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1 - lntrodu~ao 

0 sistema computacional em que se integram as heurfsticas apresentadas 
neste trabalho tem por base a actividade desenvolvida par uma adega e pelos 
respectivos fornecedores durante o perfodo das vindimas. 0 planeamento des
sa actividade tem tres componentes fundamentais: a construr;ao de um plano 
de recepgao das uvas nas instalag6es da adega, a determinar;ao da quantida
de de uvas de cada casta a vindimar em cada dia e em cada produtor (de 
acordo com o plano de recepgao) e a organizar;ao do transporte das uvas do 
local de produgao para as instalag6es da adega {de acordo com a vindima 
realizada). 

Tradicionalmente todo o planeamento e feito manualmente, por tentativa e 
erro, com base na experiencia pessoal acumulada pelos tecnicos da adega. 
Pretende-se com este sistema tornar as operag6es de planeamento mais rapi
das e eficientes, possibilitando, por um lado, a gerar;ao em tempo util de varias 
alternativas que facilitem a tomada de decis6es e, por outro lado, reduzir subs
tancialmente o tempo despendido pelos tecnicos nesta tarefa, libertando-os para 
outras actividades mais de acordo com a sua formar;ao. 

No ponto 2 e feita uma descrigao sumaria das caracterfsticas essenciais 
da situagao real. No ponto 3 e feita uma breve revisao crftica dos modelos 
matematicos desenvolvidos em trabalho anterior. No ponto 4 sao apresentadas 
as heurfsticas usadas para o planeamento da recolha e do transporte das uvas. 
0 ponto 5 contem os resultados computacionais obtidos com dados reais e com 
dados gerados para teste e o ponto 6 os comentarios finais. 

2 - Descri~ao do problema 

Em termos muito gerais a situa9ao real que esta na base deste trabalho 
pode ser descrita como segue [uma descrigao mais detalhada e feita em Martins 
(1994)]. 

As uvas sao caracterizadas, no essencial, pela classe de castas a que 
pertencem. Numa mesma classe pode haver pequenas diferenr;as de produtor 
para produtor devido, nomeadamente, a qualidade dos solos e a exposigao 
ao sol. 

(') Institute Superior de Agronomia (UTL). 
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A adega recebe as uvas dos produtores e tern interesse em que a colhei
ta seja feita no estado de maturagao que proporcione a melhor qualidade para 
os vinhos. Como regra, esse estado de maturagao mantem-se, em media, par 
um perfodo de 15 dias. A adega tern de ter em atengao a sua capacidade diaria 
de recepgao (aproximadamente 400 t), a dimensao e as caracterfsticas da sua 
frota (20 vefculos com 3,5 t de capacidade) e um conjunto de restrig6es tecni
cas (nomeadamente que uvas de classes diferentes nao podem ser transporta
das, em simultaneo, num mesmo vefculo e que o vasilhame para recepgao das 
uvas -os teg6es- tern de ser lavado sempre que a classe de uvas que recebe 
e incompatfvel com a anterior). A adega pretende minimizar os custos, deven
do para isso ter perfodos de vindima tao curtos quanta possfvel e reduzir ao 
mfnimo o recurso ao trabalho em horario extraordinario. 

Os produtores lutam tradicionalmente com dificuldades na contratagao de 
vindimadores. Pretendem par isso fazer as vindimas, sempre que possfvel, sem 
interrupgao e a um ritmo compatfvel com o numero de vindimadores disponfveis. 

Antes do infcio das vindimas nao e possfvel conhecer com exactidao os 
dados sabre a produgao, classe a classe, de cada produtor e sabre as datas 
correspondentes ao estado de maturagao ideal, pais estes sao fortemente in
fluenciados pelas condig6es climatericas, que variam muito de ana para ana. 
Este facto nao s6 dificulta o planeamento inicial como obriga a frequentes refor
mulag6es durante o perfodo de realizagao das vindimas, com o consequente 
consumo de tempo de trabalho dos responsaveis. 

Uma outra fonte de dificuldades e a conflitualidade que se gera entre os 
interesses da adega e os interesses dos produtores. Um calendario ideal para 
os produtores pode nao ser compatfvel com a gestao eficiente dos recursos da 
adega e um calendario ideal para a adega pode implicar vindimas descontfnuas 
para os produtores ou exigir um numero de vindimadores diffcil ou mesmo 
impossfvel de contratar. 

3 - Modeliza~oes matematicas 

Este problema pode enquadrar-se na classe dos problemas de scheduling 
embora com caracterfsticas distintas daqueles habitualmente apresentados na 
literatura, Blazewicz et at. (1996). Pode tambem considerar-se urn problema de 
programa<;:ao matematica com multiples objectives, Steuer (1986), dados os 
interesses conflituais dos produtores e da adega ja referidos. 

Em trabalhos anteriores, Martins (1994) e Martins et at. (1995), foram apre
sentados varios modelos matematicos para as diversas componentes deste 
problema, com as caracterfsticas que se passam a descrever de forma sucinta. 

Para planear a colheita diaria das uvas, ao Iongo do perfodo das vindi
mas, e a respectiva recep<;:ao nas instalag6es da adega e necessaria determi
nar, classe a classe, a quantidade de uva a vindimar par cada produtor em 
cada dia. Em Martins (1994) sao apresentados dais modelos de programa<;:ao 
linear inteira, um na 6ptica dos produtores e outro na 6ptica da adega, para 
determinar essas quantidades. No primeiro modelo toma-se como objective a 
maximiza<;:ao da quantidade de uva a vindimar garantindo que nao haja inter
rup<;:6es nas vindimas de cada fornecedor (a nao ser que a diversidade das 
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castas que produz as tornem inevitaveis) e respeitando as restri«;:oes de capa
cidade de ambas as partes. No segundo modelo toma-se como objectivo 
minimizar o perfodo de recep«;:ao das uvas, impondo-se como condi«;:ao que toda 
a uva seja recebida pela adega, para alem das condi«;:oes de continuidade das 
vindimas como atras. Os modelos sao apenas parciais, pais ignoram a organi
za«;:ao do transporte das uvas entre as locais de produ«;:ao e as instala«;:oes da 
adega. Em ambos se tenta contemplar as interesses da adega e dos produ
tores elegendo uns para a fun«;:ao objeetivo e representando outros como res
tri«;:oes. 

Do ponto de vista te6rico e discutfvel se modelos com a rigidez dos mo
delos de programa«;:ao linear inteira sao as que melhor se ajustam a uma situ
a«;:ao real em que as dados (quantidade de cada classe de castas produzida 
par cada produtor, datas dos perfodos de matura«;:ao ideal, quantidade que e 
possfvel colher diariamente, etc.) nao podem, pela sua natureza, ser conheci
dos a priori com exactidao. 

Do ponto de vista pratico o numero de variaveis e de restri«;:oes envolvido 
(da ordem das dezenas de milhares para cerca de 450 produtores e 8 classes 
de castas) torna inviavel a obten«;:ao da solu«;:ao optima em tempo razoavel. 

A componente da organiza«;:ao do transporte das uvas dos locais de pro
du«;:ao para as instala«;:oes da adega, nao inclufda nos modelos anteriormente 
referidos, pode ser considerada como um problema de gera«;:ao de rotas de 
vefculos, Golden et a!. (1988), embora com caracterfsticas particulares. Trata
-se neste caso de gerar o conjunto de viagens a realizar diariamente entre as 
produtores e a adega de forma a minimizar o perfodo diario de recep«;:ao evi
tando, tanto quanta possfvel, o recurso a horas extraordinarias. 

Em Martins (1994) foram desenvolvidas duas modeliza«;:oes deste proble
ma em programa«;:ao linear inteira. No primeiro modelo as variaveis de decisao 
representam a afecta«;:ao das viagens aos vefculos e aos tegoes e o instante 
em que come«;:a o descarregamento das uvas para cada uma delas. A dura«;:ao 
de cada viagem e definida pelo tempo de percurso, pelo tempo de carrega
mento no produtor e pelo tempo de descarregamento na adega, nao sendo 
admitidos tempos de espera par um tegao livre na adega. No segundo modelo 
sao inclufdas variaveis que estabelecem rela«;:oes de precedencia entre as via
gens correspondentes a um mesmo vefculo ou a um mesmo tegao. E permiti
do que os vefculos fiquem parados na adega a espera que haja um tegao dis
ponfvel para receber as uvas, sendo esses tempos de espera inclufdos na 
defini«;:ao da dura«;:ao da viagem. Em ambos os modelos as horarios das via
gens sao estabelecidos por forma que os vefculos s6 cheguem aos produtores 
quando ja foi conclufda a vindima das uvas que vao transportar, nao se permi
tindo assim tempos de espera nos produtores. 

As crfticas que foram feitas aos modelos anteriormente referidos, quer em 
termos te6ricos quer em termos praticos, sao tambem validas para estes. 

Assim no sistema computacional desenvolvido optou-se por uma outra 
abordagem. As tres componentes do problema foram consideradas separada
mente e para cada uma delas foram desenvolvidos procedimentos mais flexf
veis e muito mais rapidos de executar. Dadas as fortes interdependencias exis
tentes entre as tres componentes, na abordagem de cada uma houve a 
preocupa«;:ao de introduzir condi«;:oes que de alguma forma as traduzissem. 
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A primeira componente do sistema gera um plano de recepc;:ao das uvas 
na adega com base num modelo de optimizac;:ao par metas- Lee (1972). Esse 
modelo permite, de uma forma flexfvel, contemplar em simultaneo o interesse 
da adega em que a quantidade total de uvas recebida diariamente esteja pro
xima da sua capacidade maxima e o interesse dos produtores em que as vin
dimas sejam feitas sem interrupc;:oes (a nao ser as que sao determinadas pelas 
diferenc;:as de maturac;:ao entre as classes de castas). Como um dos dados 
necessaries ao modelo e a durac;:ao do perfodo global de recepc;:ao e, como 
para a adega essa durac;:ao influencia significativamente os custos, foi tambem 
desenvolvido um algoritmo de tipo pesquisa directa - Bazaraa et a/. (1993) -, 
para estudar o seu impacte no plano gerado pelo sistema. Esta componente 
do sistema e descrita em Martins et a/. (1995). 

A segunda componente do sistema estabelece as quantidades de cada 
classe de castas a collrter diariamente em cada produtor de forma a cumprir o 
plano de recepc;:ao previamente gerado e a terceira componente efectua o pla
neamento do conjunto de viagens a realizar pela frota de vefculos para reco
lher as uvas vindimadas nos produtores e as transportar para as instalac;:6es da 
adega. Estas duas componentes do sistema baseiam-se nas heurfsticas de tipo 
construtivo apresentadas em seguida. 

4 - Heuristicas 

4.1 - Planeamento das colheitas 

A quantidade de uvas que e possfvel colher par dia, em cada local de 
produc;:ao, depende do numero de vindimadores contratados (a experiencia indi
ca que cada vindimador colhe em media cerca de 0,5 Vdia). E assim preciso, 
em primeiro Iugar, estabelecer o numero de vindimadores que cada produtor 
deve contratar para que seja possfvel colher as suas uvas, respeitando o plano 
de recepc;:ao gerado pela primeira componente do sistema e de acordo com as 
quantidades par ele produzidas. Como uvas de produtores diferentes nao po
dem ser misturadas no transporte e cada vefculo tem capacidade para 3,5 t e 
desejavel que o numero de vindimadores seja multiplo de 7. 

Assim o primeiro modulo desta componente e um algoritmo iterative que 
determina o numero de vindimadores que cada produtor deve contratar diaria
mente. Determinado esse numero fica determinada a quantidade total (das varias 
classes de castas) que e possfvel vindimar par dia. 

0 segundo modulo desta componente gera o plano de colheitas de acor
do com as seguintes regras: 
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R1) 0 plano e gerado par ordem cronologica dos dias do perfodo de 
recepc;:ao; 

R2) Em cada dia as classes de castas sao seleccionadas por ordem 
crescente da durac;:ao dos respectivos perfodos de recepc;:ao; 

R3) Para cada dia e classe de castas tem prioridade os produtores 
que vindimaram na vespera (para evitar interrupc;:6es na vindima) 
e aqueles com menor folga, isto e, aqueles para que e menor a 
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diferenga entre os dias possfveis para a vindima e os dias ne
cessaries para colher toda a uva (para evitar que as uvas ultra
passem o estado adequado de maturagao sem serem colhidas); 

R4) Em cada dia cada produtor colhe sempre a quantidade maxima 
compatfvel com a sua capacidade. Ap6s a execugao deste pro
cedimento de planeamento diario, para cada dia e executado um 
procedimento para verificar se foi introduzida descontinuidade na 
vindima de algum produtor e em caso afirmativo tentar a sua 
correcgao. Feita a correcgao o procedimento de planeamento 
diario e repetido para o dia seguinte. 

As correcg6es das descontinuidades feitas dia a dia podem excluir alguns 
produtores. Assim ap6s ter sido gerada uma primeira versao do plano, para o 
conjunto de todos os dias de perfodo de recepgao, e executado um novo pro
cedimento de planeamento para tentar introduzi-los de novo, de acordo com as 
folgas existentes. 

Esta componente e composta pelos seguintes procedimentos: 

NOVIND - determina o numero de vindimadores a contratar por cada 
produtor; 

PLAN01(a)- gera a primeira versao do plano de vindimas para o 
d~ ~ . 

DESCONT(a) - detecta e tenta corrigir descontinuidades de vindima 
no dia d, se as houver; 

PLAN02- tenta reintroduzir no plano os produtores eventual mente 
exclufdos pelo procedimento DESCONT e gera o plano final; 

que sao executados de acordo com o seguinte esquema: 

PROGRAM PLANEAMENTO-DAS-VINDIMAS (dia-final) 
CALL NOVIND 
DO d = 1, dia-final 

CALL PLAN01 (d) 
CALL DESCONT(d) 

END DO 
CALL PLAN02 
END 

4.2 - Planeamento do transporte 

0 principal objective da adega na organizagao do transporte das uvas e 
evitar que a recepgao diaria se prolongue para alem do horario normal dos seus 
trabalhadores, ou seja, e evitar o pagamento de horas extraordinarias. 

Como cada vefculo nao pode transportar uvas de produtores diferentes nem 
uvas de classes de castas diferentes cada viagem e definida como a ida de 
um vefculo da adega a um produtor para carregar uvas de uma dada classe 
(ate um maximo de 3,5 t) e o seu regresso a adega. 
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Estabelece-se assim, para cada dia de recep<;:ao, o conjunto das viagens 
que tem de ser realizadas para transportar toda a uva vindimada nos produto
res de acordo com os resultados obtidos com o programa PLANEAMENTO
-DAS-VINDIMAS. Para cada viagem come<;:a-se por determinar o momenta de 
chegada a adega em fun<;:ao do momenta em que acabam de ser vindimadas 
as uvas no produtor, do tempo de carregamento e da dura<;:ao da viagem de 
regresso a adega. Esses mementos de chegada permitem fazer um plano de 
afecta<;:ao dos teg6es as viagens tendo como objective concluir o descarrega
mento tao cedo quanta possfvel, isto e, minimizando os tempos de espera por 
um tegao disponfvel (que dependem tambem de haver ou nao necessidade de 
proceder a sua lavagem por mudar a classe de uvas a receber). 

Para realizar estas opera<;:6es foram desenvolvidas quatro vers6es de um 
processo iterative. Na primeira versao as regras seguidas foram as seguintes: 

R1) As viagens sao consideradas por ordem crescenta do respective 
momenta de chegada a adega; 

R2) Os vefculos sao atribufdos as viagens em fun<;:ao da sua dispo
nibilidade num intervale de tempo que contem o momenta da par
tida, dando prioridade aos que tem menor numero de viagens 
atribufdas; 

R3) A cada viagem e atribufdo o tegao que permite concluir mais cedo 
o descarregamento. 

Os procedimentos que as implementam sao: 

ORDCHE- ordena as viagens por ordem crescente dos mementos 
de chegada a adega; 

AFECTV(v) - faz a afecta<;:ao de um vefculo a viagem v; 
TEGAO(v)- faz a afecta<;:ao um tegao a viagem v; 

que sao executados de acordo com o seguinte esquema: 

PROGRAM ORGANIZAQAO-DAS-VIAGENS (viagem-final) 
CALL ORDCHE 
DO v = 1, viagem-final 

CALL AFECTV (v) 

END DO 
DO v = 1, viagem-final 

CALL TEGAO (v) 

END DO 
END 

Na segunda e terceira versoes apenas se alterou o criteria de ordena<;:ao 
das viagens. Num caso foram ordenados pelo momenta de partida (ORDPAR) 
e no outro pelo momenta de conclusao da colheita das uvas respectivas 
(ORDCOLH). 
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Na quarta versao manteve-se o criteria ORDCOLH mas o procedimento 
TEGAO foi substitufdo par outro, urn pouco mais complexo, que analisa pares 
de viagens. 

5 - Resultados computacionais 

5.1-Dados 

A metodologia proposta para o planeamento das colheitas foi testada em 
dezasseis instancias. Gada uma destas instancias e caracterizada par urn pla
no de recep<;:ao, pela quantidade de uvas produzida par cada produtor relativa
mente a cada uma das suas classes de castas e pelos dias em que as uvas 
alcan<;:am o estado de matura<;:ao apropriado a colheita. 

A instancia RB recorre a urn plano fornecido pela adega enquanto que as 
restantes instancias (instancias 1 a a 15a) usam os pianos de recep<;:ao obtidos 
atraves da metodologia proposta para o planeamento da recepgao em Martins 
et a/. (1995). 

Gada uma das instancias considera os 431 produtores que fornecem a 
adega, bern como as suas classes de castas. A produgao de uvas em cada 
produtor foi prevista pela adega na instancia RB e gerada computacionalmente 
nas restantes instancias. Considerou-se a produgao de uvas dividida em tres 
categorias - ma, razoavel e boa- conforme as condi<;:6es climatericas do ana 
em causa, e situou-se a previsao real na primeira categoria, de acordo com 
informag6es prestadas pela adega. Cinco previs6es foram geradas para cada 
uma das categorias dando origem aos valores das produgoes das instancias 1 a 
a 5a, 6a a 1 oa e 11 a a 15a, respectivamente. 

Na instancia real, RB, as diferengas de maturagao entre fornecedores nao 
foram consideradas. Esta pratica e muitas vezes adoptada pela adega para 
facilitar o planeamento (especialmente nas classes de castas que originam vi
nhos mais vulgares e, portanto, menos sensfveis a maturagao das uvas). Ela e 
no entanto contestada par alguns especialistas (1) e nao foi adoptada nas ins
tancias geradas para teste. 

A metodologia proposta para o planeamento do transporte foi tambem tes
tada em dezasseis instancias, instancias f1b e 1 b a 15b. Gada uma destas ins
tancias e caracterizada pelo planeamento das colheitas obtido para urn dado 
dia relativamente a instancia RB ou 1 a a 15a, respectivamente, e pela distancia 
dos fornecedores a adega. Seleccionou-se sempre o planeamento das colhei
tas relative ao dia em que o respective plano de recepgao apresenta maior 
numero de classes de castas e maior quantidade de uvas. Na falta de dados 
reais as distancias dos fornecedores a adega foram geradas de forma a recriar 
grosso modo a sua localizagao real e as velocidades medias foram fixadas em 
valores considerados razoaveis. 

C) Comentarios a comunicac;:ao apresentada pelas autoras ao Congresso «0 vinho, a his
t6ria e a cultura popular», ISA, Lisboa, Junho de 1994. 
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5.2 - Resultados 

Os criterios usados na avaliagao da metodologia proposta para o planea
mento das colheitas foram os seguintes: 

Percentagem de produtores sem vindima (PSV); 
Percentagem de produtores que vindimam mas nao colhem toda a 

uva (PVU); 
Percentagem de produtores com vindimas descontfnuas (PVD); 
Percentagem de produtores com vindimas contfnuas (PVC); 
Percentagem da procura total que nao e satisfeita (PNS). 

Os produtores com vindimas inevitavelmente descontfnuas em consequencia 
da heterogeneidade das classes de castas que produzem nao foram inclufdos 
em PVD. 

Os resultados obtidos sao apresentados nos quadros 1 e 2. 0 tempo de 
execugao foi, em media, de 89 segundos num VAX 4000/200, com 16MB de 
memoria e 5,0 MIPS de velocidade de processador. · 
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QUADRO 1 

Resultados computacionais do planeamento das colheitas relativos aos fornecedores (em percentagem) 

lntancias 

Crit9rio 

R' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 

PSV ............................................ 0,0 14,4 8,6 3,2 6,3 3,0 7,4 9,5 2,1 0,9 0,5 7,9 3,2 
PVU ........................................... 6,5 25,5 10,7 9,3 16,2 14,8 29,9 29,5 26,5 26,7 24,4 30,6 32,3 
PVD ........................................... 3,7 6,7 9,7 6,5 6,0 9,3 11,4 4,4 8,6 7,7 11 '1 10,7 12,1 
PVC ........................................... 78,2 76,8 80,7 87,5 86,3 85,4 78,9 84,2 88,2 89,8 86,5 79,8 82,6 

QUADRO 2 

Resultados computacionais do planeamento das colheitas relativos a adega (em percentagem) 

lntancias 

Criterio 

R' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' s• 9' 10' 11' 121 

PSN ........................................... 1,8 7,7 5,2 2,6 5,1 5,2 7,6 7,6 5,8 6,2 7,0 7,9 7,9 

13' 14' 

1,4 3,7 
29,2 29,0 

8,1 10,9 
88,9 82,4 

13' 141 

4,6 6,2 

15' 

0,9 
33,6 
10,2 
86,5 

15' 

6,1 

{;\1 
.... 
§ 
1;l 

ill 

i 
~ 
~ 
t 

~ 
~ 
--
~ 
iii 
~ 
~ ..... 
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Os resultados obtidos na instancia com dados reais, Ffl, sao bastante 
satisfat6rios, quer do ponte de vista da adega quer do ponte de vista dos pro
dutores. 

Nas instancias geradas para teste os resultados tendem a ser piores. 
E provavel que haja algumas defici€mcias na compatibilizagao dos valores ge
rados com as condig6es tomadas como dados, tanto mais que a informagao 
prestada pela adega se refere a um ano considerado de fraca produgao. S6 
mais testes com dados reais (de que nao dispomos) permitiriam avaliar a influ
encia dessas deficiencias nos resultados. 

A metodologia proposta para o planeamento do transporte foi avaliada em 
termos do instante em que ocorre o ultimo descarregamento nos teg6es (lns
tante do Ultimo Descarregamento, IUD). Os resultados sao apresentados nos 
quadros 3, 4, 5 e 6. 
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OUADRO 3 

Resultados computacionais do planeamento do transporte relativos a ordena~ao das viagens por instante de recolha 

lntancias 

Criterio 

R" ,b 2b 3b 4b 5b 6b 7b ab gb 1Qb ,,b 12b 13b 

IUD ............................................. { :: ~ 22 h 21 h 22 h 21 h 23 h 21 h 22 h 22 h 20 h 23 h 22 h 21 h 23 h 
33m 44m 35m 24m 09m 58m 32m 30m 52m 02m 55m 05m 30m 

-"- -

QUADRO 4 

Resultados computacionais do planeamento do transporte relativos a ordena~ao das viagens por instante de partida 

lntancias 

Criterio 

R" ,b 2b 3b 4b 5b 6b ?b ab gb 1Qb ,,b 12b 13b 

IUD ............................................. { ~: ~ 24 h 22 h 23 h 22 h 24 h 22 h 23 h 22 h 22 h 24 h 23 h 21 h 24 h 

07m 34m 34m 50m 09m 28m 07m 16m 35m 05m 39m 51 m 47m 
I -

..... 
(o) 

14b 15b 

21 h 23 h 
21m 55m 

14b 15b 

22 h 01 h 
39m 17m 

w 
C! 
@ 
~ 
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~ 
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:z 
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~ 
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~ OUADR05 

Resultados computacionais do planeamento do transporte relatives a ordena~ao das viagens por instante de chegada 

lntancias 

CritSrio 

R" lb 2b 3b 4b 5b 6b 7b eb gb lOb tlb 12b 13b 14b t5b 

IUD ............................................. { ~~ ~ 22 h 22 h 22 h 22 h 23 h 21 h 23 h 22 h 21 h 23 h 22 h 21 h 23 h 21 h 24 h 
33m 15m 54m 24m 02m 44m 17m 03m 26m 10m 51 m 23m 48m 51 m 06m 

---

QUADRO 6 

Resultados computacionais do planeamento do transporte relatives a selec~ao das viagens aos pares e a sua ordena~ao por instante de recolha 

lntancias 

Crit8rio 
R" tb 2b 3b 4b sb 6b 7b eb gb lOb 11b 12b 13b t4b t5b 

IUD ............................................. { ~~ ~ 22 h 21 h 22 h 21 h 23 h 21 h 22 h 22 h 20 h 23 h 23 h 21 h 23 h 21 h 23 h 

14m 20m 21m 46m 03m 18m 39m 25m 57m 15m 36m 01 m 08m 13m 37m 
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Dadas as condi96es de constru9ao das instancias, os valores obtidos tem, 
em termos absolutes, muito pouco significado. Eles permitem, no entanto, fazer 
uma primeira avalia9ao sobre o desempenho, em termos relatives, das varias 
alternativas. Os resultados obtidos nao apontam para uma supremacia clara de 
nenhuma delas. Dado que os tempos computacionais sao extremamente bai
xos (em media 0,4 segundos no computador ja referido) pode optar-se por exe
cutar em cada caso mais do que uma alternativa e escolher a melhor caso a 
caso. 

6 - Considera~oes finais 

Sistemas computacionais, simples e flexfveis, podem constituir ferramen
tas muito uteis para tecnicos de diversas areas da actividade econ6mica, per
mitindo-lhe gerar, rapidamente e sem esfor9o pessoal, varias alternativas com 
base nas quais podem tomar decisoes mais fundamentadas e propor mudan-
9as devidamente justificadas. 

0 sistema apresentado neste trabalho foi desenvolvido para apoiar o pla
neamento das actividades de uma adega e dos seus fornecedores durante o 
perfodo das vindimas. Embora a escassez dos dados reais disponfveis nao tenha 
permitido fazer um estudo computacional suficientemente amplo para tirar con
clusoes definitivas os resultados obtidos parecem indicar que os principais ob
jectivos para o sistema foram alcan9ados. 

0 sistema gera muito rapidamente pianos para cada uma das actividades 
e permite, de uma forma flexfvel, ter em considera9ao os conflitos de interes
ses entre a adega e os produtores. Os tecnicos podem assim, em tempo util, 
obter um conjunto diversificado de alternativas, umas mais favoraveis a uma 
das partes outras mais favoraveis a outra, e sobre elas tomar decisoes com 
custos previamente quantificados. 

Agradecimentos.- As autoras agradecem ao Prof. Virgflio Loureiro e a adega J. P. Vinhos, 
S. A., a colaboragao prestada na caracterizagao do problema abordado neste trabalho. 
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