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O trabalho de otimização do seqüenciamento de produção para moldagem de componentes 

plásticos desenvolvido na Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, propõe a 

caracterização do setor de moldagem da referida empresa levantando informações e 

procedimentos realizados e posteriormente a criação de uma base de conhecimento a ser 

utilizada para o processo de seqüenciamento da produção. Definiu-se as restrições e 

particularidades do sistema produtivo a serem consideradas e, através de técnicas de 

scheduling aplicadas a dados históricos, demonstrou-se a viabilidade de utilização dos 

preceitos estabelecidos de forma a otimizar o mecanismo de seqüenciamento, obtendo-se 

uma maior utilização das máquinas disponíveis através da definição de uma seqüência 

adequada e redução dos tempos improdutivos, possibilitando uma análise da capacidade 

atual instalada e um maior controle a fim de melhorar os resultados da empresa.   
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Abstract of monograph presented to Department of Production Engineering as a partial 

fulfillment of the requirements for the undergraduate degree 

 

APLICATION OF A PRODUCTION SEQUENCE MODEL FOR A  MOULDING SECTOR OF 

PLASTIC ITENS 

 

Frederico Martins Galvão 

 

November/2007 

 

Advisors: Fernando Marques de Almeida Nogueira  

 

Department: Production Engineering 

 

The work approaches the optimization of production sequence for the moulding of plastic 

itens developed in Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, propose the caracterization 

of moulding sector of the refered company rising informations and procedures realized and 

after this the creation of a base of knowledge for utilization in the sequencing process. The 

restrictons and particularitys of the production system were defined and using scheduling 

techniques applied in historical data, it shown practicable for improve the sequence model, 

getting a better utilization of the avaiable machines through the definition of a fitted sequence 

and reduction of unproductive times, making possible a analysis of real installed capacity and 

a better control to rise the results of the company. 
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Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 As organizações encontram-se em um ambiente de acirrada competição, 

principalmente devido à concorrência global e aos avanços tecnológicos, como 

conseqüência tem-se a incessante busca por diferenciais competitivos, que muitas vezes 

são obtidos por meio de melhorias nos processos produtivos. Intervenções que gerem 

diminuição de custos e/ou redução do prazo de entrega dos produtos podem se citados 

como exemplos que refletem positivamente no desenvolvimento empresarial. 

 Na manufatura, a atividade de Programação e Controle da Produção desempenha 

um papel de extrema importância. Especificamente no seqüenciamento, as decisões que 

direcionam a ordem em que os produtos devem ser fabricados, respeitando prioridades e 

restrições impostas pelo processo, impactam consideravelmente nos prazos de entrega do 

produto para o cliente e nos custos. Assim, o desenvolvimento de um método de 

programação e seqüenciamento eficiente torna-se necessário para a obtenção de resultados 

positivos. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 Criar um modelo de seqüenciamento para a programação de produção que servirá 

como base para utilização em um setor de moldagem de artefatos plásticos, que são 

componentes utilizados na montagem de produtos médico-hospitalares, possibilitando um 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, otimizando o tempo de produção.   

 

3. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 O trabalho foi desenvolvido com a finalidade da criação de uma proposta para ser 

aplicada em um setor da Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, mais especificamente 

no setor de moldagem de componentes plásticos, setor este que pertence à fábrica de 

produtos descartáveis, e é composto por máquinas injetoras, sendo responsável pelo 

fornecimento de materiais que serão utilizados na montagem do produto final. 

 

4. JUSTIFICATIVAS 

 Otimizando o processo através de um seqüenciamento apropriado, obtêm-se ganhos 

pela redução dos tempos improdutivos que geram um melhor aproveitamento do sistema, 

aumenta-se à confiabilidade do processo pela previsibilidade de conclusão das tarefas, além 

de reduzir os custos de produção. 
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 Com o desenvolvimento do trabalho, foi criada uma base para o seqüenciamento do 

setor em questão, para isto, será necessária uma revisão nas informações disponíveis, 

sendo a capacidade de operação uma das mais importantes, que possibilitará um maior 

acompanhamento e controle do processo. 

 

5. METODOLOGIA 

 Para a realização do trabalho seguiu-se as seguintes etapas: 

− Revisão bibliográfica: 

Pesquisa sobre o tema verificando as publicações e livros que serviram de referência 

auxiliando no desenvolvimento do projeto. Nesta revisão, fundamentou-se o trabalho que 

desenvolvido através da criação de uma base de conhecimentos com a finalidade de 

suportar o desenvolvimento da ferramenta de seqüenciamento.  

− Coleta de Dados / Conhecimento do processo 

Nesta etapa ocorreu um estudo mais aprofundado acerca do processo através de 

visitas ao setor identificando particularidades e pontos críticos para a coleta de dados. 

Também se levantou os dados necessários que delinearam o modelo, vale ressaltar que 

a empresa possui dados do sistema, porém foi necessária uma revisão dos mesmos 

para garantir sua acuracidade. 

−  Aplicação do modelo 

Foram analisados os dados coletados de forma a extrair informações coerentes 

sobre as restrições que compõem o modelo. Nesta fase estudou-se o modelo que gerou 

o seqüenciamento da produção de moldagem dos componentes plásticos em um 

período de tempo determinado, estabelecido pelo horizonte de programação. Para isto, 

foram utilizadas técnicas de Scheduling. Como ferramenta, para o desenvolvimento do 

projeto utilizou-se a versão demo do software Lekin, que é um software de scheduling 

desenvolvido pela Stern School of Business da Universidade de Nova Iorque, resultado 

de um projeto dirigido pelo professor Michael L. Pinedo. Vale ressaltar que com este 

trabalho obteve-se um modelo para o seqüenciamento, ou seja, foram definidos 

parâmetros e regras aplicadas, que se utilizados irão gerar melhores resultados para a 

atividade, não se criou uma ferramenta para uso cotidiano pela empresa. 

− Verificação da aplicabilidade da proposta 

Fechamento do modelo através de testes pela inserção de dados que simulem 

situações reais de necessidade de seqüenciamento, de forma a tornar apto o uso de 

seus resultados na atividade da empresa. 

− Conclusões 

Conclusão do trabalho reunindo os dados e resultados relevantes.  
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Capítulo II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) 

 Toda e qualquer organização é constituída por funções básicas, dentre elas 

destacam-se as de produção, marketing, desenvolvimento de produto, financeira - contábil, 

recursos humanos entre outras. Para a obtenção do sucesso, e alcance do objetivo 

empresarial comum, que é gerar retorno compensatório hoje e no futuro sobre o 

investimento aplicado, a administração eficaz destas funções torna-se necessárias, uma vez 

que a obtenção da diferenciação por vantagens competitivas torna-se mais difícil a cada dia, 

com consumidores mais exigentes, difusão de tecnologias e concorrentes globalizados.  

 Nas empresas, todo processo decisório tem uma inércia correlacionada, ou seja, 

dado o momento da tomada de decisão, toma-se às ações cabíveis para que então o 

sistema possa partindo destas entradas, processar as necessidades determinadas e gerar 

os resultados. É o tempo de resposta aos estímulos. Este contexto justifica a elevada 

importância da atividade de planejar, que segundo Corrêa, Gianesi, Caon (2006) é “projetar 

um futuro que é diferente do passado, por causas sobre as quais se tem controle”. 

 Isto posto, o sistema de administração da produção deve indicar as necessidades 

futuras de capacidade, planejar os materiais, planejar os estoques, programar as atividades 

de produção e informar como se encontram os diversos recursos presentes na organização. 

O propósito do planejamento e controle é “garantir que os processos da produção ocorram 

eficaz e eficientemente e que produzam produtos e serviços conforme requeridos pelos 

consumidores”. (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON, 2002) 

 A etapa de planejamento precisa ser abastecida com informações de demanda, 

originárias na maioria dos casos por previsões, que precisam representar bem o horizonte 

de planejamento. O conhecimento da situação presente do processo, incluído suas 

variantes e possíveis motivos de interrupções é essencial para que se possa utilizar um 

modelo lógico que irá refletir as necessidades levantadas no horizonte de tempo 

determinado.  

 As atividades de controle da produção, direcionadas pela comparação do que está 

sendo executado com o plano anteriormente previsto, lida com intervenções geradas por 

mudanças de curto prazo para garantir a continuidade das operações.  

 O PCP, geralmente classificado como um departamento de apoio, tem segundo 

Tubino (1997) a função de “coordenação e aplicação dos recursos produtivos de forma a 

atender da melhor maneira possível aos planos estabelecidos em níveis estratégico, tático e 

operacional”.  
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2. PROGRAMAÇÃO DAS OPERAÇÕES 

 As decisões que envolvem os sistemas de administração da produção são 

diferenciadas de acordo com o horizonte de tempo de planejamento: longo, médio e curto 

prazo. Normalmente se parte do maior horizonte de tempo trabalhando-se com problemas 

macros e volumes agregados para posteriormente reduzir a visão até o planejamento e o 

controle no curto prazo, onde se encontra a programação da produção, que segundo 

Correa, Gianesi, Caon (2006), 

 

“Consiste em decidir quais atividades produtivas (ou ordens/ instruções de 

trabalho) detalhadas devem ser realizadas, quando (momento de início ou 

prioridade na fila) e com quais recursos (matérias-primas, máquinas, 

operadores, ferramenta, entre outros) para atender a demanda, informada, 

ou através das decisões do plano-mestre de produção (MPS)“. 

 

 O que torna a programação um exercício complexo, além das inúmeras soluções 

possíveis, são as variáveis que devem ser consideradas em sua realização, como datas de 

entregas diferentes para ordens de um mesmo produto, setup com tempos e atividades 

variáveis em função da ordem anterior, roteiros diversos com produtividades diferentes, a 

importância relativa dos produtos é inconstante, máquinas quebram, matérias-primas podem 

não estar disponíveis, problemas de qualidade podem ocorrer, operações podem ter 

restrições de tamanho de lote, necessidade de reprogramações por motivos diversos entre 

outros. 

  

2.1  Sistemas de programação da produção com capacidade infinita 

 Este sistema usa como princípio de alocação de tarefas unicamente o atendimento 

dos prazos, ou seja, de acordo com a data prometida de entrega do produto, este é 

programado para que o seu processo de produção termine no prazo pré-estabelecido. Desta 

maneira, não se leva em consideração restrições de capacidade, os recursos disponíveis 

são considerados infinitos. A adoção deste método é justificada quando não é possível, não 

é necessário ou é inviável limitar o carregamento devido principalmente à natureza da 

operação. Um sistema que utiliza este preceito é o MRP (Materials Requirement Planning).  

  

2.2  Sistemas de programação da produção com capacidade finita 

 Para atender a necessidade de programação de ambientes com restrição de 

capacidade, surgiram os sistemas de programação da produção com capacidade finita, que 

tomam como princípio a capacidade produtiva e características tecnológicas como uma 
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restrição, de forma que seja necessário que a produção resultante se “encaixe” nestas 

limitações.  

 Nestes sistemas, baseando-se na lógica de simulação, primeiramente se modela o 

sistema produtivo, com roteiros, recursos, restrições, tempos de operações e set-up. Em 

seguida o sistema é abastecido com informações da demanda, originadas diretamente dos 

pedidos ou do MPS (Master Production Schedulig). Adapta-se o modelo às condições 

momentâneas, como disponibilidade real de determinado recurso, filas existentes, 

programações de manutenção etc. Por fim, determinam-se parâmetros para tomada de 

decisões, como regras utilizadas pelo programa para definir a ordem na fila.  

 

 
Figura 01 

Sistema de programação da produção com capacidade finita (CORREA, GIANESI, CAON, 2006) 

  

 A utilização destes modelos é crescente, primeiramente pelos resultados obtidos, 

que buscam otimizar o seqüenciamento de forma que seria inviável a realização de tal 

atividade obtendo os resultados gerados computacionalmente apenas utilizando a 

habilidade humana, e também pelo desenvolvimento tecnológico, com hardwares mais 

rápidos e softwares mais robustos que facilitam a utilização para ambientes continuamente 

mais complexos.  
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3. SCHEDULING 

 Segundo Pinedo (1995), seqüenciamento ou scheduling “lida com a alocação de 

recursos escassos para atividades com tempo excedente, é um processo de tomada de 

decisão com a finalidade de otimizar um ou mais objetivos”.  

 Ter um planejamento de longo prazo bem executado e um programa estabelecido 

dentro do MPS, onde foram analisados capacidades e materiais para execuções em tempo 

hábil não garante um seqüenciamento eficiente. “Instabilidades de curto prazo, como 

cancelamentos, adiantamentos ou acréscimos em pedidos dos clientes, alterações nas 

especificações dos itens, ou ainda, deficiências na qualidade e nos ritmos de trabalho, 

fazem com que a eficiência do sistema produtivo dependa fundamentalmente de um 

processo dinâmico de seqüenciamento”.(TUBINO, 2000) 

 O gráfico de Gannt é uma ferramenta que “proporciona uma representação visual 

simples do que deveria e do que está realmente acontecendo na operação. Além disso, eles 

podem ser usados para ”testar” programas alternativos.” (SLACK, CHAMBERS, 

JOHNSTON, 2002) Vale ressaltar que é um artifício de auxílio na construção do 

seqüenciamento e no controle, porém não é uma ferramenta de otimização. Por suas 

características, é largamente utilizado para representar as soluções geradas por softwares 

que fazem seqüenciamento da produção. 

 

 
Figura 02 - Exemplo da utilização do gráfico de Gannt (Software Lekin) 

 

 Tomando como característica os processos repetitivos em lotes, que se caracterizam 

pela produção de determinado volume de itens padronizados que segue uma série de 

operações pré-determinadas, as decisões no seqüenciamento seguem a ilustração a seguir. 
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Figura 03 - Decisões no seqüenciamento de processos repetitivos em lotes (TUBINO, 2000) 

  

 Vários problemas de otimização de alocação de recursos escassos podem ser 

modelados como um problema de scheduling. Tais problemas podem ser determinísticos, 

quando todos os seus parâmetros são fixos e previamente fornecidos ou estocásticos, 

quando os dados referentes às tarefas, como o tempo de processamento ou prazo de 

entrega, por exemplo, não são exatamente conhecidos a priori, tem-se o conhecimento 

apenas de suas distribuições. 

 Os mecanismos de solução dos problemas de seqüenciamento podem ser 

caracterizados em: 

 - Modelos exatos (Matemáticos): utilizam algoritmos que buscam a solução ótima, 

exigindo geralmente grande esforço computacional, podendo por esse motivo inviabilizar 

sua utilização; 

 - Modelos aproximados (Heurísticos): Utilizam critérios pré-estabelecidos para 

priorização das tarefas, alcançam um resultado aceitável sem grande esforço 

computacional, ou seja, não garantem uma solução ótima. A seguir serão apresentadas 

algumas regras heurísticas utilizadas. 

 

Regra Estratégia de escolha da próxima operação 

FCFS (first come first serve) Sequência de chegada 

EDD (earliest due date first) De acordo com a data prometida de entrega 

SPT (shortest processing time first) Prioriza a peça com o menor tempo de 
processamento em análise 

LPT (longest processing time) Prioriza a peça com o maior tempo de 
processamento em análise 

WSPT (weighted shortest 

processing time first) 
Prioriza a peça com o menor tempo de 
processamento em análise considerando um peso 
diferenciado para as tarefas 

Quadro 1: Descrição de algumas regras heurísticas de priorização 

Recurso 1 

Recurso 2 

Recurso m 

Ordem 
Escolhida 

 

Regras 
para 

escolha 
da 

ordem 

Ordem 1 

Ordem 2 

Ordem n 

 

Regras 
para 

escolha 
do 

recurso 

Recurso 
Escolhido 

Decisão 2 Decisão 1 

Fila de espera
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 Em problemas de scheduling, um grupo de tarefas (jobs) devem ser processadas por 

um grupo de máquinas, sob diferentes restrições adicionais, de forma a minimizar a função 

objetivo. Na literatura, convencionalmente, os problemas são expressos pela forma α / β / γ, 

onde: 

 - α descreve a configuração das máquinas 

 - β fornece as restrições adicionais 

 - γ representa a função objetivo 

 O número de jobs (n) e o número de máquinas (m) devem ser finitos e o tempo de 

processamento do job j na máquina i é representado por pij. 

 O sistema deve ser caracterizado pela interação das máquinas com as necessidades 

do processo, abaixo são apresentadas as principais configurações (α): 

 - Máquina única (1): Os jobs necessitam de apenas uma operação em uma única 

máquina disponível. 

 - Máquinas paralelas (Pm, Qm, Rm): Os jobs necessitam de apenas uma operação, 

podendo passar por qualquer máquina disponível. As máquinas podem ser iguais ou com 

velocidades de processamento diferentes. 

 - Flow shop (Fm): Todos os jobs devem seguir o mesmo roteiro, ou seja, passar 

pelas mesmas máquinas que se encontram em série.  

 - Job Shop (Jm): Cada tarefa tem seu respectivo roteiro pré-determinado, sendo que 

os jobs podem passar pela mesma máquina mais de uma vez.  

 - Open Shop (Om): Cada job necessita ser processado novamente em cada uma das 

m máquinas. Alguns destes tempos podem ser zero. É determinado um roteiro para cada 

job, sendo que jobs diferentes podem ter roteiros diferentes.  

 As restrições adicionais (β) são características específicas de cada tipo de problema, 

podemos citar: restrições de precedência, quando determinados jobs precisarem ser 

completados antes do início de outros; a restrição de preempção (preemption), quando “um 

job pode ser interrompido a qualquer momento e continuar posteriormente, possivelmente 

em uma máquina diferente” (JOHANNES,2006); restrições de entrada de jobs no sistema, 

as datas em que estarão disponíveis para processamento (release date - rj); restrições de 

conclusão de jobs, as datas que devem estar prontos (due date - dj), além de um peso, ou 

fator de prioridade de cada tarefa (weight - wj) se necessário. 

 Segundo Pinedo (1995), “O objetivo a ser minimizado é sempre uma função do 

tempo de conclusão dos jobs, que é claro, depende do seqüenciamento”. Assim 

caracterizam-se a seguir algumas funções objetivos (γ). 
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 - Makespan (Cmax): É equivalente ao tempo total, após o último job deixar o sistema, 

ou seja, é a soma dos tempos das tarefas pertencentes à máquina com maior carga. Um 

makespan mínimo, geralmente implica em uma alta utilização do sistema. 

 - Atraso máximo (Lmax): minimização da pior violação relacionada às datas de 

términos dos jobs.  

 - Atraso total (∑Tj): minimização da soma dos atrasos de cada job. 

 - Tempo total executado (∑Cj): minimização da soma dos tempos necessários de 

execução dos jobs. Generalização da regra SPT (Shortest Processing Time) para máquinas 

paralelas, que diz que priorizando os jobs com menos tempo de processamento minimiza-se 

o tempo total. 

 

4. MÁQUINAS PARALELAS 

 Este modelo é uma generalização do modelo de máquina única, porém existem mais 

de uma máquina para realização das tarefas. É um modelo muito comum nas organizações, 

uma vez que para o aumento da capacidade produtiva investimentos em maquinário são 

muitas vezes realizados. O estudo da arquitetura dos computadores com processadores em 

paralelo tem impulsionado a criação e análise de algoritmos para este tipo de problema. 

 Assim, temos como objetivo alocar determinado número de tarefas (n), 

independentes e com tempo de execução conhecidos em um número de máquinas (m). 

 A classificação para os problemas desta natureza é realizada quanto ao tipo de 

máquina utilizada: máquinas paralelas idênticas, máquinas paralelas uniformes e máquinas 

paralelas não relacionadas. 

 As máquinas paralelas idênticas (Pm), são aquelas nas quais os jobs podem ser 

alocados em qualquer uma das máquinas e o seu tempo de processamento permanece 

constante independente da máquina utilizada. 

 As máquinas paralelas uniformes (Qm), ou com velocidades diferentes, são aquelas 

nas quais os tempos de processamento dos jobs são alterados por um fator uniforme, 

dependendo da tarefa ser atribuída a uma máquina ou a outra. As máquinas podem ter 

características idênticas, porém devido a melhorias tecnológicas apresentam diferentes 

velocidades de processamento.  

 As máquinas paralelas não relacionadas (unrelated) (Rm), são assim caracterizadas 

“quando existem n tarefas para serem distribuídas entre m máquinas, mas cada tarefa é 

representada por um subconjunto contendo m tempos de execução. Os valores 

pertencentes ao subconjunto podem ser diferentes e representam o tempo de execução 

quando ela é atribuída a uma determinada máquina exclusivamente”. (MÜLLER, DIAS, 

ARAÚJO, 2005) Isto pode ocorrer em células flexíveis de manufatura, onde o maquinário 
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está apto a realizar diversas funções, porém não há uma relação de velocidade entre os 

tempos de processamento.  

 Para a configuração de máquinas paralelas, segue-se o seguinte procedimento, 

primeiro deve-se determinar quais jobs serão alocados em cada uma das máquinas, depois 

determinar a seqüência de entrada para cada uma delas. Um conceito importante a ser 

considerado é o da possibilidade de interrupção do job antes do tempo necessário para 

completá-lo, de forma que ao voltar para a máquina ou entrar em outra, o tempo de 

processamento já ocorrido seja considerado.  

 Os principais tratamentos dados a função objetivo para esta configuração de 

máquinas são: Makespan, tempo total e atraso máximo. 
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Capítulo III 

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO – BECTON DICKINSON  

 A BD (Becton, Dickinson and Company) é líder mundial na fabricação de 

suprimentos e dispositivos médicos, equipamentos laboratoriais e produtos para diagnóstico 

dirigidos a hospitais, centros de pesquisas científicas, laboratórios de análises clínicas, 

indústrias e consumidores em geral. 

 A história desta empresa se inicia em 1897, quando os até antão vendedores 

Fairleigh Dickinson e Maxwell Becton se conheceram e iniciaram o negócio, fazendo 

acabamento de termômetros e montagem de seringas e agulhas; mas logo perceberam que 

a única maneira de controlar a qualidade, entrega e atendimento, era fabricando eles 

mesmos seus produtos. Assim fizeram, e deram continuidade a um negócio que devido à 

necessidade imposta pela característica dos produtos e o crescente desenvolvimento da 

medicina, era promissor. Em meados da década de cinqüenta, a empresa passou por uma 

grande modificação, estudando materiais para desenvolver e fabricar produtos descartáveis, 

que era uma nova tecnologia para a época. Outro acontecimento que merece destaque foi à 

colocação de ações na Bolsa de Valores de Nova lorque, em 1963. Atualmente a BD 

distribui seus produtos mundialmente e possui fábricas nos Estados Unidos, Canadá, 

México, Brasil, Alemanha, China entre outros países. 

 A vinda da BD para o Brasil se iniciou em 1952, quando Fairleigh Dickinson Jr., filho 

de um dos fundadores da empresa, ficou conhecendo um industrial brasileiro que operava 

uma fábrica de seringas de vidro em Juiz de Fora – MG, que foi adquira pela companhia 

posteriormente.  

 A Becton Dickinson no Brasil tem a sua administração centralizada em São Paulo, 

fábricas em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais e em Curitiba, capital do Paraná. A 

operação brasileira também tem sob sua responsabilidade parte da América do Sul, 

cobrindo a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru. 

 Em Juiz de Fora, trabalham cerca de 1000 funcionários, alocados em quatro fábricas 

(na mesma localização), a de produtos descartáveis, na qual encontra-se o setor que é 

objeto deste estudo, a de cânulas (agulhas), a de seringas de vidro e a de produtos 

técnicos. Podemos citar as seringas de vidro, aparelhos de pressão, estetoscópios, e 

instrumentos usados em terapia de infusão como produtos fabricados na unidade em 

questão.  

 A fábrica de descartáveis é a que concentra o maior número de funcionários e, 

projetos de melhorias implementadas são de grande importância devido a maior 

complexidade de seus processos. Esta fábrica é composta por processos como o de 
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moldagem e extrusão de componentes, de montagem manual e automática de produtos 

intermediários, embalagem de produtos finais entre outros. Praticamente a totalidade dos 

produtos que saem desta unidade fabril necessitam de esterilização para serem utilizados, 

desta forma, após a confecção eles seguem para Curitiba onde são esterilizados por óxido 

de etileno. 

 

2. O PROCESSO PRODUTIVO - INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS 

 O processo de moldagem por injeção é uma técnica que consiste basicamente em 

forçar, através de uma rosca-pistão, a entrada do composto fundido para o interior da 

cavidade de um molde. Após o resfriamento da peça, a mesma é extraída e um novo ciclo 

de moldagem se reinicia. Os canais de injeção são moídos e retornados ao processo numa 

proporção estabelecia. 

As etapas deste processo podem ser assim ordenadas: 

− Fechamento do molde 

− Transporte do Material 

− Aquecimento e fusão da resina 

− Homogeneização do material fundido 

− Injeção do termoplástico fundido no interior da (s) cavidade (s) do molde 

− Recalque (manutenção da pressão até solidificação da peça) 

− Resfriamento e solidificação completa do material na cavidade 

− Ejeção da peça moldada 

 

 
Figura 04 - Representação esquemática do processo de injeção 

   

Podemos enumerar as seguintes vantagens deste processo: 
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− Peças podem ser produzidas com altas taxas de produtividade 

− Produção de peças de grandes volumes 

− Custo de mão-de-obra é relativamente baixo 

− O processo é altamente suscetível à automação 

− Peças requerem pouco ou nenhum acabamento 

− As peças podem ser moldadas com insertos metálicos 

Têm-se como desvantagens do processo: 

− Os moldes são muito caros 

− A qualidade das peças é difícil de ser determinada imediatamente 

− Falta de conhecimento dos fundamentos causam problemas 

 Nas máquinas de injeção de termoplásticos horizontais, as unidades de injeção e 

fechamento são horizontais e em linha. Em geral estas máquinas são formadas pela 

unidade de injeção, unidade de fechamento, acionamento hidráulico e o sistema de controle. 

 Os moldes utilizados são estruturas metálicas em forma de bloco com cavidades que 

possuem o formato da peça na qual se deseja moldar, estas cavidades recebem o 

termoplástico fundido, dando forma a uma determinada peça.   

 

3. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 O setor de moldagem, localizado dentro da fábrica de produtos descartáveis da 

Becton Dickinson, gera componentes que são posteriormente consumidos no processo de 

montagem dos produtos finais da companhia, ou seja, são insumos que entram em etapas 

posteriores. Pela característica dos produtos desta unidade, que são descartáveis, grande 

parte dos mesmos é constituída de polímeros, e a moldagem é um processo de relevante 

importância, já que todos os produtos levam componentes moldados. Além destes, também 

são fabricados componentes moldados para serem utilizados em outras unidades situadas 

em outras localidades, são desta forma produtos finais da fábrica, após a moldagem são 

embalados e enviados para seu destino. 

 A moldagem é formada por máquinas injetoras de termoplásticos horizontais (Figura 

04) que utilizam como matérias-primas polímeros e concentrados (pigmentos) para dar a 

coloração desejada aos produtos. São 19 máquinas disponíveis e operantes no setor. 

Dentre estas máquinas que funcionam por sopro (ar comprimido) existem duas que são 

elétricas.  
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Figura 05 - Exemplo de injetora de termoplástico horizontal 

 

 No setor de moldagem da Becton Dickinson, aproximadamente 70 itens ganham 

forma. Porém, a quantidade de moldes não é igual a este número, é menor, pois alguns dos 

componentes apresentam o mesmo formato se diferenciando apenas pela cor, ou seja, pelo 

concentrado utilizado. O molde é uma peça de alto custo, devendo ser utilizada de forma 

otimizada auxiliando na justificativa do investimento. 

 O número de cavidades, orifício onde é injetado o termoplástico conferindo forma ao 

mesmo, é variável nos moldes que a empresa utiliza, de acordo com a forma e o tamanho 

do componente, podendo ser de 4 a 64 cavidades nos moldes em questão. Porém, com a 

finalidade de manter a qualidade dos itens, nem todas as cavidades são utilizadas, as que 

apresentarem algum tipo de problema são excluídas do processo, assim têm-se uma 

utilização média de 85% das cavidades de todos os moldes.  

 O tempo de ciclo, que é o tempo necessário para a formação do número de peças de 

acordo com as cavidades utilizadas pelo molde, também é variável, sendo o menor 14 

segundos e o maior 20 segundos, apresentando um tempo médio de aproximadamente 17 

segundos.   

 As máquinas existentes possuem as mesmas características, porém não são todas 

iguais, pois foram adquiridas em momentos diferentes e apresentam diferenças 

tecnológicas. Assim, há restrição de utilização de moldes em determinadas máquinas, ou 

seja, os moldes são confeccionados para serem instalados em um grupo específico de 

máquinas, mas neste grupo em que o molde é utilizado, as máquinas são idênticas para o 

processamento de um mesmo componente. A utilização de alguns moldes é bem restrita, só 

podendo ser instalados em alguns casos em apenas uma máquina, o que nos permite 

concluir que dependendo da programação a ser executado em um dado período, algumas 

máquinas ficarão ociosas enquanto outras sobrecarregadas.  

 O tempo de preparação das máquinas para o processamento é um dado relevante 

na análise, este tempo é justificado principalmente pelo tempo de resfriamento, limpeza do 
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equipamento e para a instalação do molde, um bloco metálico de tamanho e peso 

considerável.  

 Com relação à programação das atividades deste setor, têm-se os componentes que 

são enviados para outras unidades, que são fabricados somente mediante a colocação do 

pedido (pedido intercompany), respeitando a priori a premissa de 60 dias entre a colocação 

do pedido e a entrega. Já os componentes que serão consumidos na fábrica, a 

programação se dá a partir da previsão de demanda, em posse desta, o PCP determina às 

quantidades de fabricação dos produtos finais que, por via do MRP (Materials Requirement 

Planning) explode as necessidades dos produtos intermediários até chegar nos 

componentes moldados, que são de forma geral o início do roteiro para a fabricação dos 

produtos.   

 A base para a programação utilizada pelo PCP é o MPS (Master Production 

Scheduling), um plano atualizado periodicamente pela inserção de dados de demanda, 

saídas de produtos e estoques. Com as informações contidas neste plano, os 

programadores decidem que quantidades serão fabricadas de cada produto, de forma a 

atender os clientes e manter os estoques convenientes, respeitando as limitações de 

produção da fábrica. O horizonte firme de planejamento, ou seja, o período no futuro no qual 

após a definição do plano este não deve mais ser alterado deve ser respeitado, pois além 

dos inconvenientes gerados por mudanças em curto prazo relacionadas às capacidades, 

existe uma parcela representativa dos materiais utilizados de origem importada, e que 

possuem um grande lead time, deste modo cria-se a necessidade de uma visão holística 

dos reflexos das alterações no consumo de materiais em longo prazo. Uma ferramenta 

importante utilizada pela empresa que auxilia todo o processo, tanto na fase de 

planejamento quanto para a execução das atividades operacionais é o ERP (Enterprise 

Resource Plannig). 

 Atualmente, o procedimento adotado para a programação da moldagem se inicia no 

final de cada mês, quando ocorre a verificação da quantidade necessária de componentes a 

serem moldados para o mês seguinte. A utilização do ERP (SAP R/3) possibilita que esta 

etapa seja executada rapidamente, através da visualização de estoques e das necessidades 

de consumo de cada componente no período em questão, indicada após execução do MRP 

pelo sistema. Uma informação importante avaliada neste período é sobre as ordens que 

foram liberadas, porém não foram cumpridas no mês designado, gerando reprogramações 

se necessário. Identificada a necessidade, cria-se uma ordem de produção para o 

componente, obedecendo à quantidade do lote mínimo estabelecido pelo sistema. A datas 

programadas na ordem são definidas pelo programador, geralmente de forma intuitiva e 

deste modo elas não são cumpridas. Desta forma, no final de cada mês, tem-se as ordens 
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de produção de todos os componentes que serão moldados no decorrer do próximo mês. 

Estas ordens são repassadas para a fábrica que faz o seqüenciamento da produção. 

 São liberadas para o período aproximadamente 40 ordens, porém este número não é 

conclusivo, pois a variação do tamanho das ordens é muito grande, além de sofrerem a 

influência dos estoques relativamente altos de produtos moldados e quantidades 

programadas exageradas nas ordens, devido à falta de domínio do sistema. 

 A seguir uma representação simplificada, através de um fluxograma, do processo de 

programação para o setor de moldagem. 

Programação
produtos finais

(PCP)

Moldagem dos
componentes

Montagem dos
produtos

intermediários

Embalagem
(produto final)

Embalagem
(pedidos

intercompany)

Liberação das
ordens de
moldagem

MRP

Demanda

 
Figura 06 – Fluxo simplificado do processo 

   

  Atualmente, algumas máquinas ficam exclusivas para determinados componentes, 

que são moldados em grandes quantidades, para estas máquinas a programação é feita 

com base na capacidade aproximada de produção mensal, informada pela fábrica. Porém 

de forma geral, a programação é feita com base na demanda, não levando em consideração 
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a capacidade do maquinário, os tempos de setup necessários, paradas para manutenção e 

outras limitações e particularidades do processo. Além disto, uma vez que o 

seqüenciamento das ordens não é conhecido pelo PCP, o carregamento das máquinas, as 

datas de início e término das mesmas também são desconhecidas, de modo que não se tem 

um eficiente controle da produção neste setor, ficando esta tarefa a cargo da fábrica e não 

do PCP. O único mecanismo de controle é realizado no final do período (mês), quando a 

fábrica justifica o porquê do não cumprimento das ordens que não serão concluídas dentro 

do período. Como reflexo do que foi apresentado, enfrentam-se problemas como ordens 

inacabadas no período definido, necessidades de ordens extras pela ociosidade das 

máquinas, setups emergenciais para atendimento de necessidades, liberação de ordens em 

quantidades equivocadas entre outros problemas gerados pela programação e 

seqüenciamento inadequados.  

 Pode-se então sintetizar os problemas a serem resolvidos como, primeiramente 

levantar os dados do setor, de forma que estes possam auxiliar os programadores a 

dimensionarem as quantidades e datas das ordens. Posteriormente aplicar o modelo que é 

o objetivo do trabalho. Tem-se a demanda dos componentes, esta gera uma fila de ordens a 

serem processadas no mês seguinte, este seqüenciamento deve ser otimizado e 

evidenciado possibilitando um posterior controle do processo. O processo produtivo é 

definido por apenas uma passagem por qualquer máquina disponível. 
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APLICAÇÃO DO MODELO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O trabalho visa aplicar um modelo que é uma representação ou interpretação 

simplificada da realidade, ou uma interpretação de um fragmento de um sistema, segundo 

uma estrutura de conceitos mentais ou experimentais.  

 Neste contexo, foram identificadas as restrições impostas pelo sistema e o estudo da 

função objetivo de forma que com o resultado do seqüenciamento, as ordens sejam 

executadas de forma planejada, melhorando o desempenho do sistema produtivo.  

 Devido à complexidade do ambiente fabril, a disponibilidade de informações e 

algumas restrições impostas pelo software, o desenvolvimento do trabalho utiliza como base 

de informações o setor de moldagem da Becton Dickinson, porém o estudo sugere 

princípios a serem utilizados no planejamento da produção da referida indústria, resultando 

em análises que não são aplicadas diretamente à rotina do setor. 

 Para conhecimento do processo de moldagem possibilitando os cálculos e 

posteriores análises levantou-se os seguintes dados do sistema: 

 - Moldes utilizados no processo 

 - Número de cavidades total de cada molde 

 - Número de cavidades em uso para cada molde 

 - Tempo de ciclo por molde 

 - Restrições de utilização de moldes em determinadas máquinas 

 - Setups necessários 

 Todos os dados utilizados nas análises foram fornecidos pelo setor de moldagem, 

são as informações mais próximas da realidade disponíveis no momento da confecção 

deste trabalho. 

 Os dados referentes às ordens de produção foram gerados pelo sistema SAP/R3, o 

relatório obtido foi posteriormente manipulado para manutenção apenas das informações 

relevantes. Considerou-se na análise todas as ordens liberadas nos meses de agosto, 

setembro e outubro, possibilitando análises comparativas pelos resultados obtidos para 

meses diferenciados. Todas elas foram liberadas para serem concluídas dentro do mês 

designado.  

 

2. LIMITAÇÕES 

 Os dados levantados do setor produtivo, que se referem aos tempos de ciclos e 

setups utilizados para confecção do estudo, não foram obtidos através de um método 

adequado para definições de tempos padrões de processo, pela não existência de registros 

históricos, o que pode levar a uma distorção na representação da realidade.  
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  O software Lekin, usado para resolução do problema, não permite o impedimento de 

utilização de determinadas máquinas para execução do job,ou seja, todas as máquinas do 

sistema obrigatoriamente estão disponíveis para processar qualquer job, o que não 

corresponde a realidade da empresa. 

 As limitações apresentadas impedem a perfeita configuração da realidade do setor 

de moldagem da Becton Dickinson, desta forma a estrutura de informações necessárias 

para a resolução do problema foi apresentada, porém o modelo é uma aproximação da 

situação real.  

 

3. APLICAÇÃO 

 Tem-se uma ordem de produção para cada componente a ser moldado por mês, 

assim cada ordem pode ser definida como um job. As ordens são liberadas por quantidades, 

em unidades a serem produzidas, porém precisa-se converter para tempo de 

processamento de cada job, assim aplicou-se à fórmula que segue: 

 

(1) 

  

 

 Adotou-se os tempos de processamentos em horas e considerou-se todos os tempos 

inteiros, arredondado para cima, devido a grandeza dos valores e a restrição do software 

Lekin para trabalhar com tempos fracionados. 

 Com relação às máquinas utilizadas, percebeu-se que das 19 disponíveis, duas 

delas não foram utilizadas no período de estudos (agosto a outubro), devido à 

incompatibilidade dos moldes utilizados para cumprimentos dos jobs necessários neste 

tempo. Além disto, em uma análise mais detalhada sobre as restrições de utilização dos 

moldes pelas máquinas, observou-se que se tem um número reduzido de máquinas nas 

quais são acumuladas as maiorias dos jobs, ou seja, algumas máquinas ficam 

extremamente carregadas no mês, enquanto outras ficam ociosas. Assim conclui-se que a 

resolução do problema se deriva da análise das máquinas com um maior carregamento, 

deste modo, definiu-se que o universo de máquinas a ser trabalhado é composto por 8 

unidades. Chegou-se a esta conclusão após verificação de que com número de máquinas 

apresentado, existe compatibilidade de utilização de moldes para processamento da grande 

maioria dos jobs e aproximadamente 90% do tempo total de processamento de todos jobs 

do período analisado passaram por este grupo composto de 8 máquinas. Dentre estas 

máquinas, existem algumas incompatibilidades de moldes, porém estas foram 

desconsideradas para a realização do trabalho. 

Tempo de processamento (pi) = Quantidade da ordem x Tempo de ciclo do molde 
 Número de cavidades em uso  
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 Uma vez que não se tem um estudo detalhado para definição dos tempos de setups, 

os mesmos foram definidos empiricamente pelas informações repassadas por profissionais 

do setor e agrupados de forma a viabilizar o estudo como segue: 

  

Tipo Tempo (h) 

Setup 1 2 

Setup 2 6 

Quadro 2: Tempos de setup 

 

 Os jobs foram caracterizados por status, de A a G, conforme mecanismo de trabalho 

do Lekin, onde componentes semelhantes que utilizam o mesmo molde são classificados 

pela mesma letra. Os tempos de setup entre jobs representados pelo mesmo status são do 

tipo 1 enquanto os que possuem status diferentes são do tipo 2, requerendo um maior 

tempo, conforme o Quadro 2. Os jobs com status de A a F possuem outros semelhantes, 

enquanto todos os demais foram representados por G. A seguinte matriz de setup foi carr 

egada no software.   

 

  Para Status 

 

 A B C D E F G 

A 2 6 6 6 6 6 6 

B 6 2 6 6 6 6 6 

C 6 6 2 6 6 6 6 

D 6 6 6 2 6 6 6 

E 6 6 6 6 2 6 6 

F 6 6 6 6 6 2 6 

D
o

 S
ta

tu
s
 

G 6 6 6 6 6 6 6 
 

Quadro 3 – Matriz de Setup 

 

 Para a resolução do problema, será utilizado um algoritmo heurístico, que apesar de 

não garantir a solução ótima, gera resultados satisfatórios. O algoritmo que será usado é o 

disponível no Lekin para a configuração do problema, chamado de General SB Routine, 

classificado como sendo do tipo shifting bottleneck. 
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4. O MODELO 

 As máquinas disponíveis podem ser configuradas como máquinas paralelas 

idênticas (Pm). São máquinas que possuem as mesmas velocidades para processar os 

mesmos jobs. Existem restrições de processamento de jobs em determinadas máquinas, ou 

seja, o universo de possibilidades de máquinas é reduzido para a maioria dos jobs, porém 

as ferramentas oferecidas pela versão utilizada do software não permitem a consideração 

desta restrição, assim adotou-se o critério de que qualquer job possa ser moldado em 

qualquer máquina. 

 Não se considerou nenhuma restrição especial para os jobs, desta forma todos eles 

estavam disponíveis para entrar no sistema desde o início do período, eles não possuíam 

prioridades e não foram consideradas interrupções no processamento das tarefas, esta 

última devido a restrições do software, apesar de ser possível na realidade. 

  A função objetivo a ser minimizada será a redução do somatório dos tempos de 

processamento dos componentes moldados (jobs) da máquina com o maior carregamento, 

ou seja, Makespan (Cmax).  

 Assim, esquematicamente podemos descrever o modelo para resolução do problema 

como P8 // Cmax.  

 Isto posto, carregou-se o software com os dados necessários e procedeu-se as 

análises com os resultados obtidos.  
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5. ANÁLISE 

 Para o mês de agosto obteve-se o seguinte resultado para o seqüenciamento: 

 
Figura 7 – Resultado, Seqüência de Agosto 
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 Observa-se na figura o resultado exposto pelo software com relação ao 

seqüenciamento dos jobs do mês de agosto. Evidenciando a alocação dos jobs nas 8 

máquinas disponíveis além dos tempos de setups totais por máquina e individuais por jobs, 

o momento de início e de término dos jobs assim como os tempos de processamento.     

 Não há uma grande variação entre os tempos utilizados para operação somados aos 

tempos despendidos com setups entre as máquinas, ou seja, a distribuição das tarefas 

resultou em tempos totais relativamente uniformes. Fato este, ilustrado pelo gráfico de 

Gannt a seguir. 

 Observa-se que para a resolução do problema, o algoritmo alocou a maioria dos jobs 

com maior tempo de processamento no início, de forma que os jobs menores ficaram para 

serem executados no final do mês, fazendo o balanceamento do carregamento das 

máquinas.  

 Para que a análise não ficasse baseada nos resultados de apenas um mês, que 

poderia apresentar um comportamento atípico descaracterizando o problema, fez-se o 

seqüenciamento para os meses de setembro e outubro, permitindo uma análise comparativa 

dos resultados.  

 O tempo médio em que o software executou o algoritmo para chegar aos resultados 

foi de aproximadamente 66 segundos. 
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Figura 08 – Gráfico de Gannt - Agosto 
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 O resultado do seqüenciamento para as jobs do mês de setembro é: 

 
Figura 09 - Resultado, Seqüência de Setembro 
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Figura 10 – Gráfico de Gannt - Setembro 
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Para outubro os seguintes resultados foram encontrados: 

 
Figura 11 – Resultados, Seqüência de Outubro 
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Figura 12 – Gráfico de Gannt - Outubro 
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 Após o seqüenciamento dos jobs realizado pelo Lekin, com o objetivo de 

minimização do tempo total de processamento da máquina mais carregada (makespan), o 

qual entende-se que a utilização das máquinas seja otimizada, foram obtidos os resultados 

para os meses estudados conforme segue: 

 

 Makespan (h) 

Agosto 448 
Setembro 451 
Outubro 437 

Quadro 4 : Resultados – Makespan 

 

 Nota-se que os tempos obtidos são relativamente próximos, o que demonstra uma 

constância na demanda por recursos para obtenção de componentes moldados neste 

período. Este fator pode ser justificado porque há necessidade de moldagem da maioria dos 

componentes analisados mensalmente e apesar de apresentarem variações nas 

quantidades individuais, o volume é restrito pela capacidade de processamento das 

operações posteriores e a política de estoques estabelecida.  

 Percebe-se uma coerência pela proximidade nos valores encontrados para os três 

meses, o que demonstra que o conhecimento dos programadores atrelado às informações 

disponibilizadas pelo sistema e o balanceamento existente entre as linhas de produção, 

proporcionam uma certa consistência na programação realizada pelo procedimento atual.  

 O setor de moldagem opera ininterruptamente durante os três turnos, durante 5,5 

dias da semana, assim o tempo disponível total para operação das máquinas é: 22 (número 

médio de dias considerados para programação em um mês) x 24 (horas de operação) = 528 

horas, tempo superior ao necessário para conclusão de todos os jobs. 
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Capítulo IV 

CONCLUSÃO 

 

 Os objetivos almejados com a realização deste trabalho foram parcialmente 

alcançados Estabeleceu-se os critérios necessários para a resolução do problema de 

seqüenciamento de produção para o setor de moldagem de artefatos plásticos com base na 

estrutura e informações deste setor da Becton Diskinson, apresentando um direcionamento 

para aplicação das técnicas utilizadas como instrumento de melhor desempenho. A 

aplicabilidade do modelo estruturado foi comprometida pelas limitações impostas, mas os 

resultados obtidos e as análises realizadas demonstram a viabilidade de utilização de 

ferramentas de Scheduling para o referido setor.  

 Com os valores do makespan obtidos, conclui-se que é possível executar a 

programação dentro do período, e considerando o maior makespan, que foi o do mês de 

setembro, de 451 horas, seria utilizado aproximadamente 85% do tempo total disponível 

(528 h) para o cumprimento de todas as ordens. O restante do tempo estaria disponível para 

atividades não contempladas a priori, como manutenções, por exemplo. Porém, observou-se 

que utilizando as práticas atuais, ao término de cada mês mencionado, havia ordens que 

não foram concluídas e tiveram que ser reprogramadas. Não se pode afirmar que a única ou 

a principal causa deste fato seja o seqüenciamento inadequado, pois se tem conhecimento 

de outras fontes de dispêndio do tempo produtivo como falta de materiais e problemas 

mecânicos/elétricos no maquinário, além disto não se fez uma investigação com este nível 

de detalhamento para este propósito. 

 O setor de moldagem que foi a base para este estudo encontra-se subutilizado, já 

que apenas uma menor parte das 19 máquinas disponíveis apresentam um carregamento 

suficiente que justifique a necessidade de utilização de ferramentas para auxílio no 

seqüenciamento das ordens. Desconsiderando certas restrições de utilização de moldes e a 

dimensão dos tempos improdutivos totais que é desconhecida, com 8 máquinas 

processando as ordens nas seqüências otimizadas, consegue-se produzir praticamente 

todos os componentes necessários. Sabe-se que as restrições de compatibilidade 

molde/máquina geram ociosidade no sistema, além do desenvolvimento da planta sem uma 

visão de longo prazo, mas alternativas como o incentivo de demanda por produtos que 

precisem de componentes oriundos destes moldes, adaptações e validações de moldes em 

outras máquinas e concentração da moldagem de determinado componente em uma planta 

podem ser estudadas de forma a aumentar a eficiência produtiva.  

 Identificou-se a necessidade de um estudo específico, com utilização de uma 

metodologia estatística adequada para obtenção de dados e informações do setor de 

moldagem, de forma que sejam estabelecidos os tempos padrões para as diversas 
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operações do setor e que estes sejam o ponto de partida para futuros projetos. Mesmo 

assim, para a execução deste trabalho, foi necessário reunir algumas informações sobre o 

processo, informações estas que serão de grande utilidade para o departamento de 

planejamento e controle da produção, que pode utilizá-las para realizar o seqüenciamento 

da produção e como auxílio no desenvolvimento de ferramentas de controle. 

 Para dimensionar todos os benefícios gerados pela utilização de ferramentas de 

Scheduling no setor de moldagem, um estudo mais detalhado em um horizonte maior de 

tempo é requerido, de forma a quantificar os ganhos gerados com a redução dos tempos 

improdutivos, diminuição de estoques intermediários, maior confiabilidade no cumprimento 

dos prazos entre outros para que posteriormente, este conceito seja ampliado para os 

demais setores da empresa.  

 Sugere-se o desenvolvimento de um projeto para um adequado abastecimento do 

sistema ERP da empresa de forma a criar condições para que além da indicação das 

quantidades corretas necessárias para serem moldadas de cada componente, o 

seqüenciamento também seja feito dentro do sistema integrado utilizado pela companhia.  
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APÊNDICE 1 – BASE DE DADOS PARA O SEQUENCIAMENTO 

Tempo de processamento (h) 
Código 

Agosto Setembro Outubro 
004142BJF 23,00 0,00 0,00 
005001BJF 10,00 32,00 0,00 
005005BJF 9,00 0,00 0,00 
005007BJF 0,00 84,00 0,00 
005020BJF 0,00 0,00 0,00 
005028BJF 362,00 417,00 375,00 
005077BJF 112,00 167,00 142,00 
005093BJF 259,00 192,00 226,00 
005095BJF 36,00 0,00 0,00 
005217BJF 211,00 138,00 195,00 
005345BJF 42,00 42,00 42,00 
005353BJF 45,00 45,00 45,00 
005363BJF 225,00 225,00 374,00 
005364BJF 36,00 0,00 0,00 
008639BJF 163,00 114,00 98,00 
008640BJF 0,00 82,00 0,00 
008641BJF 108,00 72,00 87,00 
008643BJF 161,00 129,00 103,00 
008644BJF 241,00 129,00 217,00 
008645BJF 241,00 161,00 193,00 
008646BJF 0,00 89,00 81,00 
008647BJF 115,00 192,00 159,00 
008981BJF 7,00 13,00 0,00 
008982BJF 11,00 11,00 0,00 
008983BJF 36,00 22,00 32,00 
008986BJF 15,00 0,00 0,00 
008990BJF 0,00 0,00 28,00 
009007BJF 64,00 64,00 0,00 
009151BJF 36,00 58,00 0,00 
009154BJF 30,00 30,00 0,00 
009157BJF 7,00 0,00 0,00 
009158BJF 0,00 22,00 0,00 
009162BJF 0,00 64,00 0,00 
009163BJF 0,00 43,00 0,00 

8010250 15,00 0,00 15,00 
8010251 26,00 0,00 0,00 
8011369 298,00 298,00 298,00 
8020067 35,00 0,00 15,00 
8020068 44,00 72,00 44,00 
8020069 98,00 0,00 82,00 
8020070 90,00 179,00 138,00 
8020073 41,00 0,00 105,00 
8020074 161,00 0,00 129,00 
8020075 81,00 0,00 0,00 
8020076 33,00 225,00 0,00 
8020078 84,00 278,00 209,00 

982778BCU 153,00 209,00 28,00 
 


