SPOLM 2006

ISSN 1806-3632

Rio de Janeiro, Brasil, 15 e 16 de agosto de 2006

PROJETO DE CÉLULAS DE MANUFATURA
José Francisco Ferreira Ribeiro
Universidade de São Paulo
Av. Trabalhador São-Carlense, 400 – 13560-970 – São Carlos (SP) Brasil
jffr@icmc.usp.br
Resumo
O conceito de manufatura celular consiste em decompor o sistema de manufatura em
subsistemas mais fáceis de gerenciar que o sistema global. As máquinas são agrupadas em
células e as peças em famílias. Cada par família-célula constitui uma célula de manufatura.
Neste artigo estudamos vários algoritmos e modelos para a obtenção de células de manufatura
e propomos uma heurística para resolver o problema. Os resultados obtidos sobre vários
exemplos da literatura são equivalentes ou melhores que aqueles existentes.
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Abstract
The concept of cellular manufacturing is to decompose the manufacturing system
into subsystems, which are easier to manage than the global manufacturing system. Machines
are grouped into machines cells and parts are grouped into part families. Each family-cell pair
constitutes a manufacturing cell. In this paper we study several algorithms and models for
cellular manufacturing design and we propose a heuristic to solve the problem. The results
obtained with this method on several examples found in the literature are consistently
equivalent to or even better than those hitherto proposed.
Keywords:
Group Technology, Manufacturing Cells, Heuristics
1.

INTRODUÇÃO

O conceito de células de manufatura em Tecnologia de Grupo (Burbidge, 1975),
(Kamrani, 2004), (Hales et al., 2004) repousa sobre o agrupamento de peças similares em
famílias com o objetivo de fabricá-las em células ou ilhas que reúnem máquinas
especialmente selecionadas para este fim. Isto conduz a uma maior automatização, a uma
redução do tempo de preparação das máquinas, a uma padronização das ferramentas
empregadas e a uma redução dos ciclos de fabricação (Ribeiro e Meguelati, 2002), (Stansfield
e Longenecker, 2006).
A implantação da Tecnologia de Grupo no sistema de manufatura pode ainda
fornecer as seguintes vantagens: (I) as células de manufatura podem aumentar a produtividade
da indústria, diminuindo assim o tempo de fabricação e conseqüentemente o tempo de
entrega; (II) trabalhando-se com células de manufatura, deixam de existir o tempo perdido
para o transporte das peças às máquinas e a decisão sobre a máquina efetiva para executar
uma dada operação, ou seja, há diminuição do trabalho em processo; (III) conhecendo-se a
destinação de cada peça, o transporte é facilitado e conseqüentemente pode-se intensificar o
trabalho; (IV) executando-se as operações sobre as peças nas máquinas mais adequadas,
espera-se diminuir o número de horas de retrabalho e os refugos; (V) as similaridades entre as
peças a serem fabricadas em uma mesma célula de manufatura, permitem uma redução do
tempo de regulagem das máquinas ("set-up"), a utilização de um mesmo ferramental, uma
diminuição do trajeto das peças pela fábrica, etc; (VI) pode-se ainda, reduzir a burocracia e
melhorar o relacionamento entre os funcionários
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O problema de organização de uma fábrica em células de manufatura tem sido objeto
de numerosos estudos nos últimos anos. Tendo em vista o seu caráter combinatório, a nãoexistência de algoritmo de resolução polinomial e a dimensão dos problemas a tratar, o
número de algoritmos de busca de um ótimo local ou heurísticos propostos para resolvê-lo é
considerável.
Entre as técnicas utilizadas para particionar a matriz [peças x máquinas] em blocos
podemos citar os seguintes trabalhos:
• Programação matemática: Won (2000), Albadawi et al. (2005), Panchalavarapu e
Chankong (2005), Slomp et al. (2005), Rajagopalan e Fonseca, (2005); Adil e Ghosh
(2005), Yin et al. (2005), Foulds et al. (2006);
• Branch and bound: Boulif e Atif (2006);
• Lógica fuzzy: Chu e Hayya (1991);
• Algoritmos genéticos: Zhao e Wu (2000), Dimopoulos e Mort (2001), Gonçalves e
Resende (2004), Hicks (2004), Solimanpur et al. (2004), Rajagopalan e Fonseca, (2005),
Vin et al. (2005), Gonçalves e Tiberti (2006), Jeon e Leep (2006);
• Redes neurais: Lozano et al. (2001), Guerrero (2002), Solimanpur et al. (2004),
Pashkevich e Kazheunikau (2005);
• Metaheurísticas como busca tabu e simulated annealing: Caux et al. (2000), Baykasoclu
(2003), Spiliopoulos e Sofianopoulou (2003), Xambre e Vilarinho (2003), Chen e Cao
(2004), Cao e Chen (2005), Ribeiro e Barbosa (2005);
• Análise de dados: Ribeiro e Pradin (1993), Diallo et al. (2001), Rios (2002), Ribeiro e
Meguelati (2002), Ribeiro (2003);
• Teoria dos grafos: Ribeiro e Azevedo (2005).
•

Oliveira et al. (1999) apresentam a aplicação da Tecnologia de Grupo em uma fábrica da
região de São Carlos, SP, a DMB Implementos Agrícolas.

•

Um outro estudo sobre a aplicação da Tecnologia de Grupo em 3 indústrias brasileiras é
apresentado por Ferreira e Rezende (1995). Os resultados obtidos por 33 empresas
brasileiras usuárias da Tecnologia de Grupo são descritos por Arruda e Gonçalves (1994).

•

Estudos importantes sobre as métricas utilizadas para efetuar o cálculo das
dissimilaridades foram realizados e podem ser encontrados em Brenan et al. (2003) e Yin
e Yasuda (2006).

3.

HEURÍSTICA

Dados o número de máquinas disponíveis, as peças a serem processadas e os
respectivos roteiros de fabricação, constrói-se uma matriz [peças x máquinas] (aij) (i = 1,..., n;
j = 1,..., m; onde n é o número de peças e m o número de máquinas; aij = 1, se a peça i tem
uma operação sobre a máquina j e aij = 0, caso contrário). O objetivo consiste em particionar
essa matriz em um número desejado de células ou blocos.
3.1.

ETAPA 1 DA HEURÍSTICA

Define-se "máquina-gargalo" como a máquina para a qual a razão entre a soma total
do número de operações executadas por esta máquina, e o número médio, inteiro, do total de
operações por máquinas, é maior ou igual a 2. Uma "máquina-chave" é uma "máquina715
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gargalo" que executa o menor número de operações.
A heurística reúne todas as peças que são processadas pela "máquina chave" em uma
família, e se existir mais de uma peça que necessite do trabalho de outras máquinas, separa-se
estas máquinas, inserindo-as, juntamente com a "máquina-chave", em outro grupo de
máquinas. O processo continua até que todas as peças não necessitem de outras máquinas para
serem processadas. Caso exista uma única peça que necessite do trabalho de alguma outra
máquina, esta peça é denominada "peça-chave", podendo dar início a uma célula alternativa.
Desta forma, uma célula é formada, e um ciclo é encerrado.
Em seguida, todas as máquinas e peças atribuídas à mesma são deletadas, com
exceção das "máquinas-gargalo". O processo é reiniciado, escolhendo-se outra "máquinachave" entre aquelas restantes, e inicia-se o segundo grupo de células. O processo estará
terminado quando todas as peças e máquinas tiverem sido atribuídas a alguma célula.

3.2.

ETAPA 2 DO HEURÍSTICA

A primeira etapa da heurística utiliza o expediente da duplicação de máquinas nas
diferentes células, como meio de eliminar os movimentos inter-células da solução obtida. Este
expediente pode exigir a compra de novas máquinas, o que pode ser inaceitável na prática,
dado o custo das mesmas, o espaço disponível na fábrica, etc. O procedimento obtém solução
sem nenhum movimento inter-células, ou não apresenta solução. Ele utiliza a duplicação de
máquinas como única maneira de se evitar os movimentos inter-células.
Para tentar eliminar ou diminuir o número de máquinas duplicadas é, então, ativada a
Etapa 2 do algoritmo:
algoritmo etapa 2
a) análise das células obtidas;
b) análise das operações realizadas em cada célula;
c) análise dos movimentos inter-células;
d) análise das máquinas sujeitas à mudança de células.
fim algoritmo etapa 2
A "análise do número de células obtidas" separa as células com apenas 1 ou 2 peças,
com o objetivo de eliminá-las. Esta eliminação é realizada com base nas máquinas que foram
duplicadas e que executam poucas operações.
A "análise do número de operações realizadas em cada célula" verifica, para cada
célula, o número de operações realizadas dentro desta pelas máquinas duplicadas. Se o
problema aceita a duplicação de máquinas, estas são conservadas. Caso contrário, conserva-se
as máquinas que executam o maior número de operações.
A "análise do número de movimentos inter-células" verifica a dimensão das células
formadas e insere as peças, que ainda não tenham sido atribuídas, na célula que possua o
maior número de máquinas necessárias para o processamento das mesmas. Desta forma
haverá máquinas que executam operações em outras células. O número de movimentos intercélulas é computado e se necessário as máquinas são atribuídas às células onde executam o
maior número de operações, até que se elimine algum movimento inter-células.
A "análise das máquinas sujeitas à mudança de células" verifica o número de
operações executadas pelas diferentes máquinas em cada uma das células. Caso a diferença
entre o número de operações executadas em duas células distintas seja igual a 1, a máquina é
transferida de uma célula para outra. Tal decisão implica em alterações nas atribuições
realizadas sobre as peças e, por conseguinte, no número de movimentos inter-células. Se as
peças em questão apresentarem maior número de operações em outra célula, estas são
reatribuídas. O número de movimentos inter-células é computado novamente e, se necessário,
as máquinas sofrem um processo de reatribuição.
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4.

TESTES COMPUTACIONAIS

A Tabela1 fornece exemplos clássicos da literatura que serviram para testar a heurística
proposta codificada em linguagem C. A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos.
Exemplo
1a, 1b
2
3a, 3b
4
5
6
7

Referência
Qattan, 1990
Chen e Irani, 1993
Ballakur e Steudel, 1987
Srinivasan et al. (1990)
Ribeiro e Meguelati (2002)
Harhalakis et al., 1990
Garcia et al., 1985

Tabela 2. Exemplos Testados

Resultado da Literatura
Exemplo Result
Mov
Duplic
1a
3
6e8
células
1b
4
6, 8 e 11
células
2
3
19
células
3a
3
células
3b
2
2
células
4
4
células
5
2
3
células
6
4
11
células
7
3
24
3, 8 e 10
células

ETAPA 1
Result
Duplic
3
6e8
células
4
6, 8 e
células
11
2
5
células
3
células
1 célula
4 célula

-

1 célula

-

1 célula

-

1 célula

-

ETAPA 2
Result Mov
Duplic
3
6e8
células
4
6, 8 e 11
células
3
17
células
3
células
2
2
células
4
células
2
3
células
4
11
células
3
14
3, 8 e 10
células

Tabela 3 : Resultados Obtidos

5.

CONCLUSÃO

A revisão bibliográfica realizada neste artigo mostra o interesse pelo
desenvolvimento de algoritmos para a resolução do problema do projeto de células de
manufatura.
Os resultados obtidos com a implementação em linguagem C da heurística proposta
em microcomputador mostram que o processamento das duas etapas da heurística pode
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produzir bons resultados:
•
•
•
•

Exemplo 2 – o mesmo número de células com 2 movimentos inter-células a menos.
Exemplo 7 – o mesmo número de células com 10 movimentos inter-células a menos.
Para os exemplos 3a, 3b, 4, 5 e 6 obteve-se soluções equivalentes quanto ao número de
células e número de movimentos inter-células sem recorrer ao expediente de duplicação
de máquinas.
Para os exemplos 1a e 1b, obteve-se a mesma solução.

Isso é positivo, pois a duplicação de máquinas exigida no processamento da Etapa 1
pode ser indesejável do ponto de vista prático, tendo em vista o custo das mesmas ou as
complicações decorrentes de arranjo físico.
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