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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho é criar um modelo matemático que traduza as características da 

escala de serviço de uma organização militar, a fim de tentar otimizar a escala, de modo a 

equalizar o número de serviços designados a cada funcionário. Para isso este trabalho 

apresenta um modelo matemático baseado no Set Covering Problem, que é um modelo de 

programação linear binária. Foram realizadas diversas simulações, típicas do cotidiano de 

uma organização militar, através do software LINGO, e os resultados demonstram a 

efetividade do modelo.  

 

Palavras-chave: Escala de Serviço, Simulação, Set Covering Problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

The objective of this work is to create a mathematical model that translates the characteristics 

of the service scale of a military organization in order to try to optimize the scale in order to 

equalize the number of services assigned to each employee. For this, this paper presents a 

mathematical model based on the Set Covering Problem, which is a binary linear 

programming model. Several simulations, typical of the daily life of a military organization, 

were carried out using the LINGO software, and the results demonstrate the effectiveness of 

the model. 
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INTRODUÇÃO 

1.1CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A maioria das empresas que trabalham com escala de funcionários tem a difícil missão 

de designar funcionários para demanda interna da empresa, respeitando restrições, como horas 

máximas de trabalho, presente na Consolidação das Leis do trabalho, preferências de 

funcionários, folgas e horários de trabalho. Para empresas com poucos funcionários, em que 

dias e horários são padronizados para todos os colaboradores, o problema de escala não é 

enfrentado. Porém em situação oposta, onde o número de funcionários é considerável e deve-

se alocá-los de acordo com a demanda de serviço, que não é constante na maioria das vezes, 

esta tarefa se transforma em um grande desafio para a empresa (VIEIRA, LIMA, LIMA; 

2010). 

No Brasil, a jornada de trabalho do Exército Brasileiro é regida pelo Regulamento 

Interno e dos Serviços Gerais (RISG). Segundo o RISG (2016), os serviços de escala, serviços 

que não são designados à mesma pessoa de forma permanente, não dependem do horário de 

expediente da organização militar. 

A pesquisa operacional, segundo Moreira (2007), surgiu para descrever atribuições 

militares de alocar recursos escassos a diversas missões, de maneira ótima. Com a melhoria 

das técnicas utilizadas e a popularização dos computadores, a pesquisa operacional se tornou 

instrumento essencial para estimar a solução ótima de diversos problemas cotidianos 

modelados matematicamente. 

A solução para o problema de escala não é única, podendo diferir de uma empresa 

para outra, porém a modelagem matemática para o problema de escala é semelhante, 

mudando apenas as restrições enfrentadas por cada uma. Existem alguns modelos 

matemáticos que se enquadram para modelar o problema de escala, porém neste trabalho, o 

modelo utilizado será o Set Covering Problem (SCP) que é um modelo utilizado na 

otimização de um determinado universo, de modo a criar o menor número de subconjuntos 

cuja união destes resulte no universo (ROLIM; ALBUQUERQUE; MORAES, 2015). 
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1.2JUSTIFICATIVA 

O objeto de estudo deste trabalho é a elaboração da escala de serviço de uma maneira 

equitativa de todos os funcionários que concorrem na mesma. A justificativa é devido à 

designação equivocada de funcionários, ou seja, a confecção da escala sem cumprir as 

restrições fundamentais, no caso estudado, o equilíbrio do número de serviços designados 

para cada funcionário. 

A relevância científica deste trabalho é a confecção de um modelo matemático, 

utilizando o Set Covering Problem para modelar a escala de serviço de uma organização 

militar (OM). A relevância social se enquadra na melhoria da qualidade de vida dos militares, 

através da antecipação da previsão da escala de serviço. 

O interesse deste trabalho foi devido a percepção de erros e reclamações diversas de 

previsão de escala, devido à utilização de um método manual de contagem de folgas de cada 

funcionário, o que limita a amplitude do horizonte de previsão. A viabilidade é devido a testes 

em um programa computacional denominado LINGO, que executa o modelo matemático e 

gera uma solução ótima para diversas situações modeladas.  

1.3ESCOPO DO TRABALHO 

O Problema que deverá ser respondido por este trabalho é se através da utilização de 

um modelo da disciplina de Pesquisa Operacional para otimização, é possível criar uma escala 

de serviço que deverá respeitar algumas restrições descritas no RISG (2016) do Exército 

Militar Brasileiro. Para responder a esta pergunta é essencial o estabelecimento de limites, 

para que o foco não seja distorcido. Algumas restrições a serem respeitadas são descritas a 

seguir: 

1. A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa; 

2. O militar concorre a três escalas distintas na seguinte ordem de precedência: 

a. Escala de Serviço; 

b. Escala de Viagens; e 

c. Escala de Representações. 

3. A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados); 
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4. A designação do serviço recairá ao militar que possuir mais folgas; 

5. Em caso de empate, o militar de menor posto ou graduação (data de promoção 

mais recente), irá ser designado para o serviço; 

6. As folgas são contadas separadamente por escala; 

7. O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta; 

 

Além das restrições descritas acima, o modelo não irá englobar férias de funcionários, 

ou seja, a escala irá presumir que a força de trabalho se mantém constante em todos os 

períodos do ano. Outra limitação importante é que o modelo irá apresentar a escala com um 

horizonte de tempo de vinte, quarenta e sessenta dias. O motivo das limitações é a quantidade 

de variáveis necessárias, o que torna o modelo mais lento e complexo para o software 

executar. 

1.4OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo matemático a fim de resolver 

problemas cotidianos de escala rapidamente, que devem respeitar algumas restrições, como o 

equilíbrio do número de serviços designados para cada funcionário e hierarquia, para 

determinação da mesma. Além disso, visa minimizar o tempo de confecção da escala de 

serviço, apresentando a mesma com um horizonte de previsão maior do que atualmente é 

empregado,cerca de uma semana. 

1.5DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Para definir a metodologia do trabalho, é utilizado o procedimento de pesquisa citada 

por Miguel (2010), sintetizada na figura 5. Ela aborda a natureza do trabalho, os objetivos, a 

abordagem e o método utilizado. 
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Figura 1 – Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

De acordo com Silva e Menezes (2005), o presente trabalho é de natureza aplicada, ou 

seja, a pesquisa realizada tem o objetivo de fornecer o embasamento teórico necessário para a 

resolução de um problema específico. 

Os objetivos deste trabalho tem caráter exploratório. A pesquisa exploratória segundo 

Silva e Menezes (apud GIL, 1991),  

 

visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 
explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em 
geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

 

A abordagem utilizada será quantitativa, onde “considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las.” (SILVA; MENEZES, 2005).  

Como a abordagem escolhida foi à quantitativa, o método será a modelagem e 

simulação para tentar resolver o problema levantado (desigualdade de folgas, na escala de 

serviço, entre funcionários de uma mesma OM) e realizar testes em cenários distintos que se 

aproximam da realidade enfrentada.   
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1.6ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura deste trabalho será descrita a seguir: 

• Capítulo um: As considerações iniciais, os principais objetivos e a justificativa do 
tema escolhido. 

• Capítulo dois: Será descrito o referencial bibliográfico necessário para o 

desenvolvimento deste trabalho, tal como a modelagem do problema levantado. 

• Capítulo três: Será realizada a modelagem segundo o modelo matemático escolhido, 

no caso o Set Covering Problem, e serão realizados vários testes para validar o modelo 

e torná-lo o mais próximo da realidade possível. 

• Capítulo quatro: Serão mostrados os resultados alcançados, as dificuldades 

enfrentadas e as limitações. 

• Capítulo cinco: Serão apresentadas as conclusões finais do trabalho.  

REVISÃO DE LITERATURA  

A revisão de literatura irá abordar alguns temas necessários para a realização deste 

trabalho, tais como: Programação Linear Inteira, Set Covering Problem, Software LINGO, 

Regulamento Interno e dos Serviços Gerais e Métodos de resolução de problemas de 

programação Multiobjetivo. 

2.1PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA 

Segundo Hillier e Lieberman (2013), em muitos problemas práticos cotidianos, não 

faz sentido as variáveis de decisões adquirirem valores decimais. Por exemplo, na alocação de 

equipamentos, pessoas e veículos não tem coerência alocar valores não inteiros como solução 

ótima. Com intuito de solucionar este problema, surgiu a Programação Linear Inteira (PLI), 

onde o modelo matemático é o modelo linear acrescido de uma restrição que exige que as 

variáveis de interesse, assumam valores inteiros. 

Caso apenas algumas variáveis devam assumir valores inteiros, o modelo é 

denominado programação inteira mista, no caso onde todas as variáveis devam adquirir 

valores inteiros, o modelo é denominado programação inteira pura. Existem alguns casos 
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onde a solução esperada deva mostrar apenas dois valores, sim ou não, ou no caso de valores 

1 ou 0 respectivamente, Logo, se a decisão a ser tomada fosse Xj, ela assumiria os valores: 

 

��� �1,	Se	a	decisão	for	sim0,		Se	a	decisão	for	não�                      (1) 

 

Estas variáveis que assumem apenas valores 0 ou 1, são denominadas variáveis 

binárias. Problemas que apresentam apenas variáveis binárias são denominados Programação 

Binária (HILLIER; LIEBERMAN, 2013). 

O problema de escala abordado é um problema de programação binária, representada 

pela variável Xij, onde i representa o militar e j representa o dia da semana. Ou seja, quando a 

variável Xij assume o valor 1, significa que o militar i estará de serviço no dia j e 0 indica que 

o militar i não estará de serviço no dia j. 

2.2SET COVERING PROBLEM  

O set covering problem (SCP) é um problema de programação inteira binária que tem 

o objetivo encontrar uma cobertura viável de custo mínimo. A descrição do modelo 

matemático do SCP pode ser descrita da seguinte forma: Dado um conjunto M de tamanho m 

e n subconjuntos Sj contidos em M, com j=1,2,...N pertencentes ao conjunto dos números 

naturais, a união dos subconjuntos Sj formam o universo M. A formulação matemática do 

SCP, amplamente utilizada na literatura, é mostrada abaixo (ROLIM; ALBUQUERQUE; 

MORAES, 2015). 

���������	��� .  � 							
!

��"
																																														#2% 

&'()�*+	�:	��-�.  �
�∈/

≥ 1, � ∈ 1																																#3% 

 � ∈ 0,1, (	 ∈ 3.																																																															#4% 
 

Como o SCP é um tipo de programação inteira binária, a variável  � 	apenas poderá 

adquirir o valor 1, se o subconjunto Sj pertencer à solução ótima, ou o valor 0, quando não 

pertence à solução. O coeficiente ija recebe o valor 1, se i pertence ao subconjunto j, e 0, caso 

contrário. Na matriz de cobertura A = ( ija ), com � = 1,2, … ,�	)	( = 1,2, … , � , as linhas 
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representam os elementos a serem cobertos e as colunas representam os subconjuntos. A 

primeira restrição do modelo matemático, mostrada em (3), garante que todos os elementos, 

do universo M, serão cobertos por no mínimo um subconjunto. A variável ��  na Função-

Objetivo, mostrada em (2), representa o custo associado à escolha do subconjunto	( , e deve-

se minimizar o custo total. 

A figura 7 a seguir, mostra uma matriz de cobertura do SCP. O objetivo principal 

desta matriz é utilizar o menor número de subconjuntos (Colunas) possíveis que cobrem todas 

as linhas. Para saber se uma dada linha está sendo coberta por um dado subconjunto, cruzam-

se a linha e a coluna desejadas, se o valor encontrado for 1, o subconjunto está cobrindo a 

linha, caso contrário à linha não está sendo coberta por este subconjunto. A solução ótima da 

figura 7 seria composta pelas colunas 0 e 3, pois é o mínimo de colunas possíveis que cobrem 

todas as linhas (ROLIM; ALBUQUERQUE; MORAES, 2015).  

 

0 1 2 3 
0 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 
2 0 0 1 1 

Figura 2 – Matriz de cobertura A de um dado problema de SCP 
Fonte: (ROLIM; ALBUQUERQUE; MORAES, 2015) 

2.3SOFTWARE LINGO 

Segundo Júnior e Souza (2004) o LINGO é um software que tem a função de modelar 

e resolver problemas matemáticos, lineares ou não lineares, de grande complexidade de forma 

relativamente rápida. Sua sintaxe é relativamente simples, se comparado a outros softwares. 

Primeiramente deve-se digitar a Função-Objetivo a ser maximizada ou minimizada, a seguir 

devem-se digitar as restrições. Alguns comandos básicos amplamente utilizados são 

mostrados no quadro 2. 
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Quadro 1 – Alguns comandos amplamente utilizados no Software LINGO 

COMANDO EXPLICAÇÃO 

@GIN (VAR) Usado para designar variáveis inteiras 

@BIN (VAR) Usado para designar variáveis binárias 

@FREE (VAR) Usado para designar variáveis livres 

@BND (LI,VAR,LS) 

Usado para designar os valores pelos quais a 
variável VAR é limitada inferiormente e 
superiormente, Aqui temos que LI é o valor 
mínimo da variável e LS é o valor máximo, ou seja, 
LI ≤ VAR ≤LS 

! Usado para iniciar um comentário 

; 
Usado para finalizar comentário, restrições, função 
objetivo e outras funções. 

Fonte: (JÚNIOR; SOUZA, 2004). 
 

O relatório de resultados gerados, ao rodar o modelo, apresenta os valores de custo 

reduzido, ou seja, a penalidade (positiva ou negativa) que se deve pagar ao acrescentar uma 

unidade a mais da variável na solução do modelo analisado. Apresenta também a coluna 

SLACK or SURPLUS, que indica se existem restrições sobressalentes do tipo ≥ ou ≤. Além 

disso, mostra a coluna DUAL PRICE que avalia o quanto a Função-Objetivo melhoraria ou 

pioraria se o lado direito das restrições for aumentado ou diminuído. Este valor da coluna 

DUAL PRICE é chamado também de Shadow Price, ou traduzindo para o português, preço 

sombra. 

2.4REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS (RISG) 

O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) é um manuscrito vital para a 

instrução de todo militar. Este documento que rege toda a organização militar, desde 

atribuições e responsabilidades até aos exercícios das funções de seus integrantes (RISG, 

2016).  

Segundo o Capítulo III do RISG (2016), que descreve as escalas de serviço, algumas 

restrições que devem ser respeitadas no processo de geração de escala são descritas a seguir: 

1. A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa; 

2. O militar concorre a três escalas distintas na seguinte ordem de precedência: 

a. Escala de Serviço; 

b. Escala de Viagens; e 
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c. Escala de Representações. 

3. A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e escala 

vermelha (sábados, domingos e feriados); 

4. A designação do serviço recairá ao militar que possuir mais folgas; 

5. Em caso de empate, o militar de menor posto ou graduação (data de promoção mais 

recente), irá ser designado para o serviço; 

6. As folgas são contadas separadamente por escala; 

7. O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta; 

8. É considerado o mais folgado o último militar a ingressar na escala para concorrer 

com os demais; 

9. A designação para o serviço ordinário deve ser realizada na véspera do mesmo, e para 

o extraordinário, de acordo com sua urgência; 

10. O militar poderá trocar o dia de serviço, porém esta troca não irá alterar o seu número 

de folgas e sua designação no serviço posterior. 

11. Durante o período de gravidez até que a criança atinja a idade de seis meses, o militar 

não concorre às escalas; 

12. Concorrem às escalas de Serviços os soldados, sargentos (1º e 2º sargentos para a 

escala de Adjunto Oficial de Dia, e 3º sargentos como Comandante da guarda), Cabos 

(Como Cabo da Guarda), Tenentes e Aspirantes a oficial (Como Oficial de Dia); 

13. Concorrem às Escalas de Viagens os sargentos e os subtenentes. 

14. Concorrem à escala de Representações os sargentos, os subtenentes, os aspirantes a 

oficial e os tenentes (Como é aleatória esta escala, fazer um programa que mostra 

apenas as folgas de cada militar); 

15.  A escala de Serviço tem duração de 24 horas com início às 08h00min; 

16. O horário administrativo é de segunda-feira à quinta-feira das 08:00 às 17:00 e sexta-

feira de 08:00 à 12:00; 

17. Como a escala de serviço precede a de viagens, caso o militar mais folgado na escala 

de viagens esteja de serviço, o próximo mais folgado que não esteja de serviço será 

designado. Se o militar escalado para a escala de viagens esteja escalado de serviço na 

semana da viagem, assim que ele se apresentar na organização militar na volta, conta-

se 48 horas de descanso para que ele possa ser designado novamente na escala de 



23 

 

serviço, sendo designado outro militar mais folgado para este serviço, se o serviço 

recair no seu período de descanso.  

18. O militar que estiver designado para alguma missão que não pode ser interrompida, 

não concorre à escala de serviço, dependendo da missão ele não concorre apenas na 

escala preta. 

2.5OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO 

Segundo Júnior (2011), a maioria dos problemas reais de otimização implica na 

execução de diversas metas simultaneamente. Geralmente elas são conflitantes, ou seja, não 

existe apenas uma solução que otimize o problema e sim um conjunto de soluções possíveis. 

Desta forma, deve-se escolher o conjunto de solução mais apropriado para cada situação. 

Problemas desta natureza são denominados problemas de otimização multiobjetivo, 

por envolver a maximização (ou minimização) simultânea de uma série de objetivos que 

respeitam um grupo de restrições. A escolha da melhor solução neste tipo de otimização, fica 

a critério do analista, que vai escolher a melhor solução dentre as soluções viáveis. Este 

método é um instrumento primordial para pesquisadores e engenheiros que lidam com 

problemas reais ou com problemas que ainda estão em aberto (ZITZLER, 1999). 

Para Júnior (2011), a otimização multiobjetivo pode ser definida como um problema 

que visa achar um vetor de variáveis de decisão cujos elementos são as funções objetivos. 

Neste caso, a solução ótima é a solução que atendem as metas exigidas simultaneamente. 

Formalmente, um problema de otimização multiobjetivo pode ser formulado como: 

 

���������	� = 7# % = 87"# %, 79# %,⋯ , 7;<# %=																																									#5%	 
		&'()�*+	�: #	?"# %, ?9# %, ?@# %,⋯ , ?A# %	% ≤ C																																									#6% 
																				 = 8 ",  9, @, ⋯ ,  != ∈ �																																																															#7% 
																				� = 8�", �9,�@, ⋯ , �!= ∈ F																																																																	#8% 

Onde : 

•   é o vetor de decisão,  

• HI é o número de objetivos,  

• � é o vetor objetivo; 

• �		é o domínio; 
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• � = 7# %  é a imagem de	� . 

• O conjunto de restrições g (x) ≤ b| b ∈ R+ e o espaço ∈ � determinam o conjunto das 

soluções viáveis ou factíveis: �∗ = L ∈ �|?# % ≤ CN;  

Do mesmo modo que a função mono-objetivo possui uma solução ótima, na 

otimização multiobjetivo, há um conjunto de soluções viáveis conhecidas como soluções 

Pareto-ótimas que podem ser denominadas conjunto admissível. Por definição, o vetor � é 

Pareto-ótima, se não existe outro vetor �∗  que melhore algum objetivo sem piorar outro 

(FONSECA; FLEMING,1995). 

Segundo Júnior (2011), à medida que o número de objetivos é aumentado, aumenta-se 

a complexidade de forma a transformar a busca por uma solução Pareto-ótima viável em uma 

tarefa complicada de forma rápida. 

De acordo com Pereira (2004), métodos convencionais como o simplex e o método do 

gradiente são ineficientes quando utilizados para otimizar problemas multiobjetivos. Para 

encontrar a melhor solução para estes tipos de problemas, dois desafios são identificados: o 

encontro da solução e a tomada de decisão. O encontro da solução refere-se ao encontro de 

soluções factíveis que possa a vir se tornar uma solução Pareto-ótima. Já a tomada de decisão 

baseia-se na criação de um ou mais critérios específicos para avaliar e escolher a melhor 

solução para o problema. 

Para alguns autores, como Fonseca e Fleming (1995), Júnior (2011) e Zitzler (1999), 

os métodos para encontrar a melhor solução para os problemas multiobjetivos podem ser 

divididos em: 

• Método a-priori: A tomada de decisão é realizada antes da busca através da 

combinação dos objetivos em um único objetivo, evidenciando-se a preferência 

de cada objetivo utilizando pesos. Um ponto negativo deste método é que o 

mesmo exige novas execuções sempre que a preferência de um objetivo for 

modificada ou quando houver a inclusão de algum aspecto não considerado 

anteriormente, até o encontro de uma solução eficaz. 

• Método a-posteriori: Quando a tomada de decisão é realizado depois da 

procura pela solução. Essa busca é realizada considerando-se que todos os 

objetivos do problema multiobjetivo possuem a mesma relevância, ou seja, não 

são consideradas prioridades. Um aspecto negativo deste método seria o tempo 

gasto para encontrar o conjunto de soluções Pareto-ótimas ser muito elevado, 
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tornando-o inviável. Este método é recomendado em problemas com 

preferência relativas. 

• Método iterativo: A tomada de decisão é realizada durante a busca através da 

interferência humana durante o processo de busca de soluções, atrelando as 

preferências para direcionar a busca na direção dos locais onde existam 

soluções relevantes. Um ponto negativo deste método é que a contínua 

intervenção humana pode tornar o método inadequado para problemas 

multiobjetivos complexos. 

Alguns métodos clássicos podem ser usados para encontrar a melhor solução para 

problemas multiobjetivos, já que métodos convencionais se tornam ineficientes e com alto 

custo computacional nesta busca.  Os métodos utilizados para solucionarem estes tipos de 

problemas são: 

• Método da soma ponderada;  

•  Método ∈-restrito; e 

• Método de programação por metas; 

2.5.1 Método da soma Ponderada 

De acordo com Júnior (2011), este método consiste na transformação de um problema 

multiobjetivo em um problema mono-objetivo, através da atribuição de pesos distintos para 

cada objetivo, criando uma priorização forçada. A formulação matemática deste método é a 

seguinte, 

 

��������� 7# % =  ∑ Q-
A
-�" ∙ 7-# %                                                      (9) 

        &'()�*+ �:  ∈ �∗                                                                          (10) 

 

Onde: 

• Q-  é o peso do objetivo 7- em relação aos outros objetivos; 

• Com Q- > 0, ∀� = 1, … , �. 

• Onde �∗ são soluções Pareto-ótimas; 
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Para que os pesos Q- reflitam a realidade é primordial que estes estejam na mesma 

escala, a fim de retratar a realidade, ou seja, é preciso padronizá-los. 

2.5.2 Método ∈-restrito 

Segundo Júnior (2011), este método consiste na otimização do objetivo mais importante, 

sujeitando o mesmo às restrições dos demais objetivos. Considerando f1 como o objetivo 

mais relevante, tem-se: 

 

��������� 7"# %                                                           #11% 

&'()�*+ �: 7-# % ≤ U-, � = 1,2, … , �                          #12% 

 

Onde U- é o limite superior do objetivo 7". 

2.5.3 Método de Programação por Metas 

Conforme Júnior (2011), para o Problema de programação linear por metas, atribui-se uma 

importância distinta para cada meta. Isso é realizado através da atribuição de pesos e quanto 

maior seu peso, maior sua relevância. Um aspecto importante da programação por metas é 

que ela demanda intensa participação ativa do decisor, ou seja, é o decisor que atribui os 

pesos, de acordo com a prioridade exigida. O programa é minimizado em partes, ou seja, 

apenas quando a meta de maior prioridade é atingida que as outras metas são levadas em 

consideração (JÚNIOR, 2011). 

DESENVOLVIMENTO 

3.1O EXÉRCITO BRASILEIRO 

De acordo com o artigo 142 da Constituição Federal de 1988, o Exército Brasileiro é 

uma das três forças armadas do Brasil, juntamente com a Marinha e a Aeronáutica, 

subordinada ao ministério de defesa do Brasil sob autoridade soberana do Presidente da 

República. Sendo considerada uma instituição infindável, o Exército Brasileiro tem a missão 



 

de assegurar a Lei e a Ordem no país

ambiental, promovendo missões de paz

Como entidade de âmbito nacional, seus integrantes são cidadãos brasileiros com 

idade entre dezoito anos ou mais que se alistaram e serviram ou que foram aprovados em 

concursos públicos. A instituição é comprometida com 

respeito e a hierarquia (MAGALHÃES, 2001).

De acordo com Magalhães (2001), o Exército brasi

setores que juntos englobam um amplo sistema. Estes setores são

vitais indispensáveis para o funcionamento pleno do mesmo. 

principais setores. 

 

 

Entre os setores que englobam o Exército Brasileiro, o setor de Economia e Finanças é 

responsável pela gestão orçamentária e contábil, já o setor Logístico, que tem a função de 

suprir todos os recursos necessários 

manutenção, saúde e transporte (MAGALHÃES, 2001)

O Exército Brasileiro permite ainda uma segmentação baseada em especialidades, 

combate, apoio ou logística. As tropas de combates são composta

infantaria. As tropas de apoio englobam a Artilharia, 

a logística compreende a Intendência, saúde e material Bélico. Estas especialidades descritas 

compreendem as atividades essenciais do Exérci

que não se relacionam diretamente com 

de assegurar a Lei e a Ordem no país, defendendo fronteiras isoladas, apoia

missões de paz, dentre outras ações (BRASIL, 1999).

Como entidade de âmbito nacional, seus integrantes são cidadãos brasileiros com 

ou mais que se alistaram e serviram ou que foram aprovados em 

concursos públicos. A instituição é comprometida com a cultura nacional e pontifica

(MAGALHÃES, 2001). 

De acordo com Magalhães (2001), o Exército brasileiro é composto por diversos 

setores que juntos englobam um amplo sistema. Estes setores são responsáveis por funções 

para o funcionamento pleno do mesmo. A figura 3

Figura 3– Sistema do Exército Brasileiro 
Fonte: Correia,2000. 

Entre os setores que englobam o Exército Brasileiro, o setor de Economia e Finanças é 

responsável pela gestão orçamentária e contábil, já o setor Logístico, que tem a função de 

rsos necessários à Tropa, se subdivide em suprimentos, pessoal, 

manutenção, saúde e transporte (MAGALHÃES, 2001). 

O Exército Brasileiro permite ainda uma segmentação baseada em especialidades, 

combate, apoio ou logística. As tropas de combates são compostas pela Cavalaria e pela 

infantaria. As tropas de apoio englobam a Artilharia, Engenharia e Comunicações. Por último 

a logística compreende a Intendência, saúde e material Bélico. Estas especialidades descritas 

compreendem as atividades essenciais do Exército Brasileiro, porém existem ainda atividades 

que não se relacionam diretamente com as atividades essenciais, tais como o serviço religioso, 
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fronteiras isoladas, apoiando a fiscalização 

(BRASIL, 1999). 

Como entidade de âmbito nacional, seus integrantes são cidadãos brasileiros com 

ou mais que se alistaram e serviram ou que foram aprovados em 

a cultura nacional e pontifica o 

leiro é composto por diversos 

responsáveis por funções 

A figura 3 esquematiza os 

 

Entre os setores que englobam o Exército Brasileiro, o setor de Economia e Finanças é 

responsável pela gestão orçamentária e contábil, já o setor Logístico, que tem a função de 

, se subdivide em suprimentos, pessoal, 

O Exército Brasileiro permite ainda uma segmentação baseada em especialidades, 

s pela Cavalaria e pela 

Engenharia e Comunicações. Por último 

a logística compreende a Intendência, saúde e material Bélico. Estas especialidades descritas 

to Brasileiro, porém existem ainda atividades 

as atividades essenciais, tais como o serviço religioso, 
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engenheiros Militares, entre outros. Segundo Magalhães (2001), algumas prioridades são 

incorporadas pelo Exército Brasileiro, entre elas se destacam “a necessidade de racionalização 

dos meios disponíveis e; a Logística, operacionalizada por atividades funcionais em 

detrimento dos serviços técnicos”. 

3.2CULTURA ORGANIZACIONAL 

A cultura organizacional é um conjunto de premissas criadas, desenvolvidas ou 

adquiridas por um grupo enquanto aprendem a lidar com problemas de adequação externos e 

incorporação interna, que desempenham um bom resultado e podem ser incorporadas por 

novos membros (ANDRADE, 1999). 

Esta cultura se baseia no comportamento da organização, nos seus valores, em suas 

diretrizes, ou seja, é o reflexo do ambiente de trabalho e das interações pessoais. Devido a 

isso, a preservação ou criação de uma cultura organizacional é de extrema importância para 

obter êxito no desenvolvimento da organização (ANDRADE, 1999). 

Quando a Cultura Organizacional está enraizada, a realização de mudanças se torna 

complexa, devido à resistência dos membros da empresa. Porém se comprovados os 

resultados positivos da mudança e se forem incorporadas de maneira adequada, as mudanças 

se tornam benéficas (ANDRADE, 1999). 

3.3A ORGANIZAÇÃO MILITAR A SER MODELADA 

O trabalho será realizado em uma organização militar (OM) fictícia do exército 

Brasileiro constituída por um efetivo de aproximadamente 100 militares, descritos na tabela 1. 

O objeto de estudo deste trabalho é a modelagem da escala de serviço dos Terceiros Sargentos, 

que concorrem à escala de comandante da guarda. O esquema das escalas de serviços, viagens 

e representações, que cada posto de graduação concorre dentro da OM em estudo, são 

apresentados nas figuras 1, 2 e 3 respectivamente. 

 

 

 

 

 



29 

 

Efetivo Posto de Graduação 

05 Primeiro Tenente 
07 Segundo Tenente 
01 Aspirante 
06 Subtenentes 
03 Primeiro Sargento 
09 Segundo Sargento 
09 Terceiro Sargento 
10 Cabos 
50 Soldados 

Tabela 1 – Efetivo da Organização Militar em estudo 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

 

 
Figura 4 – Escala de Serviços da Organização Militar em Estudo 

Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 5 – Escala de Viagens da Organização Militar em Estudo 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura 6 – Escala de Representações da Organização Militar em Estudo 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Como o Set Covering Problem é um tipo de programação linear inteira há restrições de 

tamanho, ou seja, quanto maior o horizonte de tempo de previsão da escala, maior será o 

número de variáveis demandadas e consequentemente maiores os tempos para compilar e 
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gerar uma solução ótima. Em virtude disto, o horizonte de previsão da escala será de 

aproximadamente vinte, quarenta e sessenta dias para os nove terceiros sargentos que 

concorrem à escala de comandante da guarda da OM em estudo. 

O modelo de escala adotada pela OM deve respeitar algumas restrições fundamentais 

descritas no RISG (2016): 

• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa; 

• O militar concorre a três escalas distintas na seguinte ordem de precedência: 

d. Escala de Serviço; 

e. Escala de Viagens; e 

f. Escala de Representações. 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados); 

• A designação do serviço recairá ao militar que possuir mais folgas; 

• Em caso de empate, o militar de menor posto ou graduação (data de promoção 

mais recente), irá ser designado para o serviço; 

• As folgas são contadas separadamente por escala; 

• O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta; 

 

O horário administrativo (segunda-feira a quinta-feira de 08:00 às 17:00 e sexta-feira 

de 08:00 à 12:00) que os militares devem cumprir é separado das escalas de serviço, viagens e 

representações, ou seja, quando o militar não está escalado de serviço, ele cumpre apenas o 

horário administrativo. A escala de serviço inicia-se 08:00 e tem duração de 24 horas, caso o 

serviço acabe ás 08:00 da segunda-feira até sexta-feira, o militar ainda cumpre o horário 

administrativo do dia em questão. O modelo de escala de serviço adotado atualmente pela OM 

em estudo, supondo que a escala irá iniciar no mês de agosto de 2017, é mostrado na figura 7. 

A escala preta varia de segunda-feira a sexta-feira e a escala vermelha são sábados, domingos 

e feriados. O “0” na figura representa o dia que o militar está de serviço. Para saber qual 

militar está de serviço cada dia da semana cruza-se a coluna do dia requisitado e a linha onde 

está o “0”. Na escala de comandante da guarda é demandado um terceiro sargento por dia. Em 

caso de empates de folgas, supondo que todos os militares iniciem o mês de agosto com o 

mesmo número de folgas, o mais moderno, ou seja, que tem a data de promoção de posto de 
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graduação mais recente, que é designado para ficar de serviço até que o mais antigo seja 

designado e assim sucessivamente. A escala vermelha inicia-se a designação do mais 

moderno no sábado, ou seja, o militar nove será designado na segunda-feira e no sábado por 

ser o mais moderno. É importante ressaltar que deve ser respeitada uma folga mínima de 48 

horas de um serviço para outro, ou seja, se um militar for designado na segunda-feira, ele só 

poderá ser designado novamente na quinta-feira. 

 

 
Figura 7– Modelo da Escala de serviço da Organização Militar em Estudo 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

O problema do modelo adotado, oportunidade de melhoria apresentada neste trabalho, 

é que a escala é montada manualmente por responsáveis que mudam de tempos em tempos, 

além disso, quando os militares estão em alguma missão que demanda sair da escala de 

serviço, diminui-se o efetivo para designação e acarreta na denominação de um dado militar 

com menos folgas que outros mais folgados. Este trabalho visa à modelagem do problema 

com o objetivo de designar os militares com igualdade de serviços entre eles, ou seja, 

encontrar uma solução ótima de forma rápida. 

3.4MODELANDO O PROBLEMA 

O problema analisado neste trabalho será modelado de acordo com o SCP. Os 

subconjuntos representam os militares de serviços em cada dia, logo a união dos subconjuntos 

representa o efetivo total de terceiros sargentos da OM analisada, universo M. Para utilizar o 

SCP, foi necessário adaptar algumas restrições e a Função-Objetivo de acordo com o 

problema real. 

A Função-Objetivo 01 foi elaborada visando equalizar o número de serviços 

designados aos funcionários, para isso utilizou-se uma função de minimização do número 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hierarquia Sargentos T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

Mais antigo Um 1 2 3 4 1 2 5 6 7 0 1 3 4 2 3 4 5 6 5 6 7 8 0 1 2 7 8 3 4 5 6

Dois 1 2 3 4 1 2 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 7 5 6 8 0 1 2 3 7 0 4 5 6 7

Três 1 2 3 4 1 2 5 0 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 5 6 0 1 2 3 4 0 1 5 6 7 8

Quatro 1 2 3 4 1 2 0 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 0 5 0 1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 0

Cinco 1 2 3 0 1 2 1 2 3 4 5 3 4 6 7 8 0 1 0 1 2 3 4 5 6 2 3 7 8 0 1

Seis 1 2 0 1 1 2 2 3 4 5 6 3 0 7 8 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 3 4 8 0 1 2

Sete 1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 0 1 8 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 0 1 2 3

Oito 0 1 2 3 1 0 4 5 6 7 8 1 2 0 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 0 5 6 1 2 3 4

Mais moderno Nove 1 2 3 4 0 1 5 6 7 8 0 2 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 0 1 6 7 2 3 4 5

0

0

Serviço na escala Preta

Serviço na escalaVermelha

Escala de Serviço dos 3º Sargentos Fictícia (Mês de Agosto de 2017)
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máximo de serviços, medida através do número de serviços do militar que mais foi escalado 

na previsão de vinte, quarenta e sessenta dias. A Função-Objetivo 02 foi elaborada visando 

equalizar o número de serviços designados aos funcionários, para isso utilizou-se o Método da 

soma Ponderada através de uma função de minimização do número máximo de serviços na 

escala preta e na escala vermelha, priorizando a escala vermelha através de pesos com um 

horizonte de previsão de vinte, quarenta e sessenta dias. Já a A Função-Objetivo 03, foi 

elaborada visando equalizar o número de serviços designados aos funcionários, através do 

método de Programação por metas, ou seja, simula-se o programa minimizando o número 

máximo de serviços na escala preta e fixando o número de serviços tirados por cada militar na 

escala preta, simula-se novamente o programa minimizando o número máximo de serviços 

tirados na escala vermelha. 

A formulação do problema inicia-se então: 

Minimizar Z = MT;                                                                                (Função Objetivo 01) 

Minimizar Z = W1 * MVT + W2 * MPT;                                         (Função Objetivo 02) 

Minimizar Z = MP e fixando os resultados de Pi com i = 1, 2,3, ...,9; simular a função 

objetivo Minimizar Z = MV;                                                              (Função Objetivo 03) 

Onde MT é o número máximo de dias trabalhados pelo militar que foi escalado mais 

vezes na mesma semana, W1 e W2 são números que representam  a prioridade da variável, a 

qual está sendo multiplicada por eles,  em relação as demais; MVT é o número máximo de 

serviços designados na escala vermelha, MPT é o número máximo de serviços designados na 

escala preta. MP representa o número máximo de serviços designados na escala preta e MV é 

o número máximo de serviços designados na escala vermelha 

A primeira restrição a ser cumprida pelos militares que estão aptos a concorrerem na 

escala de serviço, com posto de graduação de Terceiros Sargentos, será a designação de um 

militar todos os dias da semana. Como na OM nove militares concorrem à escala de terceiros 

sargentos e sendo Xij, onde X é uma variável binária que avalia se o militar (i) estará ou não 

de serviço no dia (j) analisado. Supondo nove militares aptos no dia 1, onde 1 representa a 

segunda-feira: 

X11 +X21+X31+X41+X51+X61+X71+X81+X91=1;                     (1ª Restrição) 
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A 1ª restrição deve ser repetida, variando o j, de acordo com o horizonte de tempo requerido, 

no caso até 20, 40 e 60 dias. 

A 2ª restrição a ser cumprida é que cada militar deverá respeitar 48 horas de descanso entre 

serviços consecutivos. Esta restrição deverá abordar todos os dias das semanas modeladas 

com um militar por vez. Fazendo Xij ∈ [0,1] , esta variável determina se o militar i estará ou 

não de serviço no dia j, à soma de serviços em três dias consecutivos deverá ser menor ou 

igual a um, ou seja, o militar só poderá ser designado em um dos três dias: 

X11+X12+X13<=1; 

X12+X13+X14<=1; 

      X13+X14+X15<=1;                                                                          (2ª Restrição) 

X14+X15+X16<=1; 

X15+X16+X17<=1;  (...) 

 

A 3ª restrição conta o número de serviços designados a cada militar na escala preta, ou seja, 

de segunda-feira à sexta-feira, onde i: militar e j: dia da semana. Na 3ª restrição, Pi representa 

o número de serviços designados ao militar i na escala preta, deve-se variar o i até 9 e manter 

os valores de j constantes: 

 

X11+X12+X13+X14+X15+X18+X19+X110+X111+X112+X115+X116+X117+X118+X119=P1;                                          
(3ª Restrição – Supondo um horizonte de tempo igual à 20 dias) 

 

A 4ª restrição conta o número de serviços designados a cada militar na escala vermelha, ou 

seja, sábado e domingo, onde i: militar e j: dia da semana. Na 4ª restrição, Vi representa o 

número de serviços designados ao militar i na escala vermelha, deve-se variar o i até 9 e 

manter os valores de j constantes: 

 

X16+X17+X113+X114+X120=V1; 

(4ª Restrição - Supondo um horizonte de tempo igual à 20 dias) 

 

Na 5ª restrição a variável MP recebe o número máximo de serviços tirados na escala preta 

pelo militar que foi designado mais vezes. 

 

MP>=P1; 

MP>=P2; 
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MP>=P3; 

MP>=P4; 

MP>=P5;                                                                                           (5ª Restrição) 

MP>=P6; 

MP>=P7; 

MP>=P8; 

MP>=P9; 

Na 6ª restrição a variável MV recebe o número máximo de serviços tirados na escala 

vermelha pelo militar que foi designado mais vezes. 

 

MV>=V1; 

MV>=V2; 

MV>=V3; 

MV>=V4; 

MV>=V5;                                                                                          (6ª Restrição) 

MV>=V6; 

MV>=V7; 

MV>=V8; 

MV>=V9; 

 

Na 7ª restrição, com a primeira função objetivo, MT recebe o número máximo de 

serviços, tanto da escala vermelha quanto da escala preta. 

 

MT>=MV;                                        (7ª Restrição – Primeira Função Objetivo) 

MT>=MP; 

 

Na 7ª restrição, com a segunda função objetivo, MVT recebe o número máximo de 

serviços da escala vermelha e MPT recebe o número máximo de serviços da escala preta. 

 

MVT = MV;                                    (7ª Restrição – Primeira Função Objetivo) 

MPT = MP; 

 

O terceiro método de resolução, ou seja, programação por metas, não possui a sétima restrição. 
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RESULTADOS 

Para avaliar os resultados do método proposto para otimização de escala, foram 

adotados alguns parâmetros e realizados testes, através do Software LINGO. Os principais 

parâmetros e restrições são descritos abaixo: 

• Simulação do modelo com uma força de trabalho constante, composta por 9 

militares com um horizonte de tempo de 20, 40 e 60 dias, utilizando uma função 

objetivo  que visa minimizar o número máximo de serviços tirado pelo militar 

escalado mais vezes. Nessa simulação foram utilizados os conceitos do Set 

Covering Problem (SCP), descrita na seção 2.2 deste trabalho, que visa 

minimizar um problema mono-objetivo, no caso o número de serviços máximos, 

pelo militar escalado mais vezes. 

• Simulação do modelo com uma força de trabalho constante, composta por 9 

militares com um horizonte de tempo de 20, 40 e 60 dias; utilizando o método da 

função Objetivo da Soma Ponderada, descrita na seção 2.5.1, ou seja, atribuindo-

se diferentes pesos para cada objetivo analisado, no caso deste trabalho, o 

número de dias que cada militar trabalho na escala preta (em dias da semana) e o 

número de dias que cada militar trabalhou na escala vermelha (em finais de 

semana) (JÚNIOR, 2011). 

• Simulação do modelo com uma força de trabalho constante, composta por 9 

militares com um horizonte de tempo de 20, 40 e 60 dias; utilizando o método da 

simulação por metas, descrita na seção 2.5.3, ou seja, simulando inicialmente os 

trabalhadores que irão compor a escala preta e fixando o número de serviços 

tirados por cada militar na escala preta, simula-se então os militares que irão 

compor a escala vermelha (JÚNIOR, 2011). 

 

Para facilitar a compreensão dos resultados, ou Militares fictícios, antes expressos com 

números, ganharam nomes hipotéticos descritos na tabela abaixo: 
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Tabela 2 – Efetivo Fictício da Organização Militar em estudo 

Fonte: Acervo Pessoal 

4.1SIMULAÇÃO COM UMA FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE 
MILITARES E HORIZONTE DE TEMPO DE 20 DIAS, UTILIZANDO A MINIMIZAÇÃO 
DE UMA FUNÇÃO OBJETIVO MT. 

O problema foi modelado de acordo com a Função Objetivo 01 e as restrições 

explicadas no capítulo três. O problema modelado é apresentado no anexo 1. Com os dados da 

saída do programa foi gerada a escala mostrada na figura 8. 

 

 

 
Figura 8 – Escala Gerada a partir da simulação com uma força de trabalho constante de nove militares e 

horizonte de tempo de 20 dias. 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A quantidade de serviços por cada militar, de acordo com o modelo é mostrado na tabela 3 e 

no gráfico 1. 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

Pedro Alexandre Wendel Gilberto Alexandre Enrico Anderson

8 9 10 11 12 13 14

Henrique Gilberto Lucas Henrique Enrico Júlio Alexandre

15 16 17 18 19 20

Pedro Wendel Anderson Júlio Enrico Henrique
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Tabela 3 – Quantidade de serviços nas escalas preta e vermelha por militar. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 
 
 
 

 
Gráfico 1 - Número de Serviços tirados, por militar, em um horizonte de tempo de 20 dias.  

Fonte: Acervo Pessoal. 
 

As observações que devem ser destacadas é que o modelo tenta igualar o número de 

serviços tirados por cada militar. O modelo segue a premissa de que todos os militares 

possuem o mesmo número de folgas. As restrições consideradas e respeitadas pelo modelo 

são descritas abaixo: 
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• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa (A função objetivo tenta equilibrar o número de 

serviços de todos os militares, de acordo com o horizonte de previsão dada, como 

pode ser mostrado no gráfico 1); 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados): O número de serviços executados 

por cada militar é contado separadamente por escala, porém, na função objetivo, 

tente-se minimizar o número máximo de serviços tirados, independentemente se 

for à escala preta ou vermelha.  

• O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta (Pode-se observar que nenhum militar é 

escalado duas vezes em um período menor ou igual a 48 horas. 

4.2SIMULAÇÃO COM UMA FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE 
MILITARES E HORIZONTE DE TEMPO DE 40 DIAS, UTILIZANDO A MINIMIZAÇÃO 
DE UMA FUNÇÃO OBJETIVO MT 

O problema foi modelado de acordo com a Função Objetivo 01 e as restrições 

explicadas no capítulo três, modificando apenas o horizonte de tempo utilizado para 40 dias. 

Com os dados da saída do programa foi gerada a escala mostrada na figura 9. 

 



40 

 

 
Figura 9 – Escala Gerada a partir da simulação com uma força de trabalho constante de nove militares e 

horizonte de tempo de 40 dias. 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A quantidade de serviços por cada militar, de acordo com o modelo é mostrado na 
tabela 4 no gráfico 2. 

 

 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

Henrique Anderson Lucas Gilberto Enrico Alexandre Wendel

8 9 10 11 12 13 14

Pedro Júlio Henrique Wendel Alexandre Henrique Júlio

15 16 17 18 19 20 21

Enrico Gilberto Pedro Henrique Lucas Wendel Henrique

22 23 24 25 26 27 28

Alexandre Enrico Júlio Wendel Pedro Anderson Enrico

29 30 31 32 33 34 35

Lucas Gilberto Enrico Alexandre Anderson Henrique Alexandre

36 37 38 39 40

Júlio Gilberto Anderson Júlio Wendel
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Tabela 4 – Quantidade de serviços nas escalas preta e vermelha por militar. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

 

Gráfico 2 - Número de Serviços tirados, por militar, em um horizonte de tempo de 40 dias. 
Fonte: Acervo Pessoal. 

 

As observações que devem ser destacadas é que o modelo tenta igualar o número de 

serviços tirados por cada militar. O modelo segue a premissa de que todos os militares 

possuem o mesmo número de folgas. As restrições consideradas e respeitadas pelo modelo 

são descritas abaixo: 
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• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa (A função objetivo tenta equilibrar o número de 

serviços de todos os militares, de acordo com o horizonte de previsão dada, como 

pode ser mostrado no gráfico 2); 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados): O número de serviços executados 

por cada militar é contado separadamente por escala, porém, na função objetivo, 

tente-se minimizar o número máximo de serviços tirados, independentemente se 

for à escala preta ou vermelha.  

• O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta (Pode-se observar que nenhum militar é 

escalado duas vezes em um período menor ou igual a 48 horas). 

 

Com o aumento do horizonte de tempo, a escala de serviço vermelha fica 

desequilibrada, ou seja, alguns militares não tiram serviços nos fins de semana e outros tiram 

3 serviços, como o militar Lucas e Henrique, respectivamente, mostrado na tabela 4. 

4.3SIMULAÇÃO COM UMA FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE 
MILITARES E HORIZONTE DE TEMPO DE 60 DIAS, UTILIZANDO A MINIMIZAÇÃO 
DE UMA FUNÇÃO OBJETIVO MT 

O problema foi modelado de acordo com a Função Objetivo 01 e as restrições 

explicadas no capítulo três, modificando apenas o horizonte de tempo utilizado para 60 dias. 

Com os dados da saída do programa foi gerada a escala mostrada na figura 10. 
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Figura 10 – Escala Gerada a partir da simulação com uma força de trabalho constante de nove militares e 

horizonte de tempo de 60 dias. 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A quantidade de serviços por cada militar, de acordo com o modelo é mostrado na 
tabela 5 no gráfico 3. 

 
Tabela 5 – Quantidade de serviços nas escalas preta e vermelha por militar. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

 
Gráfico 3- Número de Serviços tirados, por militar, em um horizonte de tempo de 60 dias. 

Fonte: Acervo Pessoal. 
 

As observações que devem ser destacadas é que o modelo tenta igualar o número de 

serviços tirados por cada militar. O modelo segue a premissa de que todos os militares 

possuem o mesmo número de folgas. As restrições consideradas e respeitadas pelo modelo 

são descritas abaixo: 
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• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa (A função objetivo tenta equilibrar o número de 

serviços de todos os militares, de acordo com o horizonte de previsão dada, como 

pode ser mostrado no gráfico 3); 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados): O número de serviços executados 

por cada militar é contado separadamente por escala, porém, na função objetivo, 

tente-se minimizar o número máximo de serviços tirados, independentemente se 

for à escala preta ou vermelha.  

 

Com o aumento do horizonte de tempo, a escala de serviço vermelha fica 

desequilibrada, ou seja, alguns militares não tiram serviços nos fins de semana e outros tiram 

4 serviços, como o militar Lucas e Henrique, respectivamente, mostrado na tabela 5. O 

desequilíbrio na escala vermelha é fundamentado na função objetivo que prioriza o equilíbrio 

de serviços na escala preta em detrimento da escala vermelha. 

4.4SIMULAÇÃO COM UMA FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE 
MILITARES E HORIZONTE DE TEMPO DE 20 DIAS, UTILIZANDO O MÉTODO DA 
FUNÇÃO OBJETIVO DA SOMA PONDERADA 

Nesta simulação, as restrições permaneceram praticamente as mesmas, utilizando a 

função objetivo 02, que tem a função de minimizar o número máximo de serviços na escala 

preta em conjunto com o número máximo de serviços da escala vermelha e retirando as 

restrições MT. O problema modelado é apresentado no anexo 2 e a nova função objetivo e as 

novas restrições são: 

Minimizar Z = W1 * MVT + W2 * MPT;                                              (Função Objetivo) 

MPT>=P1;                                 
MPT>=P2; 
MPT>=P3; 
MPT>=P4; 
MPT>=P5; 
MPT>=P6; 
MPT>=P7; 
MPT>=P8; 
MPT>=P9; 

Conjunto de Restrições que 

garantem que MPT obtenha o 

número máximo de serviços 

tirados na escala preta pelo 

militar que mais tirou serviço no 

Horizonte de tempo previsto. 
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MVT>=V1; 
MVT>=V2; 
MVT>=V3; 
MVT>=V4; 
MVT>=V5; 
MVT>=V6; 
MVT>=V7; 
MVT>=V8; 
MVT>=V9; 

 

O W1 escolhido foi 5 e o W2 escolhido foi o 2, a explicação destes pesos deve-se ao fato de 

que para cinco dias de escala Preta, tem-se dois dias na escala Vermelha. 

Com os dados da saída do programa foi gerada a escala mostrada na figura 11. 

 

 
Figura 11 – Escala Gerada a partir da simulação com uma força de trabalho constante de nove militares e 

horizonte de tempo de 20 dias, utilizando o método da função Objetivo da Soma. 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A quantidade de serviços escalados para cada militar, de acordo com o modelo, são 

mostradas na tabela 6 e no gráfico 4. 

 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

Henrique Enrico Anderson Gilberto Wendel Alexandre Enrico

8 9 10 11 12 13 14

Júlio Gilberto Enrico Júlio Alexandre Lucas Pedro

15 16 17 18 19 20

Henrique Anderson Wendel Pedro Lucas Henrique

Conjunto de Restrições que 

garantem que VMAX obtenha o 

número máximo de serviços 

tirados na escala vermelha pelo 

militar que mais tirou serviço no 

Horizonte de tempo previsto. 
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Tabela 6 - Quantidade de serviços nas escalas preta e vermelha por militar. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

 
Gráfico 4 - Número de Serviços tirados, por militar, em um horizonte de tempo de 20 dias. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

As observações que devem ser destacadas é que nesse modelo não foi levado em conta 

o tempo de serviço de cada militar e partiu-se do princípio de que todos os militares possuíam 

o mesmo número de folgas. As restrições consideradas e respeitadas pelo modelo são 

descritas abaixo: 

• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa (A função objetivo tenta equilibrar o número de 
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serviços de todos os militares, de acordo com o horizonte de previsão dada, como 

pode ser mostrado no gráfico 4); 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados): O número de serviços executados 

por cada militar é contado separadamente por escala, porém, na função objetivo, 

tente-se minimizar o número máximo de serviços tirados na escala Preta em 

conjunto com o número máximo de serviços tirados na escala vermelha.  

• O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta. 

 

Pode-se verificar que o modelo garante uma distribuição de serviços equilibrado em 

ambas as escalas, preta e vermelha, como mostra o gráfico 04. 

4.5SIMULAÇÃO COM UMA FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE 
MILITARES E HORIZONTE DE TEMPO DE 40 DIAS, UTILIZANDO O MÉTODO DA 
FUNÇÃO OBJETIVO DA SOMA PONDERADA 

Nesta simulação, as restrições permaneceram praticamente as mesmas, alterando o 

horizonte de tempo para quarenta dias e utilizando a função objetivo 02, que tem a função de 

minimizar o número máximo de serviços na escala preta em conjunto com o número máximo 

de serviços da escala vermelha, ponderando através da multiplicação por pesos (Peso 2 para a 

escala preta e 5 para a escala vermelha), como as restrições descritas em 4.4. 

Com os dados da saída do programa foi gerada a escala mostrada na figura 12. 
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Figura 12 - Escala Gerada a partir da simulação com uma força de trabalho constante de nove militares e 

horizonte de tempo de 40 dias, utilizando o método da função Objetivo da Soma Ponderada. 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A quantidade de serviços escalados para cada militar, de acordo com o modelo, são 

mostradas na tabela 7 e no gráfico 5. 

 
Tabela 7 - Quantidade de serviços nas escalas preta e vermelha por militar. 

Fonte: Acervo Pessoal 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

Alexandre Júlio Henrique Lucas Gilberto Enrico Alexandre

8 9 10 11 12 13 14

Anderson Wendel Enrico Alexandre Lucas Anderson Enrico

15 16 17 18 19 20 21

Henrique Gilberto Pedro Henrique Wendel Pedro Júlio

22 23 24 25 26 27 28

Lucas Enrico Anderson Alexandre Gilberto Wendel Henrique

29 30 31 32 33 34 35

Enrico Júlio Anderson Wendel Pedro Lucas Gilberto

36 37 38 39 40

Alexandre Wendel Pedro Júlio Henrique
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Gráfico 5 - Número de Serviços tirados, por militar, em um horizonte de tempo de 40 dias. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

As observações que devem ser destacadas é que nesse modelo não foi levado em conta 

o tempo de serviço de cada militar e partiu-se do princípio de que todos os militares possuíam 

o mesmo número de folgas. As restrições consideradas e respeitadas pelo modelo são 

descritas abaixo: 

• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa (A função objetivo tenta equilibrar o número de 

serviços de todos os militares, de acordo com o horizonte de previsão dada, como 

pode ser mostrado no gráfico 5); 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados): O número de serviços executados 

por cada militar é contado separadamente por escala, porém, na função objetivo, 

tente-se minimizar o número máximo de serviços tirados na escala Preta em 

conjunto com o número máximo de serviços tirados na escala vermelha.  

• O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta. 

• Uma vantagem do horizonte de tempo maior é que ele tenta igualar o número de 

serviços tirados por cada militar, ou seja, quanto maior o horizonte, melhor a 

solução ótima. 
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4.6SIMULAÇÃO COM UMA FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE 
MILITARES E HORIZONTE DE TEMPO DE 60 DIAS, UTILIZANDO O MÉTODO DA 
FUNÇÃO OBJETIVO DA SOMA PONDERADA 

Nesta simulação, as restrições permaneceram praticamente as mesmas, alterando o 

horizonte de tempo para sessenta dias e foi utilizada a função objetivo 02, que tem a função 

de minimizar o número máximo de serviços na escala preta em conjunto com o número 

máximo de serviços da escala vermelha, ponderando através da multiplicação por pesos (Peso 

2  para a escala preta e 5 para a escala vermelha), como as restrições descritas em 4.4. 

Com os dados da saída do programa foi gerada a escala mostrada na figura 13. 

 
Figura 13 - Escala Gerada a partir da simulação com uma força de trabalho constante de nove militares e 

horizonte de tempo de 60 dias, utilizando o método da função Objetivo da Soma Ponderada. 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A quantidade de serviços escalados para cada militar, de acordo com o modelo, são 

mostradas na tabela 8 e no gráfico 6. 

 

 
Tabela 8 - Quantidade de serviços nas escalas preta e vermelha por militar. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 
 

 
Gráfico 6 - Número de Serviços tirados, por militar, em um horizonte de tempo de 60 dias. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

As observações que devem ser destacadas é que nesse modelo não foi levado em conta 

o tempo de serviço de cada militar e partiu-se do princípio de que todos os militares possuíam 
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o mesmo número de folgas. As restrições consideradas e respeitadas pelo modelo são 

descritas abaixo: 

• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa (A função objetivo tenta equilibrar o número de 

serviços de todos os militares, de acordo com o horizonte de previsão dada, como 

pode ser mostrado no gráfico 6); 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados): O número de serviços executados 

por cada militar é contado separadamente por escala, porém, na função objetivo, 

tente-se minimizar o número máximo de serviços tirados na escala Preta em 

conjunto com o número máximo de serviços tirados na escala vermelha.  

• O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta. 

• Uma vantagem do horizonte de tempo maior é que ele tenta igualar o número de 

serviços tirados por cada militar, ou seja, quanto maior o horizonte, melhor a 

solução ótima. 

4.7SIMULAÇÃO COM UMA FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE 
MILITARES E HORIZONTE DE TEMPO DE 20 DIAS, UTILIZANDO O MÉTODO DA 
SIMULAÇÃO POR METAS 

Nesta simulação, as restrições permaneceram as mesmas, porém para minimizar a 

função objetivo 03, foi utilizado o método da otimização por metas, que visa a minimização 

dos objetivos utilizando a interação humana para priorizar os mesmos. O problema modelado 

é apresentado no anexo 3. Neste estudo, utilizou-se a minimização do número máximo de 

serviços tirados na escala preta e fixando estes resultados, foi simulada a minimização do 

número máximo de serviços tirados na escala vermelha. Com os dados da saída do programa 

foi gerada a escala mostrada na figura 14, utilizando um horizonte de tempo de 20 dias. 
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Figura 14 - Escala Gerada a partir da simulação com uma força de trabalho constante de nove militares e 

horizonte de tempo de 20 dias, utilizando o método da simulação por metas. 
Fonte: Acervo Pessoal 

A quantidade de serviços escalados para cada militar, de acordo com o modelo, são 

mostradas na tabela 9 e no gráfico 7. 

 
Tabela 9 - Quantidade de serviços nas escalas preta e vermelha por militar. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

Anderson Gilberto Pedro Wendel Lucas Enrico Henrique

8 9 10 11 12 13 14

Júlio Enrico Alexandre Júlio Enrico Alexandre Wendel

15 16 17 18 19 20

Henrique Alexandre Wendel Henrique Anderson Gilberto
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Gráfico 7 - Número de Serviços tirados, por militar, em um horizonte de tempo de 20 dias. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

As observações que devem ser destacadas é que nesse modelo não foi levado em conta 

o tempo de serviço de cada militar e partiu-se do princípio de que todos os militares possuíam 

o mesmo número de folgas. As restrições consideradas e respeitadas pelo modelo são 

descritas abaixo: 

• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa (A função objetivo tenta equilibrar o número de 

serviços de todos os militares, de acordo com o horizonte de previsão dada, como 

pode ser mostrado no gráfico 7); 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados): O número de serviços executados 

por cada militar é contado separadamente por escala, porém, na função objetivo, 

tente-se minimizar o número máximo de serviços tirados na escala Preta em 

conjunto com o número máximo de serviços tirados na escala vermelha.  

• O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta. 

 

Comparando-se os modelos anteriores com este, verifica-se que o método de 

otimização por metas possui um desempenho superior no equilíbrio do número de serviços 
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tirados por cada militar. O programa considera que o militar Lucas é o mais antigo, logo ele 

equilibra as folgas designando menos serviços possíveis a ele.  

4.8SIMULAÇÃO COM UMA FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE 
MILITARES E HORIZONTE DE TEMPO DE 40 DIAS, UTILIZANDO O MÉTODO DA 
SIMULAÇÃO POR METAS 

Nesta simulação, as restrições permaneceram as mesmas, porém para minimizar a 

função objetivo 03, foi utilizado o método da otimização por metas, que visa a minimização 

dos objetivos utilizando a interação humana para priorizar os mesmos. Neste estudo, utilizou-

se a minimização do número máximo de serviços tirados na escala Preta e fixando estes 

resultados, foi simulada a minimização do número máximo de serviços tirados na escala 

vermelha. Com os dados da saída do programa foi gerada a escala mostrada na figura 15, 

utilizando um horizonte de tempo de 40 dias. 

 
Figura 15 - Escala Gerada a partir da simulação com uma força de trabalho constante de nove militares e 

horizonte de tempo de 40 dias, utilizando o método da simulação por metas. 
Fonte: Acervo Pessoal 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 7

Júlio Alexandre Pedro Anderson Henrique Wendel Júlio

8 9 10 11 12 13 14

Alexandre Lucas Wendel Enrico Júlio Alexandre Anderson

15 16 17 18 19 20 21

Wendel Gilberto Júlio Alexandre Pedro Henrique Gilberto

22 23 24 25 26 27 28

Anderson Enrico Henrique Gilberto Anderson Enrico Wendel

29 30 31 32 33 34 35

Pedro Lucas Júlio Enrico Gilberto Pedro Henrique

36 37 38 39 40

Wendel Lucas Alexandre Henrique Enrico
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A quantidade de serviços escalados para cada militar, de acordo com o modelo, são 

mostradas na tabela 10 e no gráfico 8. 

 
Tabela 10 - Quantidade de serviços nas escalas preta e vermelha por militar. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

 
Gráfico 8 - Número de Serviços tirados, por militar, em um horizonte de tempo de 40 dias. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

As observações que devem ser destacadas é que nesse modelo não foi levado em conta 

o tempo de serviço de cada militar e partiu-se do princípio de que todos os militares possuíam 

o mesmo número de folgas. As restrições consideradas e respeitadas pelo modelo são 

descritas abaixo: 
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• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa (A função objetivo tenta equilibrar o número de 

serviços de todos os militares, de acordo com o horizonte de previsão dada, como 

pode ser mostrado no gráfico 8); 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados): O número de serviços executados 

por cada militar é contado separadamente por escala, porém, na função objetivo, 

tente-se minimizar o número máximo de serviços tirados na escala Preta em 

conjunto com o número máximo de serviços tirados na escala vermelha.  

• O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta. 

 

Comparando-se os modelos anteriores com este, verifica-se que o método de 

otimização por metas possui um desempenho superior no equilíbrio do número de serviços 

tirados por cada militar. O programa considera que o militar Lucas é o mais antigo, logo ele 

equilibra as folgas designando menos serviços possíveis a ele. Com o aumento do horizonte 

de tempo, a tendência é o melhor equilíbrio da distribuição dos serviços aos militares, como 

pode ser visto no gráfico 8. 

4.9SIMULAÇÃO COM UMA FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE 
MILITARES E HORIZONTE DE TEMPO DE 60 DIAS, UTILIZANDO O MÉTODO DA 
SIMULAÇÃO POR METAS 

Nesta simulação, as restrições permaneceram as mesmas, porém para minimizar a 

função objetivo 03, foi utilizado o método da otimização por metas, que visa a minimização 

dos objetivos utilizando a interação humana para priorizar os mesmos. Neste estudo, utilizou-

se a minimização do número máximo de serviços tirados na escala Preta e fixando estes 

resultados, foi simulada a minimização do número máximo de serviços tirados na escala 

vermelha. Com os dados da saída do programa foi gerada a escala mostrada na figura 16, 

utilizando um horizonte de tempo de 60 dias. 
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Figura 16 - Escala Gerada a partir da simulação com uma força de trabalho constante de nove militares e 

horizonte de tempo de 60 dias, utilizando o método da simulação por metas. 
Fonte: Acervo Pessoal 

A quantidade de serviços escalados para cada militar, de acordo com o modelo, são 

mostradas na tabela 11 e no gráfico 9. 
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Tabela 11 - Quantidade de serviços nas escalas preta e vermelha por militar. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

 
Gráfico 9 - Número de Serviços tirados, por militar, em um horizonte de tempo de 60 dias. 

Fonte: Acervo Pessoal 
 

As observações que devem ser destacadas é que nesse modelo não foi levado em conta 

o tempo de serviço de cada militar e partiu-se do princípio de que todos os militares possuíam 

o mesmo número de folgas. As restrições consideradas e respeitadas pelo modelo são 

descritas abaixo: 

• A escala de serviço tem como objetivo principal a distribuição dos serviços aos 

militares de maneira equitativa (A função objetivo tenta equilibrar o número de 
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serviços de todos os militares, de acordo com o horizonte de previsão dada, como 

pode ser mostrado no gráfico 9); 

• A escala de serviço compreende a escala preta (segunda-feira à sexta-feira) e 

escala vermelha (sábados, domingos e feriados): O número de serviços executados 

por cada militar é contado separadamente por escala, porém, na função objetivo, 

tente-se minimizar o número máximo de serviços tirados na escala Preta em 

conjunto com o número máximo de serviços tirados na escala vermelha.  

• O militar deve dispor de 48 horas de descanso entre dois serviços consecutivos de 

mesma natureza ou de natureza distinta. 

 

Comparando-se os modelos anteriores com este, verifica-se que o método de 

otimização por metas possui um desempenho superior no equilíbrio do número de serviços 

tirados por cada militar. O programa considera que o militar Lucas é o mais antigo, logo ele 

equilibra as folgas designando menos serviços possíveis a ele. Com o aumento do horizonte 

de tempo, a tendência é o melhor equilíbrio da distribuição dos serviços aos militares, como 

pode ser visto no gráfico 9. 
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CONCLUSÃO 

O problema apresentado neste trabalho de conclusão de curso é uma dificuldade diária 

enfrentada por diversas organizações militares. A tentativa de facilitar o trabalho de 

confeccionar a escala manualmente foi à motivação real deste trabalho.  

Diante dos diversos testes e modelagens da programação multiobjetivo, a qual a escala 

militar se enquadra, algumas restrições foram atendidas pelos três métodos utilizados, tais 

como: o equilíbrio do número de serviços entre os militares que concorrem na escala, as 

quarenta e oito horas de descanso obrigatórias por militar entre serviços consecutivos e a 

hierarquia, ou seja, os militares mais modernos são escalados mais vezes que os militares 

mais antigos.  

Com as simulações foi possível evidenciar algumas limitações da modelagem 

proposta, com potencial para sugestão de trabalhos futuros, tais como: Os métodos utilizados 

demandam uma elevada interação humana para encontrar uma solução ótima, tanto na 

simulação como na análise da solução, o programa tenta minimizar o número de serviços 

tirados por cada militar, o que gera uma solução ótima em detrimento do equilíbrio do número 

de folgas de cada militar, programa trabalha com uma força de trabalho constante, ou seja, 

sempre com nove funcionários concorrendo na escala, limitando seu uso para otimizar a 

escala nas férias de funcionários, além disso, o modelo parte do princípio de que todos os 

militares possuem o mesmo número de folgas, não sendo possível imputar o número de folgas 

de cada militar no programa. 

A utilização deste modelo para gerar a escala militar é possível, porém esta utilização 

estará atrelada à análise constante do responsável por confeccionar a escala, intervindo 

sempre que necessário. Entre os Métodos utilizados, o que permite um resultado melhor é o 

método da simulação por metas com um horizonte de previsão de 60 dias, pois é ele que 

equilibra melhor a designação de serviços por militar. Outra questão que pode limitar o uso 

deste modelo é o conhecimento dos softwares LINGO e Excel, que é de suma importância 

para a geração da escala final.  
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ANEXO 1 – PROGRAMA NO LINGO PARA GERAÇÃO DA ESCALA COM UMA 
FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE MILITARES E HORIZONTE 
DE TEMPO DE 20 DIAS, UTILIZANDO A MINIMIZAÇÃO DE UMA FUNÇÃO 
OBJETIVO MT 

MIN=MT; 
!Xij, i:Militar, j: Dia da semana. A cada dia da semana deverá ter um Sargento de serviço.; 
X11 +X21+X31+X41+X51+X61+X71+X81+X91=1; 
X12+X22+X32+X42+X52+X62+X72+X82+X92=1; 
X13+X23+X33+X43+X53+X63+X73+X83+X93=1; 
X14+X24+X34+X44+X54+X64+X74+X84+X94=1; 
X15+X25+X35+X45+X55+X65+X75+X85+X95=1; 
X16+X26+X36+X46+X56+X66+X76+X86+X96=1; 
X17+X27+X37+X47+X57+X67+X77+X87+X97=1; 
X18+X28+X38+X48+X58+X68+X78+X88+X98=1; 
X19+X29+X39+X49+X59+X69+X79+X89+X99=1; 
X110+X210+X310+X410+X510+X610+X710+X810+X910=1; 
X111 +X211+X311+X411+X511+X611+X711+X811+X911=1; 
X112+X212+X312+X412+X512+X612+X712+X812+X912=1; 
X113+X213+X313+X413+X513+X613+X713+X813+X913=1; 
X114+X214+X314+X414+X514+X614+X714+X814+X914=1; 
X115+X215+X315+X415+X515+X615+X715+X815+X915=1; 
X116+X216+X316+X416+X516+X616+X716+X816+X916=1; 
X117+X217+X317+X417+X517+X617+X717+X817+X917=1; 
X118+X218+X318+X418+X518+X618+X718+X818+X918=1; 
X119+X219+X319+X419+X519+X619+X719+X819+X919=1; 
X120+X220+X320+X420+X520+X620+X720+X820+X920=1; 
!Xij, i:Militar 1, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X11+X12+X13<=1; 
X12+X13+X14<=1; 
X13+X14+X15<=1; 
X14+X15+X16<=1; 
X15+X16+X17<=1; 
X16+X17+X18<=1; 
X17+X18+X19<=1; 
X18+X19+X110<=1; 
X19+X110+X111<=1; 
X110+X111+X112<=1; 
X111+X112+X113<=1; 
X112+X113+X114<=1; 
X113+X114+X115<=1; 
X114+X115+X116<=1; 
X115+X116+X117<=1; 
X116+X117+X118<=1; 
X117+X118+X119<=1; 
X118+X119+X120<=1; 
X16+X17+X113<=1; 
X17+X113+X114<=1; 
X113+X114+X120<=1; 
X14+X15+X18<=1; 
X15+X18+X19<=1; 
X111+X112+X115<=1; 
X112+X115+X116<=1; 
!Xij, i:Militar 2, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X21+X22+X23<=1; 
X22+X23+X24<=1; 
X23+X24+X25<=1; 
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X24+X25+X26<=1; 
X25+X26+X27<=1; 
X26+X27+X28<=1; 
X27+X28+X29<=1; 
X28+X29+X210<=1; 
X29+X210+X211<=1; 
X210+X211+X212<=1; 
X211+X212+X213<=1; 
X212+X213+X214<=1; 
X213+X214+X215<=1; 
X214+X215+X216<=1; 
X215+X216+X217<=1; 
X216+X217+X218<=1; 
X217+X218+X219<=1; 
X218+X219+X220<=1; 
X26+X27+X213<=1; 
X27+X213+X214<=1; 
X213+X214+X220<=1; 
X24+X25+X28<=1; 
X25+X28+X29<=1; 
X211+X212+X215<=1; 
X212+X215+X216<=1; 
!Xij, i:Militar 3, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X31+X32+X33<=1; 
X32+X33+X34<=1; 
X33+X34+X35<=1; 
X34+X35+X36<=1; 
X35+X36+X37<=1; 
X36+X37+X38<=1; 
X37+X38+X39<=1; 
X38+X39+X310<=1; 
X39+X310+X311<=1; 
X310+X311+X312<=1; 
X311+X312+X313<=1; 
X312+X313+X314<=1; 
X313+X314+X315<=1; 
X314+X315+X316<=1; 
X315+X316+X317<=1; 
X316+X317+X318<=1; 
X317+X318+X319<=1; 
X318+X319+X320<=1; 
X36+X37+X313<=1; 
X37+X313+X314<=1; 
X313+X314+X320<=1; 
X34+X35+X38<=1; 
X35+X38+X39<=1; 
X311+X312+X315<=1; 
X312+X315+X316<=1; 
!Xij, i:Militar 4, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X41+X42+X43<=1; 
X42+X43+X44<=1; 
X43+X44+X45<=1; 
X44+X45+X46<=1; 
X45+X46+X47<=1; 
X46+X47+X48<=1; 
X47+X48+X49<=1; 
X48+X49+X410<=1; 
X49+X410+X411<=1; 
X410+X411+X412<=1; 
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X411+X412+X413<=1; 
X412+X413+X414<=1; 
X413+X414+X415<=1; 
X414+X415+X416<=1; 
X415+X416+X417<=1; 
X416+X417+X418<=1; 
X417+X418+X419<=1; 
X418+X419+X420<=1; 
X46+X47+X413<=1; 
X47+X413+X414<=1; 
X413+X414+X420<=1; 
X44+X45+X48<=1; 
X45+X48+X49<=1; 
X411+X412+X415<=1; 
X412+X415+X416<=1; 
!Xij, i:Militar 5, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X51+X52+X53<=1; 
X52+X53+X54<=1; 
X53+X54+X55<=1; 
X54+X55+X56<=1; 
X55+X56+X57<=1; 
X56+X57+X58<=1; 
X57+X58+X59<=1; 
X58+X59+X510<=1; 
X59+X510+X511<=1; 
X510+X511+X512<=1; 
X511+X512+X513<=1; 
X512+X513+X514<=1; 
X513+X514+X515<=1; 
X514+X515+X516<=1; 
X515+X516+X517<=1; 
X516+X517+X518<=1; 
X517+X518+X519<=1; 
X518+X519+X520<=1; 
X56+X57+X513<=1; 
X57+X513+X514<=1; 
X513+X514+X520<=1; 
X54+X55+X58<=1; 
X55+X58+X59<=1; 
X511+X512+X515<=1; 
X512+X515+X516<=1; 
!Xij, i:Militar 6, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X61+X62+X63<=1; 
X62+X63+X64<=1; 
X63+X64+X65<=1; 
X64+X65+X66<=1; 
X65+X66+X67<=1; 
X66+X67+X68<=1; 
X67+X68+X69<=1; 
X68+X69+X610<=1; 
X69+X610+X611<=1; 
X610+X611+X612<=1; 
X611+X612+X613<=1; 
X612+X613+X614<=1; 
X613+X614+X615<=1; 
X614+X615+X616<=1; 
X615+X616+X617<=1; 
X616+X617+X618<=1; 
X617+X618+X619<=1; 
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X618+X619+X620<=1; 
X66+X67+X613<=1; 
X67+X613+X614<=1; 
X613+X614+X620<=1; 
X64+X65+X68<=1; 
X65+X68+X69<=1; 
X611+X612+X615<=1; 
X612+X615+X616<=1; 
!Xij, i:Militar 7, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X71+X72+X73<=1; 
X72+X73+X74<=1; 
X73+X74+X75<=1; 
X74+X75+X76<=1; 
X75+X76+X77<=1; 
X76+X77+X78<=1; 
X77+X78+X79<=1; 
X78+X79+X710<=1; 
X79+X710+X711<=1; 
X710+X711+X712<=1; 
X711+X712+X713<=1; 
X712+X713+X714<=1; 
X713+X714+X715<=1; 
X714+X715+X716<=1; 
X715+X716+X717<=1; 
X716+X717+X718<=1; 
X717+X718+X719<=1; 
X718+X719+X720<=1; 
X76+X77+X713<=1; 
X77+X713+X714<=1; 
X713+X714+X720<=1; 
X74+X75+X78<=1; 
X75+X78+X79<=1; 
X711+X712+X715<=1; 
X712+X715+X716<=1; 
!Xij, i:Militar 8, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X81+X82+X83<=1; 
X82+X83+X84<=1; 
X83+X84+X85<=1; 
X84+X85+X86<=1; 
X85+X86+X87<=1; 
X86+X87+X88<=1; 
X87+X88+X89<=1; 
X88+X89+X810<=1; 
X89+X810+X811<=1; 
X810+X811+X812<=1; 
X811+X812+X813<=1; 
X812+X813+X814<=1; 
X813+X814+X815<=1; 
X814+X815+X816<=1; 
X815+X816+X817<=1; 
X816+X817+X818<=1; 
X817+X818+X819<=1; 
X818+X819+X820<=1; 
X86+X87+X813<=1; 
X87+X813+X814<=1; 
X813+X814+X820<=1; 
X84+X85+X88<=1; 
X85+X88+X89<=1; 
X811+X812+X815<=1; 
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X812+X815+X816<=1; 
!Xij, i:Militar 9, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X91+X92+X93<=1; 
X92+X93+X94<=1; 
X93+X94+X95<=1; 
X94+X95+X96<=1; 
X95+X96+X97<=1; 
X96+X97+X98<=1; 
X97+X98+X99<=1; 
X98+X99+X910<=1; 
X99+X910+X911<=1; 
X910+X911+X912<=1; 
X911+X912+X913<=1; 
X912+X913+X914<=1; 
X913+X914+X915<=1; 
X914+X915+X916<=1; 
X915+X916+X917<=1; 
X916+X917+X918<=1; 
X917+X918+X919<=1; 
X918+X919+X920<=1; 
X96+X97+X913<=1; 
X97+X913+X914<=1; 
X913+X914+X920<=1; 
X94+X95+X98<=1; 
X95+X98+X99<=1; 
X911+X912+X915<=1; 
X912+X915+X916<=1; 
!Xij, i:Militar , j: Dia da semana: Quantos serviços na escala preta cada militar tirou; 
X11+X12+X13+X14+X15+X18+X19+X110+X111+X112+X115+X116+X117+X118+X119=P1; 
X21+X22+X23+X24+X25+X28+X29+X210+X211+X212+X215+X216+X217+X218+X219=P2; 
X31+X32+X33+X34+X35+X38+X39+X310+X311+X312+X315+X316+X317+X318+X319=P3; 
X41+X42+X43+X44+X45+X48+X49+X410+X411+X412+X415+X416+X417+X418+X419=P4; 
X51+X52+X53+X54+X55+X58+X59+X510+X511+X512+X515+X516+X517+X518+X519=P5; 
X61+X62+X63+X64+X65+X68+X69+X610+X611+X612+X615+X616+X617+X618+X619=P6; 
X71+X72+X73+X74+X75+X78+X79+X710+X711+X712+X715+X716+X717+X718+X719=P7; 
X81+X82+X83+X84+X85+X88+X89+X810+X811+X812+X815+X816+X817+X818+X819=P8; 
X91+X92+X93+X94+X95+X98+X99+X910+X911+X912+X915+X916+X917+X918+X919=P9; 
 
!Xij, i:Militar , j: Dia da semana: Quantos serviços na escala vermelha cada militar tirou; 
X16+X17+X113+X114+X120=V1; 
X26+X27+X213+X214+X220=V2; 
X36+X37+X313+X314+X320=V3; 
X46+X47+X413+X414+X420=V4; 
X56+X57+X513+X514+X520=V5; 
X66+X67+X613+X614+X620=V6; 
X76+X77+X713+X714+X720=V7; 
X86+X87+X813+X814+X820=V8; 
X96+X97+X913+X914+X920=V9; 
!MT Calcula a máxima quantidade de serviços retirados na semana; 
MT>=P1; 
MT>=P2; 
MT>=P3; 
MT>=P4; 
MT>=P5; 
MT>=P6; 
MT>=P7; 
MT>=P8; 
MT>=P9; 
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MT>=V1; 
MT>=V2; 
MT>=V3; 
MT>=V4; 
MT>=V5; 
MT>=V6; 
MT>=V7; 
MT>=V8; 
MT>=V9; 
!Conjunto de Restrições que garante que as variáveis sejam binárias; 
@BIN(X11 ); 
@BIN(X12); 
@BIN(X13); 
@BIN(X14); 
@BIN(X15); 
@BIN(X16); 
@BIN(X17); 
@BIN(X18); 
@BIN(X19); 
@BIN(X110); 
@BIN(X111 ); 
@BIN(X112); 
@BIN(X113); 
@BIN(X114); 
@BIN(X115); 
@BIN(X116); 
@BIN(X117); 
@BIN(X118); 
@BIN(X119); 
@BIN(X120); 
@BIN(X21); 
@BIN(X22); 
@BIN(X23); 
@BIN(X24); 
@BIN(X25); 
@BIN(X26); 
@BIN(X27); 
@BIN(X28); 
@BIN(X29); 
@BIN(X210); 
@BIN(X211); 
@BIN(X212); 
@BIN(X213); 
@BIN(X214); 
@BIN(X215); 
@BIN(X216); 
@BIN(X217); 
@BIN(X218); 
@BIN(X219); 
@BIN(X220); 
@BIN(X31); 
@BIN(X32); 
@BIN(X33); 
@BIN(X34); 
@BIN(X35); 
@BIN(X36); 
@BIN(X37); 
@BIN(X38); 
@BIN(X39); 
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@BIN(X310); 
@BIN(X311); 
@BIN(X312); 
@BIN(X313); 
@BIN(X314); 
@BIN(X315); 
@BIN(X316); 
@BIN(X317); 
@BIN(X318); 
@BIN(X319); 
@BIN(X320); 
@BIN(X41); 
@BIN(X42); 
@BIN(X43); 
@BIN(X44); 
@BIN(X45); 
@BIN(X46); 
@BIN(X47); 
@BIN(X48); 
@BIN(X49); 
@BIN(X410); 
@BIN(X411); 
@BIN(X412); 
@BIN(X413); 
@BIN(X414); 
@BIN(X415); 
@BIN(X416); 
@BIN(X417); 
@BIN(X418); 
@BIN(X419); 
@BIN(X420); 
@BIN(X51); 
@BIN(X52); 
@BIN(X53); 
@BIN(X54); 
@BIN(X55); 
@BIN(X56); 
@BIN(X57); 
@BIN(X58); 
@BIN(X59); 
@BIN(X510); 
@BIN(X511); 
@BIN(X512); 
@BIN(X513); 
@BIN(X514); 
@BIN(X515); 
@BIN(X516); 
@BIN(X517); 
@BIN(X518); 
@BIN(X519); 
@BIN(X520); 
@BIN(X61); 
@BIN(X62); 
@BIN(X63); 
@BIN(X64); 
@BIN(X65); 
@BIN(X66); 
@BIN(X67); 
@BIN(X68); 
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@BIN(X69); 
@BIN(X610); 
@BIN(X611); 
@BIN(X612); 
@BIN(X613); 
@BIN(X614); 
@BIN(X615); 
@BIN(X616); 
@BIN(X617); 
@BIN(X618); 
@BIN(X619); 
@BIN(X620); 
@BIN(X71); 
@BIN(X72); 
@BIN(X73); 
@BIN(X74); 
@BIN(X75); 
@BIN(X76); 
@BIN(X77); 
@BIN(X78); 
@BIN(X79); 
@BIN(X710); 
@BIN(X711); 
@BIN(X712); 
@BIN(X713); 
@BIN(X714); 
@BIN(X715); 
@BIN(X716); 
@BIN(X717); 
@BIN(X718); 
@BIN(X719); 
@BIN(X720); 
@BIN(X81); 
@BIN(X82); 
@BIN(X83); 
@BIN(X84); 
@BIN(X85); 
@BIN(X86); 
@BIN(X87); 
@BIN(X88); 
@BIN(X89); 
@BIN(X810); 
@BIN(X811); 
@BIN(X812); 
@BIN(X813); 
@BIN(X814); 
@BIN(X815); 
@BIN(X816); 
@BIN(X817); 
@BIN(X818); 
@BIN(X819); 
@BIN(X820); 
@BIN(X91); 
@BIN(X92); 
@BIN(X93); 
@BIN(X94); 
@BIN(X95); 
@BIN(X96); 
@BIN(X97); 



73 

 

@BIN(X98); 
@BIN(X99); 
@BIN(X910); 
@BIN(X911); 
@BIN(X912); 
@BIN(X913); 
@BIN(X914); 
@BIN(X915); 
@BIN(X916); 
@BIN(X917); 
@BIN(X918); 
@BIN(X919); 
@BIN(X920); 

ANEXO 2 – PROGRAMA NO LINGO PARA GERAÇÃO DA ESCALA COM UMA 
FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE MILITARES E HORIZONTE 
DE TEMPO DE 20 DIAS, UTILIZANDO O MÉTODO DA FUNÇÃO OBJETIVO 
DA SOMA PONDERADA 

MIN=5*MVT + 2*MPT; 
!Xij, i:Militar, j: Dia da semana. A cada dia da semana deverá ter um Sargento de serviço.; 
X11+X21+X31+X41+X51+X61+X71+X81+X91=1; 
X12+X22+X32+X42+X52+X62+X72+X82+X92=1; 
X13+X23+X33+X43+X53+X63+X73+X83+X93=1; 
X14+X24+X34+X44+X54+X64+X74+X84+X94=1; 
X15+X25+X35+X45+X55+X65+X75+X85+X95=1; 
X16+X26+X36+X46+X56+X66+X76+X86+X96=1; 
X17+X27+X37+X47+X57+X67+X77+X87+X97=1; 
X18+X28+X38+X48+X58+X68+X78+X88+X98=1; 
X19+X29+X39+X49+X59+X69+X79+X89+X99=1; 
X110+X210+X310+X410+X510+X610+X710+X810+X910=1; 
X111+X211+X311+X411+X511+X611+X711+X811+X911=1; 
X112+X212+X312+X412+X512+X612+X712+X812+X912=1; 
X113+X213+X313+X413+X513+X613+X713+X813+X913=1; 
X114+X214+X314+X414+X514+X614+X714+X814+X914=1; 
X115+X215+X315+X415+X515+X615+X715+X815+X915=1; 
X116+X216+X316+X416+X516+X616+X716+X816+X916=1; 
X117+X217+X317+X417+X517+X617+X717+X817+X917=1; 
X118+X218+X318+X418+X518+X618+X718+X818+X918=1; 
X119+X219+X319+X419+X519+X619+X719+X819+X919=1; 
X120+X220+X320+X420+X520+X620+X720+X820+X920=1; 
!Xij, i:Militar 1, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X11+X12+X13<=1; 
X12+X13+X14<=1; 
X13+X14+X15<=1; 
X14+X15+X16<=1; 
X15+X16+X17<=1; 
X16+X17+X18<=1; 
X17+X18+X19<=1; 
X18+X19+X110<=1; 
X19+X110+X111<=1; 
X110+X111+X112<=1; 
X111+X112+X113<=1; 
X112+X113+X114<=1; 
X113+X114+X115<=1; 
X114+X115+X116<=1; 
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X115+X116+X117<=1; 
X116+X117+X118<=1; 
X117+X118+X119<=1; 
X118+X119+X120<=1; 
X16+X17+X113<=1; 
X17+X113+X114<=1; 
X113+X114+X120<=1; 
X14+X15+X18<=1; 
X15+X18+X19<=1; 
X111+X112+X115<=1; 
X112+X115+X116<=1; 
!Xij, i:Militar 2, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X21+X22+X23<=1; 
X22+X23+X24<=1; 
X23+X24+X25<=1; 
X24+X25+X26<=1; 
X25+X26+X27<=1; 
X26+X27+X28<=1; 
X27+X28+X29<=1; 
X28+X29+X210<=1; 
X29+X210+X211<=1; 
X210+X211+X212<=1; 
X211+X212+X213<=1; 
X212+X213+X214<=1; 
X213+X214+X215<=1; 
X214+X215+X216<=1; 
X215+X216+X217<=1; 
X216+X217+X218<=1; 
X217+X218+X219<=1; 
X218+X219+X220<=1; 
X26+X27+X213<=1; 
X27+X213+X214<=1; 
X213+X214+X220<=1; 
X24+X25+X28<=1; 
X25+X28+X29<=1; 
X211+X212+X215<=1; 
X212+X215+X216<=1; 
!Xij, i:Militar 3, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X31+X32+X33<=1; 
X32+X33+X34<=1; 
X33+X34+X35<=1; 
X34+X35+X36<=1; 
X35+X36+X37<=1; 
X36+X37+X38<=1; 
X37+X38+X39<=1; 
X38+X39+X310<=1; 
X39+X310+X311<=1; 
X310+X311+X312<=1; 
X311+X312+X313<=1; 
X312+X313+X314<=1; 
X313+X314+X315<=1; 
X314+X315+X316<=1; 
X315+X316+X317<=1; 
X316+X317+X318<=1; 
X317+X318+X319<=1; 
X318+X319+X320<=1; 
X36+X37+X313<=1; 
X37+X313+X314<=1; 
X313+X314+X320<=1; 
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X34+X35+X38<=1; 
X35+X38+X39<=1; 
X311+X312+X315<=1; 
X312+X315+X316<=1; 
!Xij, i:Militar 4, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X41+X42+X43<=1; 
X42+X43+X44<=1; 
X43+X44+X45<=1; 
X44+X45+X46<=1; 
X45+X46+X47<=1; 
X46+X47+X48<=1; 
X47+X48+X49<=1; 
X48+X49+X410<=1; 
X49+X410+X411<=1; 
X410+X411+X412<=1; 
X411+X412+X413<=1; 
X412+X413+X414<=1; 
X413+X414+X415<=1; 
X414+X415+X416<=1; 
X415+X416+X417<=1; 
X416+X417+X418<=1; 
X417+X418+X419<=1; 
X418+X419+X420<=1; 
X46+X47+X413<=1; 
X47+X413+X414<=1; 
X413+X414+X420<=1; 
X44+X45+X48<=1; 
X45+X48+X49<=1; 
X411+X412+X415<=1; 
X412+X415+X416<=1; 
!Xij, i:Militar 5, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X51+X52+X53<=1; 
X52+X53+X54<=1; 
X53+X54+X55<=1; 
X54+X55+X56<=1; 
X55+X56+X57<=1; 
X56+X57+X58<=1; 
X57+X58+X59<=1; 
X58+X59+X510<=1; 
X59+X510+X511<=1; 
X510+X511+X512<=1; 
X511+X512+X513<=1; 
X512+X513+X514<=1; 
X513+X514+X515<=1; 
X514+X515+X516<=1; 
X515+X516+X517<=1; 
X516+X517+X518<=1; 
X517+X518+X519<=1; 
X518+X519+X520<=1; 
X56+X57+X513<=1; 
X57+X513+X514<=1; 
X513+X514+X520<=1; 
X54+X55+X58<=1; 
X55+X58+X59<=1; 
X511+X512+X515<=1; 
X512+X515+X516<=1; 
!Xij, i:Militar 6, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X61+X62+X63<=1; 
X62+X63+X64<=1; 
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X63+X64+X65<=1; 
X64+X65+X66<=1; 
X65+X66+X67<=1; 
X66+X67+X68<=1; 
X67+X68+X69<=1; 
X68+X69+X610<=1; 
X69+X610+X611<=1; 
X610+X611+X612<=1; 
X611+X612+X613<=1; 
X612+X613+X614<=1; 
X613+X614+X615<=1; 
X614+X615+X616<=1; 
X615+X616+X617<=1; 
X616+X617+X618<=1; 
X617+X618+X619<=1; 
X618+X619+X620<=1; 
X66+X67+X613<=1; 
X67+X613+X614<=1; 
X613+X614+X620<=1; 
X64+X65+X68<=1; 
X65+X68+X69<=1; 
X611+X612+X615<=1; 
X612+X615+X616<=1; 
!Xij, i:Militar 7, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X71+X72+X73<=1; 
X72+X73+X74<=1; 
X73+X74+X75<=1; 
X74+X75+X76<=1; 
X75+X76+X77<=1; 
X76+X77+X78<=1; 
X77+X78+X79<=1; 
X78+X79+X710<=1; 
X79+X710+X711<=1; 
X710+X711+X712<=1; 
X711+X712+X713<=1; 
X712+X713+X714<=1; 
X713+X714+X715<=1; 
X714+X715+X716<=1; 
X715+X716+X717<=1; 
X716+X717+X718<=1; 
X717+X718+X719<=1; 
X718+X719+X720<=1; 
X76+X77+X713<=1; 
X77+X713+X714<=1; 
X713+X714+X720<=1; 
X74+X75+X78<=1; 
X75+X78+X79<=1; 
X711+X712+X715<=1; 
X712+X715+X716<=1; 
!Xij, i:Militar 8, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X81+X82+X83<=1; 
X82+X83+X84<=1; 
X83+X84+X85<=1; 
X84+X85+X86<=1; 
X85+X86+X87<=1; 
X86+X87+X88<=1; 
X87+X88+X89<=1; 
X88+X89+X810<=1; 
X89+X810+X811<=1; 
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X810+X811+X812<=1; 
X811+X812+X813<=1; 
X812+X813+X814<=1; 
X813+X814+X815<=1; 
X814+X815+X816<=1; 
X815+X816+X817<=1; 
X816+X817+X818<=1; 
X817+X818+X819<=1; 
X818+X819+X820<=1; 
X86+X87+X813<=1; 
X87+X813+X814<=1; 
X813+X814+X820<=1; 
X84+X85+X88<=1; 
X85+X88+X89<=1; 
X811+X812+X815<=1; 
X812+X815+X816<=1; 
!Xij, i:Militar 9, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X91+X92+X93<=1; 
X92+X93+X94<=1; 
X93+X94+X95<=1; 
X94+X95+X96<=1; 
X95+X96+X97<=1; 
X96+X97+X98<=1; 
X97+X98+X99<=1; 
X98+X99+X910<=1; 
X99+X910+X911<=1; 
X910+X911+X912<=1; 
X911+X912+X913<=1; 
X912+X913+X914<=1; 
X913+X914+X915<=1; 
X914+X915+X916<=1; 
X915+X916+X917<=1; 
X916+X917+X918<=1; 
X917+X918+X919<=1; 
X918+X919+X920<=1; 
X96+X97+X913<=1; 
X97+X913+X914<=1; 
X913+X914+X920<=1; 
X94+X95+X98<=1; 
X95+X98+X99<=1; 
X911+X912+X915<=1; 
X912+X915+X916<=1; 
 
!Xij, i:Militar , j: Dia da semana: Quantos serviços na escala preta cada militar tirou; 
X11+X12+X13+X14+X15+X18+X19+X110+X111+X112+X115+X116+X117+X118+X119=P1; 
X21+X22+X23+X24+X25+X28+X29+X210+X211+X212+X215+X216+X217+X218+X219=P2; 
X31+X32+X33+X34+X35+X38+X39+X310+X311+X312+X315+X316+X317+X318+X319=P3; 
X41+X42+X43+X44+X45+X48+X49+X410+X411+X412+X415+X416+X417+X418+X419=P4; 
X51+X52+X53+X54+X55+X58+X59+X510+X511+X512+X515+X516+X517+X518+X519=P5; 
X61+X62+X63+X64+X65+X68+X69+X610+X611+X612+X615+X616+X617+X618+X619=P6; 
X71+X72+X73+X74+X75+X78+X79+X710+X711+X712+X715+X716+X717+X718+X719=P7; 
X81+X82+X83+X84+X85+X88+X89+X810+X811+X812+X815+X816+X817+X818+X819=P8; 
X91+X92+X93+X94+X95+X98+X99+X910+X911+X912+X915+X916+X917+X918+X919=P9; 
!Xij, i:Militar , j: Dia da semana: Quantos serviços na escala vermelha cada militar tirou; 
X16+X17+X113+X114+X120=V1; 
X26+X27+X213+X214+X220=V2; 
X36+X37+X313+X314+X320=V3; 
X46+X47+X413+X414+X420=V4; 
X56+X57+X513+X514+X520=V5; 
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X66+X67+X613+X614+X620=V6; 
X76+X77+X713+X714+X720=V7; 
X86+X87+X813+X814+X820=V8; 
X96+X97+X913+X914+X920=V9; 
!MPT conta o número de serviços máximos tirados na escala preta; 
MPT>=P1; 
MPT>=P2; 
MPT>=P3; 
MPT>=P4; 
MPT>=P5; 
MPT>=P6; 
MPT>=P7; 
MPT>=P8; 
MPT>=P9; 
!MVT conta o número de serviços máximos tirados na escala Vermelha; 
MVT>=V1; 
MVT>=V2; 
MVT>=V3; 
MVT>=V4; 
MVT>=V5; 
MVT>=V6; 
MVT>=V7; 
MVT>=V8; 
MVT>=V9; 
!Conjunto de Restrições que garante que as variáveis sejam binárias; 
@BIN(X11 ); 
@BIN(X12); 
@BIN(X13); 
@BIN(X14); 
@BIN(X15); 
@BIN(X16); 
@BIN(X17); 
@BIN(X18); 
@BIN(X19); 
@BIN(X110); 
@BIN(X111 ); 
@BIN(X112); 
@BIN(X113); 
@BIN(X114); 
@BIN(X115); 
@BIN(X116); 
@BIN(X117); 
@BIN(X118); 
@BIN(X119); 
@BIN(X120); 
@BIN(X21); 
@BIN(X22); 
@BIN(X23); 
@BIN(X24); 
@BIN(X25); 
@BIN(X26); 
@BIN(X27); 
@BIN(X28); 
@BIN(X29); 
@BIN(X210); 
@BIN(X211); 
@BIN(X212); 
@BIN(X213); 
@BIN(X214); 
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@BIN(X215); 
@BIN(X216); 
@BIN(X217); 
@BIN(X218); 
@BIN(X219); 
@BIN(X220); 
@BIN(X31); 
@BIN(X32); 
@BIN(X33); 
@BIN(X34); 
@BIN(X35); 
@BIN(X36); 
@BIN(X37); 
@BIN(X38); 
@BIN(X39); 
@BIN(X310); 
@BIN(X311); 
@BIN(X312); 
@BIN(X313); 
@BIN(X314); 
@BIN(X315); 
@BIN(X316); 
@BIN(X317); 
@BIN(X318); 
@BIN(X319); 
@BIN(X320); 
@BIN(X41); 
@BIN(X42); 
@BIN(X43); 
@BIN(X44); 
@BIN(X45); 
@BIN(X46); 
@BIN(X47); 
@BIN(X48); 
@BIN(X49); 
@BIN(X410); 
@BIN(X411); 
@BIN(X412); 
@BIN(X413); 
@BIN(X414); 
@BIN(X415); 
@BIN(X416); 
@BIN(X417); 
@BIN(X418); 
@BIN(X419); 
@BIN(X420); 
@BIN(X51); 
@BIN(X52); 
@BIN(X53); 
@BIN(X54); 
@BIN(X55); 
@BIN(X56); 
@BIN(X57); 
@BIN(X58); 
@BIN(X59); 
@BIN(X510); 
@BIN(X511); 
@BIN(X512); 
@BIN(X513); 
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@BIN(X514); 
@BIN(X515); 
@BIN(X516); 
@BIN(X517); 
@BIN(X518); 
@BIN(X519); 
@BIN(X520); 
@BIN(X61); 
@BIN(X62); 
@BIN(X63); 
@BIN(X64); 
@BIN(X65); 
@BIN(X66); 
@BIN(X67); 
@BIN(X68); 
@BIN(X69); 
@BIN(X610); 
@BIN(X611); 
@BIN(X612); 
@BIN(X613); 
@BIN(X614); 
@BIN(X615); 
@BIN(X616); 
@BIN(X617); 
@BIN(X618); 
@BIN(X619); 
@BIN(X620); 
@BIN(X71); 
@BIN(X72); 
@BIN(X73); 
@BIN(X74); 
@BIN(X75); 
@BIN(X76); 
@BIN(X77); 
@BIN(X78); 
@BIN(X79); 
@BIN(X710); 
@BIN(X711); 
@BIN(X712); 
@BIN(X713); 
@BIN(X714); 
@BIN(X715); 
@BIN(X716); 
@BIN(X717); 
@BIN(X718); 
@BIN(X719); 
@BIN(X720); 
@BIN(X81); 
@BIN(X82); 
@BIN(X83); 
@BIN(X84); 
@BIN(X85); 
@BIN(X86); 
@BIN(X87); 
@BIN(X88); 
@BIN(X89); 
@BIN(X810); 
@BIN(X811); 
@BIN(X812); 
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@BIN(X813); 
@BIN(X814); 
@BIN(X815); 
@BIN(X816); 
@BIN(X817); 
@BIN(X818); 
@BIN(X819); 
@BIN(X820); 
@BIN(X91); 
@BIN(X92); 
@BIN(X93); 
@BIN(X94); 
@BIN(X95); 
@BIN(X96); 
@BIN(X97); 
@BIN(X98); 
@BIN(X99); 
@BIN(X910); 
@BIN(X911); 
@BIN(X912); 
@BIN(X913); 
@BIN(X914); 
@BIN(X915); 
@BIN(X916); 
@BIN(X917); 
@BIN(X918); 
@BIN(X919); 
@BIN(X920); 

ANEXO 3 – PROGRAMA NO LINGO PARA GERAÇÃO DA ESCALA COM UMA 
FORÇA DE TRABALHO CONSTANTE DE NOVE MILITARES E HORIZONTE 
DE TEMPO DE 20 DIAS, UTILIZANDO O MÉTODO DA FUNÇÃO OBJETIVO 
DA SOMA PONDERADA 

MIN=MV; 
!Xij, i:Militar, j: Dia da semana. A cada dia da semana deverá ter um Sargento de serviço.; 
X11 +X21+X31+X41+X51+X61+X71+X81+X91=1; 
X12+X22+X32+X42+X52+X62+X72+X82+X92=1; 
X13+X23+X33+X43+X53+X63+X73+X83+X93=1; 
X14+X24+X34+X44+X54+X64+X74+X84+X94=1; 
X15+X25+X35+X45+X55+X65+X75+X85+X95=1; 
X16+X26+X36+X46+X56+X66+X76+X86+X96=1; 
X17+X27+X37+X47+X57+X67+X77+X87+X97=1; 
X18+X28+X38+X48+X58+X68+X78+X88+X98=1; 
X19+X29+X39+X49+X59+X69+X79+X89+X99=1; 
X110+X210+X310+X410+X510+X610+X710+X810+X910=1; 
X111 +X211+X311+X411+X511+X611+X711+X811+X911=1; 
X112+X212+X312+X412+X512+X612+X712+X812+X912=1; 
X113+X213+X313+X413+X513+X613+X713+X813+X913=1; 
X114+X214+X314+X414+X514+X614+X714+X814+X914=1; 
X115+X215+X315+X415+X515+X615+X715+X815+X915=1; 
X116+X216+X316+X416+X516+X616+X716+X816+X916=1; 
X117+X217+X317+X417+X517+X617+X717+X817+X917=1; 
X118+X218+X318+X418+X518+X618+X718+X818+X918=1; 
X119+X219+X319+X419+X519+X619+X719+X819+X919=1; 
X120+X220+X320+X420+X520+X620+X720+X820+X920=1; 
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!Xij, i:Militar 1, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X11+X12+X13<=1; 
X12+X13+X14<=1; 
X13+X14+X15<=1; 
X14+X15+X16<=1; 
X15+X16+X17<=1; 
X16+X17+X18<=1; 
X17+X18+X19<=1; 
X18+X19+X110<=1; 
X19+X110+X111<=1; 
X110+X111+X112<=1; 
X111+X112+X113<=1; 
X112+X113+X114<=1; 
X113+X114+X115<=1; 
X114+X115+X116<=1; 
X115+X116+X117<=1; 
X116+X117+X118<=1; 
X117+X118+X119<=1; 
X118+X119+X120<=1; 
X16+X17+X113<=1; 
X17+X113+X114<=1; 
X113+X114+X120<=1; 
X14+X15+X18<=1; 
X15+X18+X19<=1; 
X111+X112+X115<=1; 
X112+X115+X116<=1; 
!Xij, i:Militar 2, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X21+X22+X23<=1; 
X22+X23+X24<=1; 
X23+X24+X25<=1; 
X24+X25+X26<=1; 
X25+X26+X27<=1; 
X26+X27+X28<=1; 
X27+X28+X29<=1; 
X28+X29+X210<=1; 
X29+X210+X211<=1; 
X210+X211+X212<=1; 
X211+X212+X213<=1; 
X212+X213+X214<=1; 
X213+X214+X215<=1; 
X214+X215+X216<=1; 
X215+X216+X217<=1; 
X216+X217+X218<=1; 
X217+X218+X219<=1; 
X218+X219+X220<=1; 
X26+X27+X213<=1; 
X27+X213+X214<=1; 
X213+X214+X220<=1; 
X24+X25+X28<=1; 
X25+X28+X29<=1; 
X211+X212+X215<=1; 
X212+X215+X216<=1; 
!Xij, i:Militar 3, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X31+X32+X33<=1; 
X32+X33+X34<=1; 
X33+X34+X35<=1; 
X34+X35+X36<=1; 
X35+X36+X37<=1; 
X36+X37+X38<=1; 



83 

 

X37+X38+X39<=1; 
X38+X39+X310<=1; 
X39+X310+X311<=1; 
X310+X311+X312<=1; 
X311+X312+X313<=1; 
X312+X313+X314<=1; 
X313+X314+X315<=1; 
X314+X315+X316<=1; 
X315+X316+X317<=1; 
X316+X317+X318<=1; 
X317+X318+X319<=1; 
X318+X319+X320<=1; 
X36+X37+X313<=1; 
X37+X313+X314<=1; 
X313+X314+X320<=1; 
X34+X35+X38<=1; 
X35+X38+X39<=1; 
X311+X312+X315<=1; 
X312+X315+X316<=1; 
!Xij, i:Militar 4, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X41+X42+X43<=1; 
X42+X43+X44<=1; 
X43+X44+X45<=1; 
X44+X45+X46<=1; 
X45+X46+X47<=1; 
X46+X47+X48<=1; 
X47+X48+X49<=1; 
X48+X49+X410<=1; 
X49+X410+X411<=1; 
X410+X411+X412<=1; 
X411+X412+X413<=1; 
X412+X413+X414<=1; 
X413+X414+X415<=1; 
X414+X415+X416<=1; 
X415+X416+X417<=1; 
X416+X417+X418<=1; 
X417+X418+X419<=1; 
X418+X419+X420<=1; 
X46+X47+X413<=1; 
X47+X413+X414<=1; 
X413+X414+X420<=1; 
X44+X45+X48<=1; 
X45+X48+X49<=1; 
X411+X412+X415<=1; 
X412+X415+X416<=1; 
!Xij, i:Militar 5, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X51+X52+X53<=1; 
X52+X53+X54<=1; 
X53+X54+X55<=1; 
X54+X55+X56<=1; 
X55+X56+X57<=1; 
X56+X57+X58<=1; 
X57+X58+X59<=1; 
X58+X59+X510<=1; 
X59+X510+X511<=1; 
X510+X511+X512<=1; 
X511+X512+X513<=1; 
X512+X513+X514<=1; 
X513+X514+X515<=1; 
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X514+X515+X516<=1; 
X515+X516+X517<=1; 
X516+X517+X518<=1; 
X517+X518+X519<=1; 
X518+X519+X520<=1; 
X56+X57+X513<=1; 
X57+X513+X514<=1; 
X513+X514+X520<=1; 
X54+X55+X58<=1; 
X55+X58+X59<=1; 
X511+X512+X515<=1; 
X512+X515+X516<=1; 
!Xij, i:Militar 6, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X61+X62+X63<=1; 
X62+X63+X64<=1; 
X63+X64+X65<=1; 
X64+X65+X66<=1; 
X65+X66+X67<=1; 
X66+X67+X68<=1; 
X67+X68+X69<=1; 
X68+X69+X610<=1; 
X69+X610+X611<=1; 
X610+X611+X612<=1; 
X611+X612+X613<=1; 
X612+X613+X614<=1; 
X613+X614+X615<=1; 
X614+X615+X616<=1; 
X615+X616+X617<=1; 
X616+X617+X618<=1; 
X617+X618+X619<=1; 
X618+X619+X620<=1; 
X66+X67+X613<=1; 
X67+X613+X614<=1; 
X613+X614+X620<=1; 
X64+X65+X68<=1; 
X65+X68+X69<=1; 
X611+X612+X615<=1; 
X612+X615+X616<=1; 
!Xij, i:Militar 7, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X71+X72+X73<=1; 
X72+X73+X74<=1; 
X73+X74+X75<=1; 
X74+X75+X76<=1; 
X75+X76+X77<=1; 
X76+X77+X78<=1; 
X77+X78+X79<=1; 
X78+X79+X710<=1; 
X79+X710+X711<=1; 
X710+X711+X712<=1; 
X711+X712+X713<=1; 
X712+X713+X714<=1; 
X713+X714+X715<=1; 
X714+X715+X716<=1; 
X715+X716+X717<=1; 
X716+X717+X718<=1; 
X717+X718+X719<=1; 
X718+X719+X720<=1; 
X76+X77+X713<=1; 
X77+X713+X714<=1; 
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X713+X714+X720<=1; 
X74+X75+X78<=1; 
X75+X78+X79<=1; 
X711+X712+X715<=1; 
X712+X715+X716<=1; 
!Xij, i:Militar 8, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X81+X82+X83<=1; 
X82+X83+X84<=1; 
X83+X84+X85<=1; 
X84+X85+X86<=1; 
X85+X86+X87<=1; 
X86+X87+X88<=1; 
X87+X88+X89<=1; 
X88+X89+X810<=1; 
X89+X810+X811<=1; 
X810+X811+X812<=1; 
X811+X812+X813<=1; 
X812+X813+X814<=1; 
X813+X814+X815<=1; 
X814+X815+X816<=1; 
X815+X816+X817<=1; 
X816+X817+X818<=1; 
X817+X818+X819<=1; 
X818+X819+X820<=1; 
X86+X87+X813<=1; 
X87+X813+X814<=1; 
X813+X814+X820<=1; 
X84+X85+X88<=1; 
X85+X88+X89<=1; 
X811+X812+X815<=1; 
X812+X815+X816<=1; 
!Xij, i:Militar 9, j: Dia da semana: Respeitando 48 horas de descanso.; 
X91+X92+X93<=1; 
X92+X93+X94<=1; 
X93+X94+X95<=1; 
X94+X95+X96<=1; 
X95+X96+X97<=1; 
X96+X97+X98<=1; 
X97+X98+X99<=1; 
X98+X99+X910<=1; 
X99+X910+X911<=1; 
X910+X911+X912<=1; 
X911+X912+X913<=1; 
X912+X913+X914<=1; 
X913+X914+X915<=1; 
X914+X915+X916<=1; 
X915+X916+X917<=1; 
X916+X917+X918<=1; 
X917+X918+X919<=1; 
X918+X919+X920<=1; 
X96+X97+X913<=1; 
X97+X913+X914<=1; 
X913+X914+X920<=1; 
X94+X95+X98<=1; 
X95+X98+X99<=1; 
X911+X912+X915<=1; 
X912+X915+X916<=1; 
!Xij, i:Militar , j: Dia da semana: Quantos serviços na escala preta cada militar tirou; 
X11+X12+X13+X14+X15+X18+X19+X110+X111+X112+X115+X116+X117+X118+X119=P1; 
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X21+X22+X23+X24+X25+X28+X29+X210+X211+X212+X215+X216+X217+X218+X219=P2; 
X31+X32+X33+X34+X35+X38+X39+X310+X311+X312+X315+X316+X317+X318+X319=P3; 
X41+X42+X43+X44+X45+X48+X49+X410+X411+X412+X415+X416+X417+X418+X419=P4; 
X51+X52+X53+X54+X55+X58+X59+X510+X511+X512+X515+X516+X517+X518+X519=P5; 
X61+X62+X63+X64+X65+X68+X69+X610+X611+X612+X615+X616+X617+X618+X619=P6; 
X71+X72+X73+X74+X75+X78+X79+X710+X711+X712+X715+X716+X717+X718+X719=P7; 
X81+X82+X83+X84+X85+X88+X89+X810+X811+X812+X815+X816+X817+X818+X819=P8; 
X91+X92+X93+X94+X95+X98+X99+X910+X911+X912+X915+X916+X917+X918+X919=P9; 
 
!Xij, i:Militar , j: Dia da semana: Quantos serviços na escala vermelha cada militar tirou; 
X16+X17+X113+X114+X120=V1; 
X26+X27+X213+X214+X220=V2; 
X36+X37+X313+X314+X320=V3; 
X46+X47+X413+X414+X420=V4; 
X56+X57+X513+X514+X520=V5; 
X66+X67+X613+X614+X620=V6; 
X76+X77+X713+X714+X720=V7; 
X86+X87+X813+X814+X820=V8; 
X96+X97+X913+X914+X920=V9; 
!MP conta o número de serviços máximos tirados na escala preta; 
P1>=1; 
P2>=1; 
P3>=1; 
P4>=1; 
P5>=1; 
P6>=1; 
P7>=1; 
P8>=1; 
P9>=1; 
!MV conta o número de serviços máximos tirados na escala Vermelha; 
MV>=V1; 
MV>=V2; 
MV>=V3; 
MV>=V4; 
MV>=V5; 
MV>=V6; 
MV>=V7; 
MV>=V8; 
MV>=V9; 
!Conjunto de Restrições que garante que as variáveis sejam binárias; 
@BIN(X11 ); 
@BIN(X12); 
@BIN(X13); 
@BIN(X14); 
@BIN(X15); 
@BIN(X16); 
@BIN(X17); 
@BIN(X18); 
@BIN(X19); 
@BIN(X110); 
@BIN(X111 ); 
@BIN(X112); 
@BIN(X113); 
@BIN(X114); 
@BIN(X115); 
@BIN(X116); 
@BIN(X117); 
@BIN(X118); 
@BIN(X119); 
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@BIN(X120); 
@BIN(X21); 
@BIN(X22); 
@BIN(X23); 
@BIN(X24); 
@BIN(X25); 
@BIN(X26); 
@BIN(X27); 
@BIN(X28); 
@BIN(X29); 
@BIN(X210); 
@BIN(X211); 
@BIN(X212); 
@BIN(X213); 
@BIN(X214); 
@BIN(X215); 
@BIN(X216); 
@BIN(X217); 
@BIN(X218); 
@BIN(X219); 
@BIN(X220); 
@BIN(X31); 
@BIN(X32); 
@BIN(X33); 
@BIN(X34); 
@BIN(X35); 
@BIN(X36); 
@BIN(X37); 
@BIN(X38); 
@BIN(X39); 
@BIN(X310); 
@BIN(X311); 
@BIN(X312); 
@BIN(X313); 
@BIN(X314); 
@BIN(X315); 
@BIN(X316); 
@BIN(X317); 
@BIN(X318); 
@BIN(X319); 
@BIN(X320); 
@BIN(X41); 
@BIN(X42); 
@BIN(X43); 
@BIN(X44); 
@BIN(X45); 
@BIN(X46); 
@BIN(X47); 
@BIN(X48); 
@BIN(X49); 
@BIN(X410); 
@BIN(X411); 
@BIN(X412); 
@BIN(X413); 
@BIN(X414); 
@BIN(X415); 
@BIN(X416); 
@BIN(X417); 
@BIN(X418); 
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@BIN(X419); 
@BIN(X420); 
@BIN(X51); 
@BIN(X52); 
@BIN(X53); 
@BIN(X54); 
@BIN(X55); 
@BIN(X56); 
@BIN(X57); 
@BIN(X58); 
@BIN(X59); 
@BIN(X510); 
@BIN(X511); 
@BIN(X512); 
@BIN(X513); 
@BIN(X514); 
@BIN(X515); 
@BIN(X516); 
@BIN(X517); 
@BIN(X518); 
@BIN(X519); 
@BIN(X520); 
@BIN(X61); 
@BIN(X62); 
@BIN(X63); 
@BIN(X64); 
@BIN(X65); 
@BIN(X66); 
@BIN(X67); 
@BIN(X68); 
@BIN(X69); 
@BIN(X610); 
@BIN(X611); 
@BIN(X612); 
@BIN(X613); 
@BIN(X614); 
@BIN(X615); 
@BIN(X616); 
@BIN(X617); 
@BIN(X618); 
@BIN(X619); 
@BIN(X620); 
@BIN(X71); 
@BIN(X72); 
@BIN(X73); 
@BIN(X74); 
@BIN(X75); 
@BIN(X76); 
@BIN(X77); 
@BIN(X78); 
@BIN(X79); 
@BIN(X710); 
@BIN(X711); 
@BIN(X712); 
@BIN(X713); 
@BIN(X714); 
@BIN(X715); 
@BIN(X716); 
@BIN(X717); 
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@BIN(X718); 
@BIN(X719); 
@BIN(X720); 
@BIN(X81); 
@BIN(X82); 
@BIN(X83); 
@BIN(X84); 
@BIN(X85); 
@BIN(X86); 
@BIN(X87); 
@BIN(X88); 
@BIN(X89); 
@BIN(X810); 
@BIN(X811); 
@BIN(X812); 
@BIN(X813); 
@BIN(X814); 
@BIN(X815); 
@BIN(X816); 
@BIN(X817); 
@BIN(X818); 
@BIN(X819); 
@BIN(X820); 
@BIN(X91); 
@BIN(X92); 
@BIN(X93); 
@BIN(X94); 
@BIN(X95); 
@BIN(X96); 
@BIN(X97); 
@BIN(X98); 
@BIN(X99); 
@BIN(X910); 
@BIN(X911); 
@BIN(X912); 
@BIN(X913); 
@BIN(X914); 
@BIN(X915); 
@BIN(X916); 
@BIN(X917); 
@BIN(X918); 
@BIN(X919); 
@BIN(X920); 
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ANEXO 4 – TERMO DE AUTENTICIDADE 

 

 


