busca de um plano de processo similar e adaptação desse plano às novas
condições do problema, identificam-se dois modos distintos de execução:
aprendizagem e operação. Durante a aprendizagem, coleta-se e organiza-se o
conhecimento disponível para posterior utilização, bem como se estabelecem
relações de similaridade entre as peças associadas aos planos de processo antigos,
que são classificadas em grupos e sub-grupos. Na fase de operação, realiza-se a
associação entre os dados da nova peça a ser fabricada e o processo previamente
desenvolvido para a fabricação de uma peça similar (Steudel, 1984).
Os sistemas geradores, por sua vez, geram um processo totalmente original,
utilizando apenas o conhecimento modelado sobre o domínio de manufatura em
questão e desconsiderando quaisquer planos de processos que porventura possam
ter sido desenvolvidos previamente. Assim, a lógica do planejamento é incorporada
ao sistema (Cheung e Dowd, 1988; Wang, 1998) e há a necessidade de se construir
uma base de conhecimento contendo regras e mecanismos de decisão que possam
ser adequadamente combinados de modo a produzir planos que atendam às
restrições impostas pelos dados do problema (Wang e Meng, 2008).
Por causa da complexidade do objetivo a ser atingido, os sistemas CAPP
geradores são construídos, via de regra, com o auxílio de ferramentas e linguagens
de Inteligência Artificial1. Uma abordagem muito utilizada para o desenvolvimento de
tais sistemas baseia-se na arquitetura de sistemas especialistas.

2.4 Sistemas especialistas
Sistemas computacionais capazes de simular a habilidade de tomada de
decisões de um especialista humano em um domínio restrito são denominados
1

Sistemas CAPP variantes muitas vezes utilizam redes neurais para a construção dos módulos de
aprendizagem e operação.
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“sistemas especialistas” (Giarratano e Riley, 1998). Essa classe de sistemas
computacionais encontra na literatura diferentes definições. De acordo com
Feigenbaum (1986), um sistema especialista é um programa inteligente de
computador que usa o conhecimento e processos de inferência para resolver
problemas difíceis o suficiente para requerer apenas intervenção humana em suas
soluções. Na visão de Liao (2004), tais sistemas constituem arcabouços de tarefas e
conhecimentos específicos transferidos do especialista humano para o computador.
Sistemas especialistas podem também ser definidos como os que atuam sobre um
grupo de informações sob determinados critérios de decisão para a resolução de
problemas, exibindo comportamento e desempenho semelhante a um especialista
humano (Luger, 2004).
Esses sistemas são capazes de manipular, por meio de complexos algoritmos
lógicos, estruturas descritoras do conhecimento de um perito na solução de uma
classe (domínio) de problemas, conjuntamente com os dados do novo problema a
ser solucionado. O conhecimento acima referido, armazenado na assim chamada
base de conhecimento, compõe-se, em geral, de regras heurísticas, ou seja,
relações de causa e efeito sem fundamentação científica, mas que são referendadas
pela experiência do especialista em resolver um grande número de problemas do
domínio considerado.
Geralmente os sistemas especialistas permitem a inspeção dos processos de
raciocínio utilizados na solução de um problema, mediante a apresentação dos
passos intermediários e da resposta a questões específicas sobre o processo de
solução (Luger, 2004). Além disso, por causa da estrita separação entre o
conhecimento específico do domínio e o utilizado pelos mecanismos de inferência,
modificações nessa classe de sistemas são realizadas por meio de simples edição
da base de conhecimento.
Muito embora apresentem as características vantajosas acima apontadas, os
sistemas

especialistas

requerem

esforços

apreciáveis

para

se

tornarem

operacionais. Em particular, durante a sua construção é necessário que ocorra
harmoniosa interação entre o especialista do domínio e o assim chamado
engenheiro de conhecimento, responsável por adquirir o conhecimento do
especialista de maneira formal e de acordo com o protocolo das linguagens e
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ambientes de desenvolvimento de sistemas especialistas. A figura 2.3 ilustra o
processo de interação entre o especialista e o engenheiro do conhecimento:

Figura 2.3: Interação entre o especialista e o engenheiro do conhecimento.
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme enfatizado por Giarratano e Riley (1998), as particularidades típicas
da arquitetura e da técnica de modelagem do conhecimento, bem como a atuação
restrita a um domínio específico, fazem com que os sistemas especialistas sejam,
em muitas ocasiões, uma opção pouco recomendável. Na resolução de problemas
em que existem algoritmos convencionais eficientes, por exemplo, não há
necessidade de se utilizar essa classe de sistemas computacionais. Também não é
recomendável a utilização de sistemas especialistas em tarefas críticas (que
envolvam vidas humanas, por exemplo), ou quando o conhecimento não puder ser
capturado facilmente, ou seja, quando os especialistas não estiverem disponíveis ou
não souberem explicar quais as heurísticas utilizadas na solução do problema.
A existência de uma máquina de inferência capaz de combinar segmentos de
conhecimento que, aplicados aos dados da memória de trabalho, modificam o
estado de solução do problema, é a característica fundamental da arquitetura de um
sistema especialista (vide Figura 2.4). Por esse motivo, nessa classe de sistemas
computacionais os processos genéricos de inferência e os elementos do
conhecimento específico do domínio são mantidos separados.
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Memória de

Base de

trabalho

conhecimento

Motor de
inferência

Figura 2.4: Arquitetura de um sistema especialista.
Fonte: Elaborado pelo autor

2.5 Métodos de inferência
Nos dois tópicos a seguir são apresentados os dois mecanismos clássicos de
inferência

utilizados pelos sistema especialistas – encadeamento regressivo

(backward chaining) e encadeamento progressivo (forward chaining), os quais se
diferenciam entre si pelo sentido lógico de ativação dos elementos da base de
conhecimento.

2.5.1 Encadeamento regressivo
Nesse método de inferência, o problema é formulado como uma demonstração
de teorema: uma vez apresentadas as teses a serem demonstradas, dá-se início a
um processo de busca encadeada da satisfação das premissas que convalidem as
teses postuladas. Caso todas as premissas sejam satisfeitas as teses são
consideradas verdadeiras e, portanto, passam à condição de teoremas. Dito de outra
forma, a travessia do espaço de estados do problema, nesse tipo de encadeamento,
se realiza a partir do estado final (tese) e as sucessivas etapas da demonstração do
teorema concretizam o travessia do espaço de estados. O processo se encerra de
forma afirmativa (prova-se o teorema) quando o percurso atinge um estado
correspondente a um postulado do problema; e de forma negativa (refuta-se o
teorema) se nenhum percurso atingir algum estado correspondente a um postulado
do problema.
A título de exemplo, consideremos uma peça em bruto de dimensões
conhecidas ([a, b, c]), que deve ser convenientemente cortada de forma a atender a
uma encomenda de fabricação de três blocos menores, de tamanhos distintos ([a’,
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b’,c’], [a”,b”,c”] e [a’’’,b’’’,c’’’]). Expresso na forma de teorema, esse problema poderia
ser enunciado como: “Existe um conjunto de blocos formados por peças
encomendadas, de tamanhos conhecidos ([a’,b’,c’], [a”,b”,c”] e [a’’’,b’’’,c’’’]) que,
eventualmente combinados com outros blocos de dimensões as menores possíveis
(representando a sobra de material, ou seja, a diferença entre o volume total dos
blocos encomendados e o volume do bloco do estoque), resultem em uma
determinada peça em bruto, de dimensões ([a,b,c]) disponível em estoque.”.
Utilizando encadeamento regressivo, o espaço inicial de estados seria definido
pelo objetivo a ser alcançado, ou seja, o conjunto de blocos encomendados ([a’,b’
,c’], [a”,b”,c”] e [a’’’,b’’’, c’’’]) acrescido do conjunto de blocos que constituirão a sobra
de material (vide Figura 2.5).

Figura 2.5: Espaço inicial de estados no encadeamento regressivo.
Fonte: Elaborado pelo autor

Os espaços de estados intermediários corresponderão às várias situações
resultantes da combinação do agrupamento entre os blocos do estado inicial,
visando à formação de uma peça em bruto existente em estoque. Na figura 2.6
mostra-se um estado em que três peças em bruto seriam formadas a partir da
combinação das peças do estado inicial.
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Figura 2.6: Espaço intermediário de estados no encadeamento regressivo.
Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, no espaço de estados espera-se que as sucessivas combinações de
blocos realizadas nas etapas intermediárias, venham a dar origem a uma peça em
bruto existente no estoque (vide Figura 2.7). Se atingido esse estado, estará
confirmada a hipótese inicial, e, portanto, a solução do problema postulado, ou seja:
“existe uma peça em estoque capaz de atender à encomenda”.

Figura 2.7: Elemento do espaço final de estados no encadeamento regressivo.
Fonte: Elaborado pelo autor

Desta maneira, o plano de processo corresponderá à sucessão de estados que
ligam os estados inicial e final do espaço de estados.

Na Figura 2.8 apresenta-se
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um caso elementar de um plano de processos em que esses dois estados extremos
estão diretamente conectados.

Figura 2.8: Alteração do espaço de estados causada pelo encadeamento regressivo.
Fonte: Elaborado pelo autor

2.5.2 Encadeamento progressivo
Neste tipo de encadeamento, o estado inicial do problema, representado na
memória de trabalho, provoca a ativação de um ciclo de identificação-execução,
mediante o qual se realiza a seleção de uma regra da base de conhecimento que
possui premissas satisfeitas pelos dados da memória de trabalho. A execução dessa
regra produzirá modificações no espaço de estados (e, por conseguinte, na memória
de trabalho). Perante esse novo estado, outra regra será ativada, a qual também
promoverá modificações no espaço de estados. E, assim, por diante, realiza-se a
travessia do espaço de estados até que, eventualmente, se atinja o estado objetivo.
Utilizando o exemplo citado anteriormente, da peça em bruto do estoque, com
dimensões ([a,b,c]) que se pretende utilizar para satisfazer a uma encomenda de
fabricação de três blocos menores, com dimensões ([a’, b’, c’], [a”,b”,c”] e [a’’’,
b’’’,c’’’]), o estado inicial do problema corresponde à peça em bruto do estoque (vide
Figura 2.9). A partir desse estado, sucessivas regras

de corte de peças são

ativadas, dando origem a novos blocos e, conseqüentemente, modificando o espaço
de estados (vide Figura 2.10). No estado final (Figura 2.11) comparecem os três
blocos que satisfazem à encomenda, bem como outros
variadas, representando as sobras de material.

blocos de dimensões
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Figura 2.9: Espaço inicial de estados no encadeamento progressivo.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2.10: Espaço intermediário de estados no encadeamento progressivo.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2.11: Espaço final de estados no encadeamento progressivo.
Fonte: Elaborado pelo autor
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No exemplo exposto, a seqüência de operações de corte propostas pelas
regras de corte constituirá o plano de processo para a fabricação dos blocos
encomendados. A Figura 2.12 ilustra a alteração do espaço de estados realizada
pelo encadeamento progressivo.

Figura 2.12: Alteração do espaço de estados gerada pelo encadeamento progressivo.
Fonte: Elaborado pelo autor

O arcabouço clássico para a implantação de mecanismos de inferência
progressivos é o assim chamado sistema de produção, que será brevemente
exposto a seguir.
2.6 Sistemas de produção
De acordo com Luger (2004), um sistema de produção ou sistema baseado em
regras é um modelo de computação apto a executar algoritmos de busca ou ainda a
modelar métodos de resolução tipicamente utilizados por um especialista humano
para resolver uma determinada classe de problemas. Sua estrutura compõe-se dos
seguintes elementos:
 Conjunto de regras de produção: Essas regras, que

têm a forma de pares

condição-ação, representam uma parcela do conhecimento necessário a solução
de um problema. A condição é uma expressão lógica que descreve as premissas
que devem ser satisfeitas pela regra; a ação é composta por um conjunto de
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funções que promovem a alteração do espaço de estados quando a condição é
satisfeita pelos dados da memória de trabalho.
 Memória de trabalho: Contém os dados que representam o espaço de estados do
problema durante o processo de resolução.
 Ciclo identificação-execução: É o algoritmo responsável pela execução do
encadeamento progressivo das regras de produção.
Na figura 2.13 mostram-se as etapas da estratégia de controle de um sistema
de produção (Wang et. al, 2008).

Figura 2.13: Estratégia de controle de processamento de um sistema de produção.
Fonte: Wang et. al, 2008

Após o carregamento da memória de trabalho com os fatos iniciais do espaço
de estados, a cada ciclo de resolução o algoritmo realiza as seguintes atividades: (a)
unifica as premissas das regras com os fatos da memória de trabalho; (b) aplica
uma estratégia de resolução de conflitos para escolher, dentre as regras que
satisfazem às premissas, aquela a ser executada no ciclo considerado; (c) analisa a
memória de trabalho (modificada em virtude da aplicação da regra recente) e verifica
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se o estado objetivo foi alcançado, encerrando o ciclo nesse caso, ou reiterando em
caso contrário. Na hipótese de nenhuma das premissas das regras serem satisfeitas
pelos fatos existentes na memória de trabalho, o processamento se encerra sem que
se atinja o objetivo almejado.
Os sistemas de produção apresentam boa adesão à modelagem de processos
de resolução de problemas por especialistas humanos, pois estes utilizam, em geral,
conhecimento segmentado em um conjunto de regras heurísticas, e estas são
selecionadas e aplicadas de acordo com a evolução da solução do problema.

2.7 Trabalhos relevantes
Conforme indicado por Marri et al. (1998), os primeiros sistemas CAPP eram,
essencialmente, do tipo variante. A partir do início dos anos 80, porém, os ambientes
de resolução de problemas desenvolvidos no âmbito da Inteligência Artificial,
permitiram que se construíssem sistemas CAPP gerativos, dotados de bases de
conhecimento e de mecanismos de inferência independentes.
Descotte (1985) apud Kiritsis (1995) cita o sistema GARI, desenvolvido em
1981, como o primeiro sistema CAPP a utilizar técnicas de Inteligência Artificial.
Esse sistema possuía uma base de conhecimento com cerca de 50 regras
dedicadas ao planejamento automático da seqüência de operações de máquina, e
seu mecanismo de inferência era baseado em encadeamento progressivo.
Halevi e Wang (2007) geram uma árvore para identificar as diversas
possibilidades de processos fabricação e, dessa maneira, descobrir o roteiro que
esses autores classificam de “ótimo”. Para tanto, investigam algumas possíveis
métricas de avaliação como, por exemplo: máxima produção, mínimo custo, máximo
lucro, mínimo investimento e maior rapidez de retorno sobre o investimento.
Ramana e Rao (2003) propõem um método de planejamento para a
modelagem dos dados e elaboram bases de conhecimento voltadas à integração
das atividades dos setores de projeto e de planejamento do processo de produção.
A relevância desse trabalho está vinculada à identificação das classes e das regras
para utilização na fase de planejamento do processo, tal qual é feita na presente
dissertação.
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Feng (2003) apresenta as características requeridas por um sistema CAPP de
modo a possibilitar integração entre as atividades de projeto e planejamento. Com
auxílio de diagramas IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling), bastante
utilizados para a descrição de atividades de manufatura, são identificadas todas as
variáveis importantes das etapas de projeto e fabricação, com ênfase em aspectos
relacionados ao uso de ferramentas, às restrições operacionais e aos dados de
entrada e saída. Cada diagrama é composto de sub-diagramas que detalham cada
etapa essencial ao processo. Dessa forma, facilita-se o mapeamento das
informações necessárias à construção do sistema proposto.
Sadaiah (2002) apresenta uma metodologia de desenvolvimento de um
sistema CAPP com habilidades para reconhecer características relevantes das
máquinas, bem como identificar as restrições ao planejamento devidas ao formato
das peças, ao custo de fabricação e às tolerâncias dimensionais, dentre outras.
Gologlu (2003) apresenta um sistema de planejamento de processos em que o
seqüenciamento das operações é obtido mediante a imposição de restrições devidas
às características das máquinas e os tipos de operação realizadas, com foco na
minimização de troca de ferramentas.

2.8 Contribuições à metodologia de desenvolvimento do sistema proposto
Nos tópicos anteriores deste capítulo, abordaram-se alguns temas relevantes à
construção do sistema de apoio ao planejamento de operações de corte de blocos
hexaédricos. No próximo capítulo, será detalhada a metodologia de desenvolvimento
aplicada

ao

apresentados.

sistema

proposto

na

dissertação,

utilizando-se

os

conceitos
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3

MATERIAIS E MÉTODOS
A clara delimitação do escopo do problema de planejamento de cortes de

blocos prismáticos hexaédricos, assim como a compreensão dos métodos de
resolução utilizados pelos especialistas, são fundamentais para que se possa
realizar a especificação inicial do sistema CAPP almejado. Isso feito, pode-se então
avançar rumo à seleção de ferramentas e de métodos de desenvolvimento de
software apropriados.
Nos tópicos que seguem, descrevem-se as atividades de engenharia de
conhecimento que culminaram com a modelagem do conhecimento do especialista
na forma de regras de produção e a subseqüente organização da base de
conhecimento do sistema.

3.1 Engenharia de conhecimento
As empresas que comercializam blocos metálicos cujas dimensões não são
padronizadas, mas definidas pelos clientes, enfrentam grandes dificuldades ao
elaborarem os planos de corte, pois, à medida que se extraem das peças em bruto
originais do estoque os itens encomendados, resultam novos blocos cujas dimensões
nem sempre permitem a subseqüente extração de itens que atendam à demanda.
Por se tratar de um processo recursivo, a sucessão de cortes pode dar origem a
numerosos blocos de dimensões impróprias às aplicações dos clientes, fato que os
condena, inevitavelmente, à sucata. Como os blocos metálicos possuem elevado
valor comercial, é desejável que se elaborem planos de corte que produzam a menor
quantidade possível de sucata.
Conforme ilustrado na Figura 3.1, os cortes são efetuados por meio de serras
automáticas, de modo a promover a completa separação das duas partes do bloco
adjacentes à secção de corte. Em suma, sempre se executam cortes transversais ou
longitudinais que dividem o bloco original em dois blocos menores.
Via de regra, o planejamento da seqüência de cortes é executado por um
operário especializado da empresa, utilizando procedimentos ad hoc e simulações
baseadas em tentativa e erro. Por ser realizado “com papel e lápis”, sem o apoio de
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recursos computacionais como, por exemplo, programas CAD e bases de dados,
essa atividade não favorece o acúmulo e posterior transferência de conhecimento.

Figura 3.1: Orientação dos cortes efetuados por serra nas peças prismáticas.
Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 3.2 ilustra-se o fluxo de trabalho de uma típica empresa fornecedora
de blocos sob medida. O especialista recebe a encomenda, verifica se há algum
plano de processo semelhante em seus arquivos em papel, verifica quais são as
peças disponíveis em estoque e, dependendo ou não da existência de um plano
similar, ajusta-o ou elabora um novo plano para a produção dos blocos que atenda à
solicitação do cliente e que produza uma quantidade aceitável de sobras de material.

Recebimento da encomenda

Identificação de planos
de processo similares

Expedição do plano para
o setor de fabricação

Análise do plano
de fabricação

Análise das peças
em estoque

Elaboração do
plano de fabricação

Figura 3.2: Fluxo de trabalho em empresa de blocos metálicos sob encomenda.
Fonte: Elaborado pelo autor
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De forma mais detalhada, podem-se identificar as seguintes ações realizadas
pelo especialista em planejamento de processos de corte de blocos:
1. Verifica se as peças em estoque possuem volumes consistentes com os das
peças encomendadas. Em outras palavras, se todos os blocos Bei de dimensões
ai,bi,c i da encomenda podem ser extraídos de um ou mais blocos em bruto Bbj de
dimensões aj, bj, c j, disponíveis em estoque.
2. Seleciona um conjunto de n blocos em bruto Bbj do estoque que possuam
dimensões e volumes consistentes com os dos m blocos Bei solicitados.
3. Seleciona, dentre o parque de serras disponíveis, uma com capacidade de corte
adequada à execução das operações previstas.
4. Realiza várias simulações de seqüências de corte dos blocos em bruto Bbj,
visando à produção dos blocos Bei,. Para cada um desses casos, estima o volume
do material desperdiçado.
5. Identifica, para posterior inclusão no estoque, todas as peças geradas em uma
dada etapa do processo de serramento e que não possuem as dimensões de
quaisquer uma das peças encomendadas.
6. Atribui, em função da quantidade de material desperdiçado, uma nota de
classificação (“bom”, “satisfatório”, “ruim”) a cada um dos planos de corte obtidos.
7. Seleciona um, dentre os planos de corte que obtiveram a melhor classificação.
Nas figuras 3.3 e 3.4 apresentam-se os planos de corte e as respectivas
anotações de um especialista em planejamento de cortes de blocos prismáticos.
Por causa das limitações inerentes aos métodos de trabalho apontados acima,
o plano de processo de cortes produzido pelo especialista humano é fruto de
avaliações baseadas em um número muito pequeno de simulações, razão pela qual
se há de inferir que outros planos mais eficientes poderiam ser obtidos caso se
utilizassem métodos mais apropriados à análise dos múltiplos cenários resultantes
dos cortes realizados. Como citado anteriormente, o elevado valor comercial das
peças é um forte incentivo para a busca de uma solução que aumente a
produtividade da empresa mediante a redução de desperdício de material.
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Figura 3.3: Plano de cortes proposto por especialista (considerado, ao final, “bom”).
Fonte: Especialista em planejamento de processo

Figura 3.4: Plano de cortes proposto por especialista (considerado, ao final, “ruim”).
Fonte: Especialista em planejamento de processo
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3.2 Concepção do sistema CAPP
A modelagem e desenvolvimento do sistema de apoio ao planejamento de
processos de corte de blocos prismáticos hexaédricos teve entre suas metas a de
não buscar substituir os especialistas humanos por um programa computacional.
Aliás, para que isso fosse possível, seria necessário modelar o problema abordado
como um problema de otimização combinatória, cuja resolução envolveria a
aplicação de técnicas de pesquisa operacional (como programação dinâmica, por
exemplo), o que não se pretendia. Concebido como uma ferramenta de apoio ao
especialista em planejamento de processos de corte de blocos prismáticos
hexaédricos, as principais metas estabelecidas para o sistema em foco foram as
seguintes:
 Apresentar as características de um sistema CAPP do tipo gerativo, baseado em
arquitetura de sistema especialista, utilizando uma máquina de inferência com
encadeamento progressivo e uma base de conhecimento constituída por regras
de produção.
 Ser capaz de gerar diversos planos de seqüenciamento de corte a partir dos
dados relacionados ao parque de máquinas, aos blocos em bruto disponíveis no
estoque da empresa e à lista de blocos encomendados pelo cliente.
 Ser capaz de realizar estimativas do volume de material desperdiçado em cada
um dos planos de processo sugeridos.
Nos tópicos que seguem serão descritas as atividades que conduziram à
definição e constituição dos elementos principais do sistema especialista em foco 
máquina de inferência, base de conhecimento e memória de trabalho.

3.2.1 Seleção das linguagens de programação e da máquina de inferência
Para desenvolver o arcabouço do sistema CAPP, abrangendo a interface com
o usuário e o módulo de comunicação com o núcleo inteligente do sistema 
máquina de inferência e base de conhecimento  adotou-se a linguagem de
programação Java. Essa escolha se deveu às inúmeras facilidades propiciadas por
essa linguagem, dentre as quais cabe destacar a separação das camadas de
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apresentação e de dados, a farta disponibilidade de recursos gráficos e a facilidade
para realizar a integração com bancos de dados e com ambiente Web.
Conforme salientado na literatura, existe uma ampla gama de ferramentas de
software que aceleram o processo de desenvolvimento de um sistema especialista.
Os assim chamados expert systems shells (Hayes-Roth et al., 1983) possuem uma
máquina de inferência associada a uma linguagem para a edição de bases de
conhecimento, permitindo assim a construção de sistemas especialistas em vários
domínios de conhecimento.
Optou-se, assim, pela construção de uma arquitetura conjunta onde fosse
possível gerar classes java (de modo a organizar o projeto e integrar as linguagens)
e ao mesmo tempo manter separadas as regras de negócio relacionadas ao módulo
inteligente e as camadas de apresentação relativas ao sistema tradicional. Tais
considerações levaram à escolha da linguagem JEOPS (Figueira Filho, 2007) para o
desenvolvimento do núcleo inteligente do sistema. Esta é uma linguagem que pode
ser facilmente integrada a programas escritos em Java, bastando apenas que se
adicione uma biblioteca específica para compilar o arquivo de regras de produção e
transformá-las em classes java. Dessa forma, todos os recursos da linguagem Java
 orientação a objetos, bibliotecas, interfaces, acesso a bancos de dados ,
podem ser utilizados. Além disso, mantém-se o projeto organizado em camadas
separadas de apresentação, negócios, banco de dados e regras de produção.

3.2.2 Modelagem do conhecimento
Idealmente, esta atividade deveria ter sido precedida por uma série de
entrevistas realizadas com um especialista do processo, conforme recomendado na
literatura (Hoffman, 1987). Diante da dificuldade de se agendar tais entrevistas, a
modelagem do conhecimento baseou-se estritamente em um conjunto de poucos
planos de processo (como os ilustrados nas Figuras 3.3 e 3.4) elaborados por uma
empresa fornecedora de blocos de aço sob medida, que, à ocasião, demonstrou
interesse em desenvolver um sistema computacional que auxiliasse os seus
profissionais a realizar planejamentos mais eficientes.
A partir da análise detalhada desses planos e das informações destacadas no
item 3.1, definiram-se os postulados do problema e os componentes da base de
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conhecimento. Os primeiros, registrados como fatos na memória de trabalho,
abrangem essencialmente as estruturas descritoras dos blocos, estreitamente
relacionadas com a evolução do espaço de estados do problema. Quanto à base de
conhecimento, esta se compõe de um conjunto de regras de produção dedicadas à
solução de problemas específicos de corte de blocos e de um conjunto de objetos
java ligados a ações de controle e interface.
3.2.3 Modelagem dos blocos
Convencionou-se que a maior dimensão seria considerada como comprimento,
a intermediária seria a largura e a menor a altura. Dessa forma, na representação da
alteração do espaço de estados, quando um bloco é cortado (vide Figura 3.5), e, por
conseguinte, tem as dimensões alteradas, reorganizam-se seus atributos, de modo a
que comprimento, largura e altura fiquem associados às dimensões pertinentes,
segundo o padrão adotado.
Devido às limitações das serras automáticas, que somente permitem cortes
transversais ou longitudinais ao longo de toda a extensão do bloco, apenas três tipos
de corte são permitidos, segundo a convenção adotada:

corte longitudinal

horizontal, corte longitudinal vertical e corte transversal vertical (vide Figura 3.6).
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Altura
15 cm

15 cm
Corte vertical a 10 cm

Comprimento
20 cm

Largura
18 cm

10 cm
ccm

Altura
10 cm

Comprimento
18 cm

18 cm

Reorganização das
dimensões

Largura
15 cm

Figura 3.5: Alteração do espaço de estados causada por uma operação de corte.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 3.6: Corte longitudinal horizontal, corte longitudinal vertical e corte transversal.
Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.4 Memória de trabalho
Tanto os dados (fatos) da memória de trabalho quanto certos mecanismos de
manipulação requeridos para o controle dos ciclos do processo foram modelados de
acordo com o paradigma de orientação a objetos. Dessa forma, construíram-se dois
conjuntos de classes  as principais (responsáveis pelo armazenamento de dados)
e as auxiliares (voltadas ao controle dos ciclos do processo).
As classes principais são as seguintes:
 PecasCorte: Define e identifica as peças que constam na encomenda, rotulando
as que já foram processadas e as que ainda estão pendentes de processamento.
A cada corte efetuado, as peças recortadas passam a integrar essa classe, para
serem utilizadas nos novos ciclos de processamento.
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 PecasEstoque: Define e identifica as peças em estoque existentes na fábrica,
rotulando as que já foram utilizadas no cálculo e as que ainda não foram
processadas pelo sistema.
 PecasSobra: Define e identifica as sobras ao término de cada ciclo do
processamento, armazenando suas dimensões e quantidades, para que possam
vir a ser utilizadas no planejamento de corte de futuras encomendas.
 PecasAltaDemanda: Define e identifica as peças comumente utilizadas em
encomendas, ou seja, aquelas que serão provavelmente propostas durante o
planejamento de corte de futuras encomendas.
 PecasSobraAnalise: Define e identifica as sobras do primeiro processamento que
serão analisadas no planejamento de corte de futuras encomendas.
 PecasRefugo: Define e identifica as sobras ao término do processo, indicando
que suas dimensões não satisfazem às peças constantes na encomenda nem as
peças de alta demanda.
 PlanoProcesso: Armazena toda a seqüência de operações necessárias à
produção dos blocos encomendados,

ou seja, a relação de peças a serem

cortadas, as máquinas utilizadas em cada corte e as peças resultantes dessas
operações. Em seguida, indica o destino de cada parte cortada e a subseqüente
cadeia recursiva de operações requeridas, até o atendimento total da encomenda.
Ao final, indica as sobras resultantes do processo.
As classes de controle são as seguintes:
 EfetuaCalculos: Atualiza os status das peças, identificando quais as que já foram
utilizadas e quais ainda estão disponíveis para o processamento.
 BuscaDadosBD: Separa as operações de acesso a banco de dados, de modo a
manter a organização do sistema e a facilitar sua manutenção no caso de o banco
de dados vir a sofrer alterações.
 PreparaJeops: Prepara os dados de processamento, carregando os objetos na
memória de trabalho.
 ProcessaJeops: Esta é a classe resultante da compilação das regras escritas em
Jeops, ou seja, a classe que contém todas as regras da base de conhecimento.
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Na figura 3.7 é representado o modelo de domínio idealizado, retratando as
principais classes abordadas para o desenvolvimento.

Figura 3.7: Modelo de domínio.
Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.5 Base de conhecimento
A elaboração das regras específicas para seqüenciamento de cortes em blocos
foi amparada por algumas simulações manuais de problemas elementares de
planejamento, procurando-se identificar, em cada caso, as transições dos status dos
blocos envolvidos nas operações, de acordo com o modelo geométrico utilizado.
Desse estudo, resultaram três conjuntos de regras  as de dimensionamento, as de
corte e as de controle.
As primeiras reinterpretam a geometria do bloco, atribuindo ao comprimento a
maior dimensão, à largura a dimensão intermediária e à altura a menor dimensão.
Essas regras, denominadas redimensionaComprLargura, redimensionaLarguraAltura
e redimensionaComprAltura, são apresentadas na Figura 3.8.
Regra redimensionaComprLargura:
Se largura > comprimento então
Substitui valores de comprimento e largura
Regra redimensionaLarguraAltura:
Se altura > largura então
Substitui valores de largura e altura
Regra redimensionaComprAltura:
Se altura > comprimento então
Substitui valores de comprimento e altura

Figura 3.8: Regras de dimensionamento.
Fonte: Elaborado pelo autor
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De maneira análoga, foram definidas as regras de dimensionamento para a
fase de atribuição do planejamento de encomendas futuras, a saber, as regras:
redimensionaComprLarguraAltaDemanda, redimensionaLarguraAlturaAltaDemanda
e redimensionaComprAlturaAltaDemanda.
As regras de corte foram elaboradas para o atendimento a diversos casos
possíveis de corte. São elas:
 zeroCortes: Descreve a situação em que existe no estoque um bloco com
dimensões iguais às do bloco encomendado. Logo, nenhum corte é requerido
para esse caso (vide Figura 3.9).
Regra zeroCortes:
Se comprimentoPeçaEstoque = comprimentoPeçaCorte e
larguraPeçaEstoque = larguraPeçaCorte e
alturaPeçaEstoque = alturaPeçaCorte então
PeçaCortada = PeçaEstoque

Figura 3.9: Caso em que não é necessário realizar quaisquer cortes.
Fonte: Elaborado pelo autor

 umCorteAltura: Descreve a situação em que existe no estoque um bloco com
comprimento e largura iguais à do bloco encomendado, mas altura superior.
Nesse caso, é necessário realizar um corte longitudinal horizontal simples na
altura indicada pelo bloco encomendado. Resultará uma sobra com largura e
comprimento iguais à do bloco encomendado e altura igual à diferença entre as
alturas do bloco do estoque e do bloco encomendado (vide Figura 3.10).
 umCorteLargura: Descreve a situação em que existe no estoque um bloco com
comprimento e altura iguais à do bloco encomendado, mas largura superior.
Nesse caso, é necessário realizar um corte longitudinal vertical simples na largura
indicada pelo bloco encomendado. Resultará uma sobra com comprimento e
altura iguais à do bloco encomendado e largura igual à diferença entre as larguras
do bloco do estoque e do bloco encomendado (vide Figura 3.10).
 umCorteComprimento: Descreve a situação em que existe no estoque um bloco
com altura e largura iguais à do bloco encomendado, mas comprimento superior.
Nesse caso, é necessário realizar um corte transversal vertical simples no
comprimento indicado pelo bloco encomendado. Resultará uma sobra com altura
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e largura iguais à do bloco encomendado e comprimento igual à diferença entre
os comprimentos do bloco do estoque e do bloco encomendado (vide Figura
3.10).

Regra umCorteAltura:
Se comprimentoPeçaEstoque = comprimentoPeçaCorte e
larguraPeçaEstoque = larguraPeçaCorte e
alturaPeçaEstoque > alturaPeçaCorte então
Ajusta altura de PeçaEstoque
PeçaCortada = PeçaEstoque
NovaPeçaEstoque = PeçaEstoqueAjustada
Regra umCorteLargura:
Se comprimentoPeçaEstoque = comprimentoPeçaCorte e
larguraPeçaEstoque > larguraPeçaCorte e
alturaPeçaEstoque = alturaPeçaCorte então
Ajusta largura de PeçaEstoque
PeçaCortada = PeçaEstoque
NovaPeçaEstoque = PeçaEstoqueAjustada
Regra umCorteComprimento:
Se comprimentoPeçaEstoque > comprimentoPeçaCorte e
larguraPeçaEstoque = larguraPeçaCorte e
alturaPeçaEstoque = alturaPeçaCorte então
Ajusta comprimento de PeçaEstoque
PeçaCortada = PeçaEstoque
NovaPeçaEstoque = PeçaEstoqueAjustada

Figura 3.10: Regras envolvendo um único corte.
Fonte: Elaborado pelo autor

 doisCortesComprLargura, doisCortesComprAltura, doisCortesLarguraAltura: Essas
regras descrevem as situações em que duas das dimensões do bloco a ser
cortado são maiores do que as do bloco encomendado. Assim, serão necessários
dois cortes (de acordo com as dimensões excedidas), de modo a que se produza
o bloco desejado. Como efeito colateral, resultarão dois novos blocos a serem
incorporados ao estoque (vide Figura 3.11).
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Regra doisCortesComprLargura:
Se comprimentoPeçaEstoque > comprimentoPeçaCorte e
larguraPeçaEstoque > larguraPeçaCorte e
alturaPeçaEstoque = alturaPeçaCorte então
Ajusta comprimento de PeçaEstoque
Armazena PeçaSobra
Ajusta largura de PeçaEstoque
PeçaCortada = PeçaEstoque
NovaPeçaEstoque = PeçaEstoqueAjustada
Regra doisCortesComprAltura:
Se comprimentoPeçaEstoque > comprimentoPeçaCorte e
larguraPeçaEstoque = larguraPeçaCorte e
alturaPeçaEstoque > alturaPeçaCorte então
Ajusta comprimento de PeçaEstoque
Armazena PeçaSobra
Ajusta altura de PeçaEstoque
PeçaCortada = PeçaEstoque
NovaPeçaEstoque = PeçaEstoqueAjustada
Regra doisCortesLarguraAltura:
Se comprimentoPeçaEstoque = comprimentoPeçaCorte e
larguraPeçaEstoque > larguraPeçaCorte e
alturaPeçaEstoque > alturaPeçaCorte então
Ajusta largura de PeçaEstoque
Armazena PeçaSobra
Ajusta altura de PeçaEstoque
PeçaCortada = PeçaEstoque
NovaPeçaEstoque = PeçaEstoqueAjustada

Figura 3.11: Regras envolvendo dois cortes.
Fonte: Elaborado pelo autor

 tresCortes:

Descreve a situação em que as três dimensões do bloco a ser

cortado são maiores do que a do bloco encomendado. Nesses casos, é
necessário executar

três cortes (longitudinal horizontal, longitudinal vertical e

transversal vertical), de modo a que se produzir o bloco desejado. Resultarão, em
decorrência, três novos blocos a serem incorporados ao estoque (vide Figura
3.12).
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Regra tresCortes:
Se comprimentoPeçaEstoque > comprimentoPeçaCorte e
larguraPeçaEstoque > larguraPeçaCorte e
alturaPeçaEstoque > alturaPeçaCorte então
Ajusta comprimento de PeçaEstoque
Armazena PeçaSobra1
Ajusta largura de PeçaEstoque
Armazena PeçaSobra2
Ajusta altura de PeçaEstoque
PeçaCortada = PeçaEstoque
NovaPeçaEstoque = PeçaEstoqueAjustada

Figura 3.12: Regras envolvendo três cortes.
Fonte: Elaborado pelo autor

É importante salientar que, embora não tenham sido mencionadas nas regras
anteriores, serras com capacidade de corte apropriada são associadas às operações
de corte pertinentes.
Assim como nas regras de dimensionamento, nas regras de corte também se
adotou a replicação para o atendimento às peças de alta demanda. Para isso, foram
criadas as seguintes regras adicionais:
zeroCortesAltaDemanda,

umCorteAlturaAltaDemanda,

umCorteComprimentoAltaDemanda,

umCorteLarguraAltaDemanda,

doisCortesComprAlturaAltaDemanda,

doisCortesComprLarguraAltaDemanda,

doisCortesLarguraAlturaAltaDemanda

tresCortesAltaDemanda

As regras de controle verificam se o objetivo foi atingido (isto é, se foi possível
atender à encomenda), se o processamento passa por algum estágio intermediário
ou se o ciclo de seleção de regras foi concluído sem que o objetivo (atendimento da
encomenda) tenha sido alcançado. São elas:
 fimDoProcessamentoCompr: Trata das situações em que o comprimento do bloco
a ser cortado é menor do que o do bloco encomendado. Portanto, exclui esse
bloco da análise, e seleciona um novo bloco (vide Figura 3.13).
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 fimDoProcessamentoLargura: Trata das situações em que a largura do bloco a
ser cortado é menor do que a do bloco encomendado. Portanto, exclui esse bloco
da análise e seleciona um novo bloco (vide Figura 3.13).
 fimDoProcessamentoAltura: Trata das situações em que a altura do bloco a ser
cortado é menor do que a do bloco encomendado. Portanto, exclui esse bloco da
análise e seleciona um novo bloco (vide Figura 3.13).
Regra fimDoProcessamentoCompr:
Se comprimentoPeçaEstoque < comprimentoPeçaCorte então
PeçaSobra = PeçaEstoque
Busca a próxima peçaEstoque na lista de PeçasSobra
Regra fimDoProcessamentoLargura:
Se larguraPeçaEstoque < larguraPeçaCorte então
PeçaSobra = PeçaEstoque
Busca a próxima peçaEstoque na lista de PeçasSobra
Regra fimDoProcessamentoAltura:
Se alturaPeçaEstoque < alturaPeçaCorte então
PeçaSobra = PeçaEstoque
Busca a próxima peçaEstoque na lista de PeçasSobra

Figura 3.13: Regras de controle que selecionam novos blocos do estoque.
Fonte: Elaborado pelo autor

Para as regras de controle, novamente foram replicadas as regras de
atendimento a alta demanda, o que veio a produzir as seguintes regras adicionais:
fimDoProcessamentoComprAltaDemanda,
fimDoProcessamentoLarguraAltaDemanda,
fimDoProcessamentoAlturaAltaDemanda.
Além das regras de controle específicas para o corte analisado, foram também
criadas as seguintes regras gerais de controle do processamento:
 fimEncomenda: Trata da situação em que a encomenda é totalmente satisfeita.
Nesse caso, inicia a busca da próxima peça em bruto a analisar.
 fimEncomendaAltaDemanda: Trata da situação em que não há mais peças de alta
demanda a serem atendidas pela peça analisada. Nesse caso, verifica se há
alguma outra peça na lista de sobras que possa originar uma peça de alta
demanda.
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 buscaProximaPecaEmBruto: Trata da situação que se verifica após a constatação
de que não há mais peças de alta demanda a serem atendidas. Nesse caso,
verifica se há novas peças em bruto para atendimento da encomenda. Se houver,
inicia nova análise. Em caso contrário, grava o plano de cortes e calcula a sobra
de material para cada peça em bruto analisada, encerrando o processamento
(vide Figura 3.14).
 fimCalculo: Trata da situação em que a encomenda não pôde ser atendida. Nesse
caso o processamento é simplesmente encerrado (vide Figura 3.14).
Regra fimEncomenda:
Se não há mais PeçaCorte então
PeçaSobra = PeçaEstoque
Armazena Plano de Processo
Busca a próxima peçaEstoque na lista de PeçasEmBruto
Regra fimEncomendaAltaDemanda:
Se não há mais PecaAltaDemanda então
Busca a próxima peçaSobraAnalise

Regra buscaProximaPecaEmBruto:
Se não há mais PeçaSobraAnalise então
Busca nova PeçaEstoque
Se não encontrou
Salva Plano de Processo
Apresenta Resultados

Regra fimCalculo:
Se não há mais PeçaSobra então
PeçaEstoque não atendeu a encomenda
Elimina Plano de Processo
Busca a próxima peçaEstoque na lista de PeçasEmBruto

Figura 3.14: Regras de controle que encerram o processamento.
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3 Elaboração do software
Cumpridas as etapas de engenharia de conhecimento e de modelagem de
conhecimento, descritas anteriormente, procedeu-se à elaboração do sistema.
Nessa fase, foram definidos o ambiente de desenvolvimento, a arquitetura, as
classes das camadas de apresentação e de banco de dados, os métodos de cada
classe, as tabelas de bancos de dados e a interface com o usuário.
3.3.1 Ambiente de desenvolvimento do sistema
A ferramenta selecionada para o desenvolvimento do sistema foi o NetBeans
IDE 6.0.1, editor para a linguagem Java, de código aberto e disponível para
instalação na Internet. Sua utilização torna possível a execução de todas as etapas
necessárias à construção do sistema, assim como facilita a separação das camadas
de apresentação, de regras de produção, de bancos de dados e a integração com a
linguagem Jeops e com o banco de dados. A propósito, escolheu-se o MySQL como
o banco de dados do sistema, uma vez que este possui código aberto e é totalmente
compatível com Java.
3.3.2 Arquitetura do sistema
O projeto do sistema foi organizado em pacotes, visando à separação dos
módulos inteligente (motor de inferência, memória de trabalho e base de
conhecimento) e convencional (cadastros e interface com o usuário).
Dessa forma, construíram-se os seguintes módulos:
 HelpPages: Contém as classes de auxílio ao usuário.
 Capp: Contém as classes especializadas no cadastro, validação e envio dos
dados à memória de trabalho.
 IA: Contém as classes que são utilizadas pelo sistema especialista e que
carregam os dados na memória de trabalho.
 Janelas: Contém as classes que organizam as janelas abertas por meio de ações
do menu principal.
 Jdialog: Contém as classes de integração das janelas com os arquivos
apresentados pelo sistema.
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 Jeops: Contém as classes utilizadas pelo sistema especialista para a
transformação do arquivo de regras em classes Java. Deve-se destacar que, no
pacote específico jeops.aulas, se encontra o arquivo com as regras de produção
propriamente ditas.
 Lib: Contém as classes associadas às bibliotecas do sistema, como por exemplo,
os drivers de acesso a banco de dados.
 Menu: Contém as classes associadas com os menus de navegação.
 Utils: Contém classes variadas utilizadas em diversas partes do sistema.
Na figura 3.15 apresenta-se a organização por pacotes descrita acima.

Figura 3.15: Pacotes de armazenamento das classes do sistema.
Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.3 Modelo de dados
Nesta etapa, definiram-se as tabelas necessárias à descrição dos dados
utilizados pelo sistema, abrangendo os cadastros de peças, máquinas, e
encomendas, assim como o de dados auxiliares para armazenamento de cálculos
efetuados pelo sistema. Essas tabelas são brevemente descritas a seguir:
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 calculo: Armazena os cálculos efetuados pelo sistema, permitindo a consulta de
planos gerados anteriormente.
 conteudoencomenda: Descreve o conteúdo das encomendas registradas no
sistema.
 encomendas: Descreve as encomendas registradas no sistema.
 maquinas: Descreve as máquinas disponíveis no ambiente industrial, com suas
capacidades de corte.
 pecasbruto: Descreve as peças em estoque.
 pecasdemanda: Descreve as peças comumente encomendadas, ou seja, as
peças conhecidas como “de alta demanda”.
 pecasencomenda: Descreve as peças utilizadas em encomendas.
 resultadocalculo: Armazena os resultados dos cálculos efetuados pelo sistema.
Na Figura 3.16 mostram-se as tabelas citadas acima, com os seus respectivos
campos, enquanto que na Figura 3.17, apresentam-se os atributos detalhados de
cada um desses campos.
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Figura 3.16. Definição das tabelas.
Fonte: Elaborado pelo autor
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- calculo: tabela que armazena os cálculos efetuados pelo sistema.
Possui os seguintes campos:
`idcalculo` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`datacalculo` datetime NOT NULL,
`idencomenda` int(10) unsigned NOT NULL
- conteudoencomenda: armazena o conteúdo das encomendas registradas no
sistema. Possui os seguintes campos:
`idencomenda` int(10) unsigned NOT NULL,
`linha` int(10) unsigned NOT NULL,
`idpecaenc` int(10) unsigned NOT NULL,
`qtdepecaenc` int(10) unsigned NOT NULL,
- encomendas: armazena a descrição das encomendas registradas
sistema. Contém os seguintes campos:
`idencomenda` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`descrencomenda` varchar(45) NOT NULL,
- maquinas: armazena as máquinas existentes na fábrica,
capacidades de corte. Contém os seguintes campos:
`idmaquina` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`descrmaquina` varchar(45) NOT NULL,
`largmaquina` int(10) unsigned NOT NULL,
`comprmaquina` int(10) unsigned NOT NULL,

com

no

suas

- pecasbruto: armazena as peças em estoque existentes na fábrica.
Contém os seguintes campos:
`idpecabrt` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`alturapecabrt` decimal(10,0) NOT NULL,
`largurapecabrt` decimal(10,0) NOT NULL,
`comprpecabrt` decimal(10,0) NOT NULL,
`qtdeestoquebrt` decimal(10,0) NOT NULL,
- pecasencomenda: armazena as peças utilizadas em encomendas. Contém
os seguintes campos:
`idpecaenc` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`comprpecaenc` decimal(10,0) NOT NULL,
`largurapecaenc` decimal(10,0) NOT NULL,
`alturapecaenc` decimal(10,0) NOT NULL,
- pecasdemanda: armazena as peças de alta demanda que serão sugeridas
em futuras encomendas. Contém os seguintes campos:
`idpecadmd` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`comprpecadmd` decimal(10,0) NOT NULL,
`largurapecadmd` decimal(10,0) NOT NULL,
`alturapecadmd` decimal(10,0) NOT NULL,
- resultadocalculo: armazena os resultados dos cálculos efetuados pelo
sistema. Contém os seguintes campos:
`idcalculo` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`sequencia` int(10) unsigned NOT NULL,
`idpeca` int(10) unsigned NOT NULL,
`idmaquina` int(10) unsigned NOT NULL,

Figura 3.17. Estrutura das tabelas principais do sistema.
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3.4 Definição da interface com o usuário
A interface gráfica construída oferece as seguintes opções de navegação:
 Cadastros: Inclusão, alteração e exclusão de máquinas, peças em estoque, peças
de encomendas e encomendas.
 Cálculos: Consulta a cálculos efetuados e execução de novos cálculos.
 Ajuda: Informações sobre o sistema e explicações sobre o fluxo de
processamento.

As telas de inclusão trazem os campos relativos a cada item, como por
exemplo, descrição, dimensões e quantidades. Na Figura 3.18, por exemplo, mostrase a tela de inclusão de peças em bruto. Note-se, nesse caso, o campo específico
para se indicar a quantidade de peças disponíveis no estoque.

Figura 3.18: Tela de inclusão de peças em estoque.
Fonte: Elaborado pelo autor

A tela de inclusão da encomenda pode ser vista na figura 3.19. As peças
previamente cadastradas no sistema são solicitadas pelo usuário, que atribui as
quantidades específicas para a encomenda em questão.
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Figura 3.19. Tela de inclusão de encomendas.
Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto ao menu de cálculos, o sistema disponibiliza as opções para consulta a
um cálculo já efetuado e para a realização de um novo cálculo. Ao optar pela
realização de um novo cálculo, o usuário recebe os dados referentes às
encomendas registradas no sistema, bastando então apenas selecionar uma delas
para que o sistema inicie o planejamento da seqüência de cortes pertinente. Na
figura 3.20 mostra-se a tela utilizada para a solicitação do plano de processos de
uma dada encomenda.
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Figura 3.20: Tela para geração do plano de processo de uma dada encomenda.
Fonte: Elaborado pelo autor

Finalmente, o plano de processo desenvolvido é apresentado ao usuário para
sua análise, conforme ilustrado na Figura 3.21. Nesse plano são detalhados os
cortes a serem efetuados, as máquinas utilizadas e as dimensões das peças em
cada etapa do processo. Além disso, mostram-se as peças de alta demanda
sugeridas a partir do plano de processo gerado e os refugos remanescentes do
processo.

Figura 3.21. Plano de processo.
Fonte: Elaborado pelo autor
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4 RESULTADOS

4.1 Planos gerados pelo sistema especialista
Tomando-se por referência dois problemas abordados por um especialista em
planejamento de processos de corte de blocos, conforme descrito no capítulo
anterior, submeteram-se os respectivos dados ao sistema especialista desenvolvido.
Para que fosse possível avaliar o desempenho do sistema, registraram-se no
estoque dados de diversas peças em bruto, dentre as quais algumas que seriam
compatíveis com a demanda. O conjunto de peças em bruto cadastrados no estoque
para os testes do sistema foi o seguinte:
 2500 x 820 x 350
 2000 x 1200 x 850
 50 x 20 x 10
 2500 x 920 x 510
 1400 x 600 x 300
Além disso, para que fosse possível acompanhar o processamento, incorporouse ao sistema uma interface auxiliar para a apresentação dos resultados
intermediários. Dessa forma, foi possível acompanhar as mudanças de estado para
cada peça em bruto analisada, e apresentar, se necessário, o plano de processo
para cada uma delas.
No primeiro processamento, a encomenda solicitava o seguinte conjunto de
blocos:
 905 x 350 x 170  2 peças
 705 x 405 x 100  2 peças
 450 x 300 x 70  6 peças
Foram inseridas no cadastro de peças de alta demanda duas opções de
blocos, com as dimensões apresentadas a seguir:


300 x 250 x 200



400 x 300 x250
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Na figura 4.1 apresenta-se um resumo dos planos gerados para a produção
desses blocos.

Figura 4.1: Resumo dos planos gerados para a primeira encomenda.
Fonte: Elaborado pelo autor

Selecionando-se o plano 1, que é o que dá origem à menor perda de material,
obtêm-se os detalhes do processo, conforme indicado na Figura 4.2.
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Plano de Processo:
Peca em bruto: 2500 x 820 x 350
Peca encomendada: 905 x 170 x 350 -> 1
Ha necessidade de dois cortes (a)
->Corte 1: Corte transversal a 905
Máquina FRANHO 1000
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 170
Máquina FRANHO 1000
Sobra 1->905 x 650 x 350
Peca em bruto: 1595 x 820 x 350
Peca encomendada: 905 x 170 x 350 -> 1
Ha necessidade de dois cortes (a)
->Corte 1: Corte transversal a 905
Máquina FRANHO 1000
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 170
Máquina FRANHO 1000
Sobra 2->905 x 650 x 350
Peca em bruto: 820 x 690 x 350
Peca encomendada: 705 x 405 x 100 -> 2
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 705
Máquina DH24/28
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 405
Máquina DH24/28
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 100
Máquina DH24/28
Sobra 3->705 x 350 x 285
Sobra 4->705 x 405 x 250
Peca em bruto: 690 x 350 x 115
Peca encomendada: 705 x 405 x 100 -> 1
Não há mais cortes possíveis para essa peça (a)
Sobra 5->690 x 350 x 115
Calculando a sobra 1...

1

Peca em bruto: 905 x 650 x 350
Peca encom endada: 705 x 405 x 100 -> 1
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 705
Máquina DH24/28
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 405
Máquina DH24/28
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 100
Máquina DH24/28
Sobra 6->705 x 350 x 245
Sobra 7->705 x 405 x 250
Peca em bruto: 650 x 350 x 200
Peca encom endada: 450 x 300 x 70 -> 6
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 450
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 300
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 70
Máquina DH20
Sobra 8->450 x 200 x 50
Sobra 9->450 x 300 x 130
Peca em bruto: 350 x 200 x 200
Peca encom endada: 450 x 300 x 70 -> 5
Não há mais cortes possíveis para essa peça (a)
Calculando a sobra 2...

2

Peca em bruto: 905 x 650 x 350
Peca encomendada: 450 x 300 x 70 -> 5
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 450
Máquina DH24/28
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 300
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 70
Máquina DH20
Sobra 10->450 x 350 x 350
Sobra 11->450 x 300 x 280
Peca em bruto: 650 x 455 x 350
Peca encomendada: 450 x 300 x 70 -> 4
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 450
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 300
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 70
Máquina DH20
Sobra 12->450 x 350 x 155
Sobra 13->450 x 300 x 280
Peca em bruto: 455 x 350 x 200
Peca encomendada: 450 x 300 x 70 -> 3
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 450
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 300
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 70
Máquina DH20
Sobra 14->450 x 200 x 50
Sobra 15->450 x 300 x 130

3

Peca em bruto: 350 x 200 x 5
Peca encom endada: 450 x 300 x 70 -> 2
Não há mais cortes possíveis para essa peça (a)
Calculando a sobra 3...
Peca em bruto: 705 x 350 x 285
Peca encom endada: 450 x 300 x 70 -> 2
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 450
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 300
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 70
Máquina DH20
Sobra 16->450 x 285 x 50
Sobra 17->450 x 300 x 215
Peca em bruto: 350 x 285 x 255
Peca encom endada: 450 x 300 x 70 -> 1
Não há mais cortes possíveis para essa peça (a)
Calculando a sobra 4...
Peca em bruto: 705 x 405 x 250
Peca encom endada: 450 x 300 x 70 -> 1
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 450
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 300
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 70
Máquina DH20
Sobra 18->450 x 250 x 105
Sobra 19->450 x 300 x 180

4

Figura 4.2.: Detalhes do plano desenvolvido para a encomenda 1.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Peca sobra analise: 350 x 285 x 255
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 0->300 x 35 x 255
--Refugo 1->300 x 250 x 55
Peca sobra analise: 285 x 255 x 50
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça
(a)...
--Refugo 2->285 x 255 x 50
Buscando sobra analise 6->705 x 350 x 245
Peca sobra analise: 705 x 350 x 245
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 3->300 x 100 x 245
--Refugo 4->300 x 250 x 45

5

Peca sobra analise: 405 x 350 x 245
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 5->300 x 100 x 245
--Refugo 6->300 x 250 x 45
Peca sobra analise: 350 x 245 x 105
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça (b)...
--Refugo 7->350 x 245 x 105
Buscando sobra analise 7->705 x 405 x 250
Peca sobra analise: 705 x 405 x 250
Peca demanda: 400 x 300 x 250
!!!Ha necessidade de dois cortes (a)...
->Corte 1: Corte transversal a 400
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 300
Máquina DH20
--Refugo 8->400 x 105 x 250
Peca sobra analise: 405 x 305 x 250
Peca demanda: 300 x 200 x 250
!!!Ha necessidade de dois cortes (a)...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 200
Máquina DH20
--Refugo 9->300 x 105 x 250

6

Peca sobra analise: 305 x 105 x 250
Peca demanda: 300 x 200 x 250
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça
(b)...
--Refugo 10->305 x 105 x 250
Buscando sobra analise 10->450 x 350 x 350
Peca sobra analise: 450 x 350 x 350
Peca demanda: 300 x 200 x 250
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 200
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 250
Máquina DH20
--Refugo 11->300 x 150 x 350
--Refugo 12->300 x 200 x 100
Peca sobra analise: 350 x 350 x 150
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça
(a)...
--Refugo 13->350 x 350 x 150
Buscando sobra analise 11->450 x 300 x 280
Peca sobra analise: 450 x 300 x 280
Peca demanda: 400 x 300 x 250
!!!Ha necessidade de dois cortes (b)...
->Corte 1: Corte transversal a400
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal vertical a 250
Máquina DH20
--Refugo 14->450 x 300 x 30

7

Peca sobra analise: 280 x 300 x 50
Peca demanda: 250 x 300 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça (c)...
--Refugo 15->280 x 300 x 50
Buscando sobra analise 13->450 x 300 x 280
Peca sobra analise: 450 x 300 x 280
Peca demanda: 250 x 300 x 200
!!!Ha necessidade de dois cortes (b)...
->Corte 1: Corte transversal a250
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 16->450 x 300 x 80
Peca sobra analise: 280 x 300 x 200
Peca demanda: 250 x 300 x 200
!!!Há necessidade de um corte (a)...
->Corte : Corte transversal a 250
Máquina DH20
Peca sobra analise: 200 x 300 x 30
Peca demanda: 250 x 300 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça (a)...
--Refugo 17->200 x 300 x 30
Buscando sobra analise 17->450 x 300 x 215
Peca sobra analise: 450 x 300 x 215
Peca demanda: 250 x 300 x 200
!!!Ha necessidade de dois cortes (b)...
->Corte 1: Corte transversal a250
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 18->450 x 300 x 15

8

Figura 4.2.(cont.): Detalhes do plano desenvolvido para a encomenda 1.
Fonte: Elaborado pelo autor
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9
Peca sobra analise: 215 x 300 x 200
Peca dem anda: 250 x 300 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça (a)...
--Refugo 19->215 x 300 x 200
Não há mais peça sobra análise...
A encomenda foi totalm ente satisfeita

Lista de Alta Dem anda:
300 x 250 x 200 (3)
400 x 300 x 250 (2)
300 x 200 x 250 (2)
250 x 300 x 200 (3)

Refugos:
300 x 35 x 255
300 x 250 x 55
285 x 255 x 50
300 x 100 x 245
300 x 250 x 45
300 x 100 x 245
300 x 250 x 45
350 x 245 x 105
400 x 105 x 250
300 x 105 x 250
305 x 105 x 250
300 x 150 x 350

Figura 4.2.(cont.) Detalhes do plano desenvolvido para a encomenda 1.
Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme se pode observar, o plano de processo desenvolvido pelo sistema
contém todas as informações necessárias para que possa ser aplicado ao ambiente
industrial, gerando, inclusive, uma lista contendo as novas peças resultantes dos
cortes efetuados, e que participarão daí em diante, do estoque de peças em bruto da
empresa.
Além disso, é apresentada a lista de peças de alta demanda satisfeitas pelo
processamento, e que poderão ser eventualmente reservadas para outras
encomendas da empresa.
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De maneira similar, utilizou-se o sistema especialista desenvolvido para
resolver um problema de planejamento de cortes de blocos visando ao atendimento
da seguinte encomenda:
 610 x 490 x 130  3 peças
 490 x 310 x 150  3 peças
 300 x 240 x 105  4 peças
Nessa encomenda, foi selecionada apenas a peça de dimensão 300 x 250 x
200 como integrante da lista de peças de alta demanda.
Os resultados resumidos obtidos para cada peça em bruto existente no
estoque são apresentados na figura 4.3:

Figura 4.3. Resumo dos planos gerados para a segunda encomenda.
Fonte: Elaborado pelo autor

O plano de processo detalhado que produz a menor perda de material
apresentado na Figura 4.4 a seguir.

é
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Peca em bruto: 2500 x 820 x 350
Peca encomendada: 610 x 490 x 130 -> 1
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 610
Máquina FRANHO 1000
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 490
Máquina DH24/28
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 130
Máquina DH24/28
Sobra 1->610 x 350 x 330
Sobra 2->610 x 490 x 220
Peca em bruto: 1890 x 820 x 350
Peca encomendada: 610 x 490 x 130 -> 2
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 610
Máquina FRANHO 1000
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 490
Máquina DH24/28
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 130
Máquina DH24/28
Sobra 3->610 x 350 x 330
Sobra 4->610 x 490 x 220

1

Peca em bruto: 1280 x 820 x 350
Peca encom endada: 610 x 490 x 130 -> 1
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 610
Máquina FRANHO 1000
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 490
Máquina DH24/28
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 130
Máquina DH24/28
Sobra 5->610 x 350 x 330
Sobra 6->610 x 490 x 220
Peca em bruto: 820 x 670 x 350
Peca encom endada: 490 x 310 x 150 -> 3
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 490
Máquina DH24/28
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 310
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 150
Máquina DH20
Sobra 7->490 x 360 x 350
Sobra 8->490 x 310 x 200

2

Peca em bruto: 670 x 350 x 330
Peca encomendada: 490 x 310 x 150 -> 2
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 490
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 310
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 150
Máquina DH20
Sobra 9->490 x 330 x 40
Sobra 10->490 x 310 x 180
Peca em bruto: 350 x 330 x 180
Peca encomendada: 490 x 310 x 150 -> 1
Não há mais cortes possíveis para essa peça (a)
Sobra 11->350 x 330 x 180
Calculando a sobra 1...
Peca em bruto: 610 x 350 x 330
Peca encomendada: 490 x 310 x 150 -> 1
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 490
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 310
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 150
Máquina DH20
Sobra 12->490 x 330 x 40
Sobra 13->490 x 310 x 180

3

Peca em bruto: 350 x 330 x 120
Peca encom endada: 300 x 240 x 105 -> 4
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 240
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 105
Máquina DH20
Sobra 14->300 x 120 x 90
Sobra 15->300 x 240 x 15
Peca em bruto: 330 x 120 x 50
Peca encom endada: 300 x 240 x 105 -> 3
Não há mais cortes possíveis para essa peça (b)
Calculando a sobra 2...
Peca em bruto: 610 x 490 x 220
Peca encom endada: 300 x 240 x 105 -> 3
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 240
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 105
Máquina DH20
Sobra 16->300 x 250 x 220
Sobra 17->300 x 240 x 115

4

Figura 4.4.: Detalhes do plano desenvolvido para a encomenda 2.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Peca em bruto: 490 x 310 x 220
Peca encomendada: 300 x 240 x 105 -> 2
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 240
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 105
Máquina DH20
Sobra 18->300 x 220 x 70
Sobra 19->300 x 240 x 115
Peca em bruto: 310 x 220 x 190
Peca encomendada: 300 x 240 x 105 -> 1
Não há mais cortes possíveis para essa peça (b)
Calculando a sobra 3...
Peca em bruto: 610 x 350 x 330
Peca encomendada: 300 x 240 x 105 -> 1
Ha necessidade de tres cortes
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 240
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 105
Máquina DH20
Sobra 20->330 x 300 x 110
Sobra 21->300 x 240 x 225

5

Peca sobra analise: 610 x 490 x 220
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 0->300 x 240 x 220
--Refugo 1->300 x 250 x 20
Peca sobra analise: 490 x 310 x 220
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 2->300 x 60 x 220
--Refugo 3->300 x 250 x 20
Peca sobra analise: 310 x 220 x 190
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça (b)...
--Refugo 4->310 x 220 x 190

6

Buscando sobra analise 5->610 x 350 x 330
Peca sobra analise: 610 x 350 x 330
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 5->300 x 100 x 330
--Refugo 6->300 x 250 x 130
Peca sobra analise: 350 x 330 x 310
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 7->300 x 80 x 310
--Refugo 8->300 x 250 x 110
Peca sobra analise: 330 x 310 x 50
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça
(a)...
--Refugo 9->330 x 310 x 50

7

Buscando sobra analise 6->610 x 490 x 220
Peca sobra analise: 610 x 490 x 220
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 10->300 x 240 x 220
--Refugo 11->300 x 250 x 20
Peca sobra analise: 490 x 310 x 220
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 12->300 x 60 x 220
--Refugo 13->300 x 250 x 20
Peca sobra analise: 310 x 220 x 190
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça (b)...
--Refugo 14->310 x 220 x 190

8

Figura 4.4. (cont.): Detalhes do plano desenvolvido para a encomenda 2.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Buscando sobra analise 7->490 x 360 x 350
Peca sobra analise: 490 x 360 x 350
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de tres cortes...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
->Corte 3: Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
--Refugo 15->300 x 110 x 350
--Refugo 16->300 x 250 x 150
Peca sobra analise: 360 x 350 x 190
Peca demanda: 400 x 300 x 250
Peca sobra analise: 360 x 350 x 190
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça
(a)...
--Refugo 17->360 x 350 x 190
Buscando sobra analise 8->490 x 310 x 200
Peca sobra analise: 490 x 310 x 200
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Ha necessidade de dois cortes (a)...
->Corte 1: Corte transversal a 300
Máquina DH20
->Corte 2: Corte longitudinal horizontal a 250
Máquina DH20
--Refugo 18->300 x 60 x 200
Peca sobra analise: 310 x 190 x 200
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça
(b)...
--Refugo 19->310 x 190 x 200

Lista de Alta Demanda:
300 x 250 x 200 - 9

5

Buscando sobra analise 16->300 x 250 x 220
Peca sobra analise: 300 x 250 x 220
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Há necessidade de um corte (c)...
->Corte : Corte longitudinal vertical a 200
Máquina DH20
Peca sobra analise: 300 x 250 x 20
Peca demanda: 300 x 250 x 200
!!!Não há mais cortes possíveis para essa peça (c)...
--Refugo 20->300 x 250 x 20
Não há mais peça sobra análise...
A encomenda foi totalmente satisfeita

Refugos:
300 x 240 x 220
300 x 250 x 20
300 x 60 x 220
300 x 250 x 20
310 x 220 x 190
300 x 100 x 330
300 x 250 x 130
300 x 80 x 310
300 x 250 x 110
330 x 310 x 50
300 x 240 x 220
300 x 250 x 20
300 x 60 x 220
300 x 250 x 20
310 x 220 x 190
300 x 110 x 350
300 x 250 x 150
360 x 350 x 190
300 x 60 x 200
310 x 190 x 200
300 x 250 x 20

Figura 4.4. (cont.): Detalhes do plano desenvolvido para a encomenda 2.
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.2 Comparação entre o processo manual e o gerado pelo sistema especialista
Comparando-se os planos de processo gerados manualmente e os planos
gerados pelo sistema especialista, observam-se diferenças expressivas. No
processamento manual, o especialista busca aproveitar os cortes efetuados para
separar peças de tamanhos parecidos com as peças encomendadas. Já o sistema
especialista estabelece como prioritário o atendimento da encomenda completa; só
depois verifica a lista de sobras de material. A partir desta lista, uma nova análise é
realizada pelo sistema, tratando de sugerir o atendimento das peças de alta
demanda cadastradas. Nesse processamento, analisa-se o maior número possível
de peças de alta demanda, de modo que a lista de refugos gerada ao final do
processo é, efetivamente, a de peças menores do que a menor das peças de alta
demanda.
Na figura 4.5 apresentam-se as peças remanescentes após a geração dos
planos de processo manuais, ou seja, com base nos apontamentos do especialista
humano, indicados na Figura 3.3, separando as peças satisfeitas na encomenda.
Cabe ressaltar que os planos citados foram elaborados para uma peça em bruto
específica (2500 x 820 x 350 para o plano 1, e 2500 x 920 x 510 para o plano 2) e
que as peças de dimensões reduzidas (abaixo de 100 mm) não são consideradas,
pois podem ser tratadas como refugo.
Plano 1:
1595 x 820 x 350 (1)
405 x 200 x 100 (2)
Plano 2:
2010 x 920 x 510 (1)

Figura 4.5: Peças resultantes nos planos de processo gerados manualmente.
Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando-se as peças resultantes, pode-se perceber a dificuldade de se
planejar novas encomendas, uma vez que aquelas peças não seguem um padrão
definido que possa vir a satisfazer as peças de alta demanda. Além disso, um novo
planejamento deve ser efetuado para as demais peças em bruto no estoque, de
modo a que se possa verificar se a encomenda foi atendida ou não. Há que se
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realçar, também, a dificuldade inerente ao processo de percepção de qual peça em
bruto seria mais vantajosa no que tange às peças resultantes do processo.
Em contrapartida, no planejamento automático (vide Figura 4.6) são
consideradas as peças de alta demanda cadastradas que poderão vir a ser
futuramente utilizadas após o atendimento da encomenda em foco. Além disso,
pode-se avaliar um maior número de cenários possíveis, elaborando-se planos de
processo para diversas peças em bruto existentes no estoque da empresa.
Plano 1:
300 x 250 x 200 (8)
400 x 300 x 250 (2)
Plano 2:
300 x 250 x 200 (9)

Figura 4.6: Peças de alta demanda atendidas nos planos de processo gerados pelo
sistema especialista.
Fonte: Elaborado pelo autor

Cabe ressaltar que, além das peças de alta demanda, o sistema ainda
apresenta a lista de refugos ao final do processo, o que proporciona eventuais
reutilizações para outras encomendas atendidas pela empresa.
Portanto, os benefícios proporcionados pelo sistema proposto podem ser
resumidos da seguinte forma:


maior rapidez na geração do plano de processo;



análise de um maior número de cenários;



diminuição da possibilidade de erros na geração do plano;



análise imediata das peças reutilizáveis;



geração de lista de refugos ao final do processo.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A partir da análise dos resultados apresentados no capítulo anterior, pode-se
observar

ganhos

de

eficiência

significativos

proporcionados

pelo

sistema

especialista.
Em primeiro lugar, nota-se que o risco de cometimento de erros grosseiros no
plano de processo gerado pelo sistema especialista é minimizado, uma vez que o
mesmo se baseia em um conjunto de regras lógicas que são construídas com o
propósito de atenderem às restrições impostas pelo ambiente da empresa.
Mediante o uso do sistema especialista, pode-se analisar um grande número
de cenários, e, em cada um deles, identificar o volume de sobras e a geração de
peças de alta demanda.
Graças à lista de peças remanescentes geradas pelo sistema, a cada nova
execução a gama de peças disponíveis para os futuros planos de processo se
amplia, o que facilita a elaboração de uma variedade muito maior de planos
geradores de peças passíveis de aproveitamento, ao invés de destinadas à sucata.
Por fim, há que se salientar o considerável ganho de rapidez na geração do
plano de processo, uma vez que todas as etapas de verificação por tentativa e erro
são eliminadas.
O desenvolvimento do sistema exposto nessa dissertação traz contribuições
também para a área de sistemas especialistas, notadamente no que diz respeito à
modelagem de conhecimento em sistemas baseados em regras de produção,
conforme mostrado no capítulo 3. Além disso, a bem sucedida integração das
linguagens JEOPS e Java, comprovada pelos resultados apresentados no capítulo
4, veio a demonstrar que a utilização combinada dessas linguagens é uma
alternativa viável para o desenvolvimento de sistemas especialistas.
A despeito dos resultados positivos mencionados anteriormente, é necessário
que se salientem certas limitações do sistema protótipo desenvolvido. Em primeiro
lugar, merece destaque o fato de sua arquitetura não incorporar acesso via internet,
o que seria de extrema utilidade em um ambiente industrial. Além disso, também não
foi utilizado qualquer framework para auxílio à construção da camada de
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apresentação ou acesso a banco de dados, o que normalmente se faz em sistemas
desenvolvidos em Java, com os conseqüentes benefícios que isso traz à
representação de dados. Essas falhas podem ser justificadas pelo fato de este
trabalho ter se concentrado sobre a modelagem do conhecimento especializado e
não sobre as clássicas etapas do ciclo de desenvolvimento de software.
Por outro lado, devido ao fato de as regras de produção, nesta arquitetura,
não se comunicarem diretamente entre si, mas apenas por meio da memória de
trabalho, não é possível reaproveitar módulos de conhecimento similares utilizados
nas duas fases do processamento  atendimento da encomenda e busca por
atendimento de peças de alta demanda; com isso, muitas regras tiveram que ser
duplicadas apenas por se utilizarem de objetos distintos.
Dentre as possíveis sugestões de desenvolvimentos futuros baseados neste
trabalho, sugere-se que o mesmo conhecimento (ou seja, em planejamento de corte
de blocos prismáticos) seja representado utilizando-se encadeamento oportunístico
(combinação de progressivo e regressivo). Além disso, poder-se-ia, também,
associar ao sistema CAPP desenvolvido um módulo variante, de tal forma que os
planos de processo oriundos do CAPP gerativo seriam armazenados em uma base
de conhecimento específica, que poderia vir a ser consultada durante a resolução de
um novo problema. Outra melhoria possível seria acrescentar um módulo gráfico ao
sistema, de tal forma que o plano de processo gerado fosse acompanhado de
figuras indicativas das operações de corte e das peças, devidamente dimensionadas
e representadas, obtidas em cada etapa.
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