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Sendo este o primeiro Boletim a ser publicado após a eleição dos
novos Corpos Directivos da APDIO, a secção Notícias abre com uma
nota do nosso Presidente Domingos Moreira Cardoso, que faz uma
síntese das principais actividades relativas ao biénio 2012-2013 e
aponta algumas linhas de acção futura. Ainda nesta secção, as colegas Adelaide Freitas e Tatiana Tchemisova apresentam-nos um pequeno resumo relativo à Euro Mini-Conference on Optimization in
the Natural Sciences, evento que contou com o apoio da APDIO.
O estabelecimento de parcerias entre a indústria e a academia
assume-se cada vez mais como uma forma de incentivo ao progresso científico e sobretudo à transferência de conhecimento.
José Fernando Oliveira e Maria Antónia Carravilla, na secção Artigo de Opinião, reportam-nos a sua experiência relativa aos factores críticos de sucesso em projectos de IO neste tipo de parcerias.
A já referida Euro Mini-Conference on Optimization in the Natural
Sciences dá-nos o mote para a temática subjacente a este número
do Boletim: A IO nas Ciências da Vida. Uma definição, seguramente redutora, caracteriza as Ciências da Vida como o conjunto de
disciplinas científicas que envolvem o estudo dos organismos vivos (animais, plantas e obviamente o Homem). As subáreas são
inúmeras, contemplando disciplinas como a Biologia, Bioquímica, Ecologia, Biofísica e mesmo Bioética, só para citar algumas. Assim, na secção IO em Acção, Pedro Martins apresenta-nos algum
do trabalho que tem realizado envolvendo a aplicação de modelos de optimização combinatória à análise de redes biológicas.
Por sua vez, Jorge Orestes Cerdeira, na secção Técnicas de IO, fala-nos da sua experiência relativa ao uso deste tipo de modelos em
problemas de Biologia da Conservação.
Sendo a floresta um dos recursos naturais mais importantes no
nosso país é importante que seja gerida de forma eficiente. Esta
foi uma das apostas da Link Consulting que, há cerca de uma década, a definiu como uma prioridade estratégica, desenvolvendo
sistemas de apoio à sua gestão, em parceria com entidades do
sector. Deste e de outros temas relacionados tratará a entrevista
com Pedro Sousa, Director de Inovação da Link Consulting.
Continuando a dar relevo aos profissionais de IO que, sendo Portugueses, exercem a sua profissão fora do nosso país, a secção
Portugueses em IO pelo Mundo conta com o testemunho do percurso pessoal e profissional de Joaquim Martins, cujos interesses
se focam actualmente em problemas de optimização ligados à
indústria aeronáutica e aeroespacial.
Por último, porque é fundamental apoiar e dar voz às novas gerações, este Boletim inaugura a secção Lugar aos Novos, onde procuraremos divulgar alguns dos trabalhos realizados pelos nossos colegas mais jovens. Desta vez Soraia Carvalho, em conjunto com Ana
Pereira e Adília Fernandes, apresenta uma contribuição para a detecção automática de patologias que afectam a planta do pé.
Desejamos a todos os leitores umas óptimas férias e boas leituras,
idealmente na companhia do nosso Boletim!

Ana Luísa Custódio
Isabel Correia
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NOTÍCIAS

NOTA DE ABERTURA DO
PRESIDENTE DA APDIO

Cumprindo a tradição de, no primeiro número após a
eleição, informar os associados da APDIO sobre as principais realizações e planos da Comissão Directiva (CD), é
com grande prazer que o faço com esta pequena nota
onde procuro sintetizar os aspectos mais importantes
das actividades realizadas e a realizar.

Antes porém, gostaria de deixar uma palavra de reconhecimento muito especial aos colegas Ana Luísa Custódio, Luís Gouveia e Pedro Oliveira a quem não foi possível continuar nesta Comissão Directiva e à Maria João
Alves e ao Filipe Alvelos que também não puderam
continuar na Mesa da Assembleia Geral e no Conselho
de Auditoria, respectivamente. Tenho para com todos
eles uma dívida de gratidão pela dedicação e competência com que serviram a APDIO no desempenho das
respectivas funções. Gostaria também de agradecer a
confiança e disponibilidade com que, quer os que continuam, quer os novos membros abraçaram as funções
que já desempenham e vão continuar a desempenhar
nestes dois anos de mandato, como são o caso da Ana
Póvoa, Ana Viana, Carlos Henggeler, Miguel Constantino, Ismael Vaz e Isabel Correia na Comissão Directiva,
Manuel Matos, Clara Vaz e Ruy Costa na Mesa da Assembleia Geral e Rui Oliveira, Rui Alves e Pedro Oliveira (relativamente ao qual os agradecimentos são merecidamente em duplicado por transitar da anterior CD) no
Conselho de Auditoria.
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A APDIO celebra este ano 36 anos de existência e, desde
a sua fundação, onde contou com 140 associados fundadores individuais e colectivos, tem vindo a crescer e a
consolidar-se enquanto associação agregadora da comunidade portuguesa de investigadores e utilizadores
das técnicas e metodologias de IO. Actualmente, a
APDIO conta com 333 sócios individuais (317) e colectivos (16) activos. Para além das suas Assembleias Gerais
ordinárias e extraordinárias, do contacto com os sócios
através da lista de endereços electrónicos e dos anúncios que de forma sistemática vamos colocando na página web, a APDIO tem como actividades regulares a
publicação bianual do Boletim (que continua a beneficiar do mesmo Corpo Editorial, constituído pela Ana
Luísa Custódio e Isabel Correia), a organização em cada
biénio do seu Congresso Nacional, tendo a XVI e mais
recente edição decorrido em Junho de 2013, no Institu-

EVENTOS ORGANIZADOS PELA APDIO
Course on Global Optimization Models, Algorithms,
Software, and Applications
12 e 13 de Setembro de 2014
Aveiro, Portugal
http://apdio.pt/organizados-pela-apdio

to Politécnico de Bragança, contando com mais de 150
apresentações (o XVII Congresso da APDIO terá lugar
em Setembro de 2015, na Escola Superior de Tecnologia
e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre) e o
apoio à organização do encontro internacional “Optimization”, que se tem realizado desde 1991 com intervalos
de aproximadamente 3 anos, tendo lugar este ano a sua
oitava edição que decorre entre os próximos dias 28 e
30 de Julho, em Guimarães, na Escola de Engenharia da
Universidade do Minho. Adicionalmente, a APDIO tem
organizado Encontros Temáticos, como foram o caso
dos encontros de um dia sobre “A IO em Sistemas de
Saúde” e “A IO no Sector Energético”, que decorreram
em Coimbra em Novembro de 2012 e em Junho de
2013, respectivamente. Organizou também os seminários sobre “Ética, Matemática e Procedimentos de Ordenação”, que decorreram em Aveiro, em Janeiro e Maio
de 2013, tendo como oradores os colegas João Clímaco
e Bana e Costa, respectivamente. Em Setembro de 2012,
a APDIO organizou ainda em Sabrosa, Vila Real, o encontro “Nos trilhos das aplicações da optimização combinatória em Portugal” que contou com cerca de 50 participantes. Por outro lado, a APDIO tem apoiado a realização de diversos encontros científicos, como foram os
casos do “Second Workshop on Bio-Optimization” e “OPTIMA 2012” que tiveram lugar em Lisboa, em Setembro
de 2012, o I Congresso para a Ciência e Desenvolvimento dos Açores, que se realizou em Angra do Heroísmo
em Julho de 2013, a “16th EURO Working Group on
Transportation Annual Meeting”, que se realizou na
FEUP em Setembro de 2013 e, já este ano, contaram
com o apoio da APDIO a “EURO Mini-conference on Optimization in the Natural Sciences”, que decorreu na Universidade de Aveiro em Fevereiro, o “3rd International
Symposium on Combinatorial Optimization”, que decorreu em Lisboa em Março, e o “Computational Management Science” que decorreu na FCUL, em Maio.
Está em preparação um volume da “CIM Series in Mathematical Sciences” dedicado ao IO2013, a editar pela
Springer com a coordenação de João Paulo Almeida, José Fernando Oliveira e Alberto Pinto, e está quase preparado o livro “A Investigação Operacional em acção –
casos de aplicação”, a editar pela Imprensa da Universidade de Coimbra com o patrocínio da APDIO e com a
coordenação de José Soeiro Ferreira e Rui Oliveira, o

EVENTOS APOIADOS PELA APDIO
ORAHS 2014 - Operational Research Applied to
Health Services
20 a 25 de Julho de 2014
Lisboa, Portugal
http://www.orahs2014.fc.ul.pt

Domingos Moreira Cardoso
Departamento de Matemática,
Universidade de Aveiro / APDIO

qual pretendemos distribuir pelos sócios a um custo
muito reduzido.
Durante o biénio 2012-2013, introduziram-se as modificações estatutárias e implementaram-se os mecanismos de ordem técnica necessários para a votação electrónica e o envio de convocatórias com recurso a meios
de comunicação digital. Estas modificações não só possibilitaram uma maior participação dos sócios no último
acto eleitoral dos Órgãos Sociais da APDIO, como vieram reduzir os custos inerentes à correspondência que
é necessário enviar aos associados.
Do ponto de vista do equilíbrio orçamental, a política de
recuperação de sócios activos e a introdução das várias
medidas de agilização do pagamento de quotas e captação de receitas têm produzido resultados muito favoráveis que, em 2013, já se saldaram numa execução orçamental positiva.
A CD da APDIO tem continuado participativa e interventiva nos fóruns e organizações internacionais em que
tem representação. Estabeleceu acordos de reciprocidade com outras Sociedades Científicas nacionais, como
aconteceu com a SPM e a SPE, tendo em vista beneficiar
os mais jovens, os sócios estudantes, que passaram a ter
as mesmas regalias que os sócios estudantes das sociedades envolvidas no acordo, e encetou uma tomada de
posição conjunta na defesa do interesse comum, relativamente ao programa europeu “Horizon 2020 Research
and Innovation” e estratégia europeia para as “Key Enabling Technologies”, no sentido de contemplar a modelação matemática, a simulação e a optimização nos critérios transversais de análise a ter em conta.
A minha percepção é que temos estado presentes e
atentos aos problemas da Comunidade Portuguesa de
IO e que temos tido uma receptividade crescente em
todas as nossas iniciativas. Enquanto CD da APDIO, esperamos continuar a merecer a confiança que nos deram e a contar com o apoio de todos para tornamos esta Associação mais viva, mais forte e com uma participação cívica ainda mais intensa.
Domingos Moreira Cardoso

Optimization 2014
28 a 30 de Julho de 2014
Guimarães, Portugal
http://optimization2014.dps.uminho.pt
Mini EURO Conference on Improving Healthcare:
New challenges, new approaches
30 de Março a 1 de Abril de 2015
Coimbra, Portugal
http://www.minieuro2015.com

NOTÍCIAS

No passado mês de fevereiro, teve lugar no Departamento
de Matemática da Universidade de Aveiro (DMat-UA) a EURO miniconferência "Optimization in the Natural Sciences".
Tratou-se da 30ª conferência internacional de uma série
iniciada em 1984 pela EURO (Association of European Operational Research Societies). O objetivo das EURO miniconferências (MEC) é reunir um número limitado de especialistas em torno de um tema específico. A miniconferência em
Aveiro, MEC XXX, agregou tópicos das áreas científicas de
Otimização, Estatística e Ciências da Computação, dando
especial relevo a aplicações na Física, Biologia, Medicina,
Química, entre outras áreas das Ciências Naturais, e a áreas
de investigação do CIDMA, Centro de Investigação em Matemática e Aplicações do DMat-UA. O CIDMA e o DMat-UA
apoiaram a realização do evento que foi incluído na lista
dos quarenta eventos dedicados à celebração do 40º aniversário da Universidade de Aveiro.
As tarefas de organização foram distribuídas por uma Comissão Científica, constituída por 14 investigadores estrangeiros e 12 nacionais, e por uma Comissão Organizadora (CO) integrando 12 docentes do DMat-UA e apoiada
por 4 alunos voluntários. Os chairs da conferência são docentes do DMat-UA, nomeadamente Adelaide Freitas, Tatiana Tchemisova e Alexander Plakhov. O presidente da
APDIO, Domingos Cardoso, integrou a Comissão Científica da conferência prestando um apoio imprescindível à
organização. Participaram na conferência 100 investigadores provenientes de 21 países distintos.
Os trabalhos iniciaram-se no dia 5 de fevereiro, na Fábrica
da Ciência Viva (FCV), com a Sessão de Abertura do evento, à qual se seguiu uma comunicação plenária da autoria
do orador convidado Alexander Dudin, da Universidade
Estatal da Bielorrússia, intitulada “Multi-dimensional Markov
chains with special structures of generators and their application in natural sciences”. Seguiu-se uma Receção de Boas-Vindas, num ambiente de agradável convívio, antecedi-

da por uma visita às instalações da FCV. A visita foi guiada pelo diretor da FCV, Pedro Pombo. Aos conferencistas
foi dada a oportunidade de experimentar diversos instrumentos em exposição na FCV e esclarecer curiosidades por detrás dos fenómenos demonstrados.
Nos dias seguintes, o programa científico decorreu no
DMat-UA tendo sido apresentadas cinco comunicações plenárias pelos oradores convidados: "Optimal
potentials for Schrödinger operators" por Giuseppe Buttazzo (Universidade de Pisa, Itália), "Variational Problems of Plastic Surgery" por Georgui Smirnov (Universidade do Minho, Portugal), "The tracks geometry,
Menzin's conjecture, continuous and discrete bicycle
transformation and complete integrability" por Sergei
Tabachnikov (Universidade da Pennsylvania, EUA),
"Some new problems in Optimization Theory" por Leonid Bunimovich (Georgia Institute of Technology, EUA)
e "Compositional data analysis, correspondence analysis, and the log-ratio connection" por Michael Greenacre
(Universidade Pompeu Fabra, Espanha). Dois tutoriais
foram oferecidos por Yaroslav Sergeyev da Universidade de Calábria, Itália. Durante a conferência foram
apresentadas cerca de 70 comunicações orais, divididas em três streams: “Otimização e Aplicações”, “Sistemas Dinâmicos” e “Estatística, Bioinformática e Ciências da Saúde”, num total de 22 sessões.
A CO fez o seu melhor para também oferecer aos participantes um programa social interessante, divulgando
a cultura de investigação existente na bela região de
Aveiro. Enquadrado na temática das Ciências Naturais,
o programa incluiu uma visita à casa-museu Egas Moniz, em Avanca. Egas Moniz, proeminente neurologista
português, investigador, professor e escritor, vencedor
do Prémio Nobel de Medicina em 1949, ainda hoje é
considerado o precursor de técnicas de imagem cerebral modernas e da psicocirurgia. A casa de Egas Moniz,

Adelaide Freitas e Tatiana Tchemisova
Universidade de Aveiro

projetada pelo famoso arquiteto português Korrody em
1915, bem como a Quinta do Marinheiro, são locais culturais de grande interesse. O programa ainda incluiu uma
excursão ao instituto de pesquisa florestal RAIZ, situado
na bela Quinta de São Francisco, em Eixo. Os métodos de
investigação na área da otimização de recursos naturais
florestais e a produção do papel despertaram um vivo interesse dos participantes.
Para comemorar este 30º evento da série das MEC, foi
proporcionada uma festiva cerimónia durante o jantar
da conferência, o qual decorreu no Hotel Eurosol, em
Estarreja. Durante esta cerimónia, o representante do
EURO e do IFORS, Gerhard-Wilhelm Weber (Universidade de Ancara, Turquia), mais conhecido por Willi, fez
uma interessante e informal apresentação do EURO e
recordou a história das MEC com um conjunto bonito
de fotografias. No final, os participantes foram agraciados com um delicioso bolo comemorativo e uma taça
de champanhe, acompanhados de canções interpretadas pelo conferencista Michael Greenacre.
A realização da MEC XXX, sob o ponto de vista financeiro, foi possível graças aos apoios do EURO, EUROPT,
APDIO e de outras entidades. É de realçar que no momento atual de crise financeira, estes subsídios foram
ainda mais relevantes e merecem um reconhecimento
especial. Tal permitiu apoiar a participação na conferência de cerca de 20 investigadores provenientes de países subdesenvolvidos e de alunos de doutoramento.
Na sessão de encerramento foi anunciada a próxima
MEC XXXI "Improving Healthcare: new challenges, new
approaches", a ser realizada em Coimbra de 30 de março a 1 de abril de 2015. A CO do MEC XXX passa o testemunho aos organizadores do MEC XXXI, desejando-lhes um profícuo trabalho e os maiores sucessos.
http://minieuro2014.web.ua.pt
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EURO MINI-CONFERENCE ON OPTIMIZATION
IN THE NATURAL SCIENCES,
UNIVERSIDADE DE AVEIRO, FEVEREIRO 5-9, 2014

ARTIGO DE OPINIÃO

FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO
DE UM PROJETO DE IO NUMA EMPRESA
Neste artigo apresentamos uma reflexão baseada na experiência de 20 anos de desenvolvimento de projetos,
envolvendo Investigação Operacional, em empresas e
outras organizações. Esta reflexão é desde logo enviesada por se basear na perceção dos autores e limitada por
se reduzir a projetos por eles levados a cabo. Espera-se,
no entanto, que este exercício possa desencadear processos de reflexão semelhantes nos muitos colegas que
desde há muito tempo fazem projetos de aplicação prática da IO, eventualmente chegando a conclusões diferentes das nossas, e que conduza a um melhor conhecimento dos fatores críticos para o sucesso de um projeto de IO
numa empresa ou noutra organização com finalidades
não lucrativas (e.g. municípios, ONGs, administração pública, etc.). Para os colegas menos experientes esperamos
que estas linhas possam ajudá-los na escolha, definição e
condução dos seus projetos de uma forma que maximize
a sua possibilidade de êxito.
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Partindo da descrição genérica de um conjunto de 10 casos de estudo, projetos reais por nós conduzidos, iremos
analisá-los segundo um conjunto de parâmetros (que começaremos por propor) e avaliar o seu nível de sucesso
segundo descritores que propomos. Para alguns dos parâmetros definimos escalas nominais enquanto para outros definimos, pelo menos de forma implícita, escalas
ordinais. A falta de espaço não nos permitirá apresentar a
descrição integral dos 10 casos, mas apresentamos um
resumo, um gráfico radar e a avaliação do sucesso de cada um. Por não ser relevante para este fim, não serão referidas as metodologias e técnicas científicas envolvidas
na sua abordagem. Com base nestes resultados algumas
conclusões serão retiradas. Por uma questão de confidencialidade, as empresas não serão identificadas.

vel de gestão mais elevado da empresa (tipicamente o
Conselho de Administração), a gestão executiva ou intermédia (tipicamente o Diretor do Departamento onde o
projeto se insere), os utilizadores finais dos resultados do
projeto (dependendo do nível do problema poderão ser
desde quadros superiores a operários) e, dada a natureza
específica da IO, o responsável pelas Tecnologias da Informação na empresa. Este último justifica-se pela quase
inevitabilidade em muitos projetos de interação com os
sistemas de informação da empresa e utilização e/ou
atualização das suas bases de dados. A este parâmetro
corresponderão quatro eixos no gráfico de radar.
O terceiro parâmetro de análise que utilizaremos será o
grau de inserção da equipa de investigação na empresa.
Distinguiremos assim entre situações onde um membro
da equipa de investigação se integra durante um tempo
significativo na empresa (pelo menos 6 meses), trabalhando em permanência nas suas instalações – máximo
da escala –, até às situações onde todo o trabalho de investigação e desenvolvimento decorre remotamente,
nas instalações da unidade de I&D, passando por situações intermédias. A este parâmetro corresponderá um
eixo no gráfico de radar.
O quarto e último parâmetro respeita aos deliverables do
projeto. Estes poderão ir de um documento de análise,
recomendações e/ou descrição das soluções a implementar, até a uma aplicação informática completa e totalmente autónoma, passando por add-ons ao software
da empresa, com uma necessidade crescente de interligação à medida que vamos evoluindo de uma situação
para a outra. A este parâmetro corresponderá um eixo no
gráfico de radar, com as categorias representadas na Tabela 1.

Parâmetros de análise
O primeiro parâmetro de análise respeita ao nível do problema que se pretende resolver. Assim, associaremos ao
nível estratégico problemas em que as decisões agora tomadas têm um impacto que se prolonga no tempo, sendo tipicamente tomadas uma ou duas vezes por ano e
por vezes lidando com informação incerta. Ao nível tático
corresponderão decisões com um alcance temporal mais
reduzido e também com um menor nível de incerteza.
Decisões operacionais têm tipicamente um alcance temporal de até uma semana e habitualmente não incorporam (ou ignora-se) incerteza. De outra forma, podemos
dizer que problemas estratégicos lidam com políticas,
problemas táticos com procedimentos e problemas operacionais lidam com a execução. À medida que passamos
dos problemas estratégicos para os operacionais cresce a
rotina que está envolvida nas decisões a tomar. A este parâmetro corresponderá um eixo no gráfico de radar.

Sucesso?
É extremamente difícil tipificar o sucesso de um projeto. Arriscaremos usar a escala constante da Tabela 2
para classificar o sucesso nos nossos casos de estudo.

Um segundo parâmetro de análise dirá respeito ao grau
de envolvimento dos diversos stakeholders do projeto
que pertencem à empresa. Assim, consideraremos o ní-

Descrição dos casos de estudo
CASO 1 – PLANEAMENTO DA PRODUÇÃO NUMA EMPRESA QUÍMICA (EMPRESA 1)
O objetivo deste projeto era desenvolver uma ferra-

ESCALA

CATEGORIA

1

Aplicação informática independente e totalmente
autónoma.

2

Add-on ao software da empresa com necessidades de
leitura e escrita na base de dados da empresa e interface
significativo próprio.

3

Add-on ao software da empresa com necessidades de
leitura e/ou escrita na base de dados da empresa e sem
interface significativo próprio.

4

Sistema de apoio à decisão, sem ligações significativas aos
sistemas da empresa, destinando-se à geração e avaliação
de alternativas de decisão, para utilização única ou de
forma extremamente esporádica.

5

Documento com a descrição das soluções a implementar.

Tabela 1 – Escala de medida do parâmetro deliverables do projeto.

José Fernando Oliveira e Maria Antónia Carravilla
INESC TEC / Faculdade de Engenharia,
Universidade do Porto

menta que permitisse aos diretores da empresa, em
reunião mensal, decidir sobre produtos e quantidades
a produzir, e em que fábrica (a empresa tinha duas fábricas), atendendo à capacidade da empresa, às encomendas e à capacidade logística. No processo de decisão estava ainda envolvida a afetação dos clientes a
cada uma das fábricas. Não estava envolvido qualquer
tipo de escalonamento da produção. O responsável
pelo projeto na empresa, e o seu motor, era o diretor
do Departamento de Tecnologias da Informação, havendo total apoio por parte do Conselho de Administração. Os utilizadores finais, os diretores da empresa,
sentiam necessidade da ferramenta e acolheram-na
com entusiasmo. Para a execução do projeto, um bolseiro trabalhou na empresa durante 1 ano. O resultado
do projeto foi uma aplicação com um interface próprio
mas que recebia e fornecia dados às bases de dados da
empresa. A aplicação criada, em contínua e profunda
sintonia com os vários stakeholders, ainda está em funcionamento na empresa passados cerca de 10 anos.
ESCALA

CATEGORIA

1

O projeto não chega a terminar, devido a problemas de
especificação inicial, de obtenção de informação e dados
na empresa, de adequabilidade da solução proposta às
necessidades ou outras causas.

2

O projeto terminou a sua fase de desenvolvimento, resultados preliminares são obtidos e avaliados, mas não chega a
entrar em produção.

3

Os resultados do projeto entram em produção, isto é,
começam a ser utilizados na prática durante algum tempo,
mas não chegam a endogeneizar-se na empresa e morrem.

4

Os resultados do projeto entram em produção e mantêm-se em utilização até que uma alternativa tecnologicamente mais desenvolvida os substitui.

5

Os resultados do projeto entram em produção, e estão em
utilização há pelo menos 4 anos.

Tabela 2 – Escala de medida do sucesso de um projeto.

CASO 2 – PLANEAMENTO DA PRODUÇÃO NUMA EMPRESA QUÍMICA (EMPRESA 2)
Neste projeto o objetivo era desenvolver uma ferramenta que permitisse o planeamento da produção
com um horizonte temporal variável, mas tipicamente
entre 30 e 60 dias. Pretendia-se tomar decisões não só
relacionadas com os produtos e quantidades a produzir mas também com a compra de matérias-primas,
atendendo às capacidades de produção e armazenagem e, naturalmente, às encomendas. Pretendia-se
ainda que a ferramenta pudesse ser usada numa perspetiva what-if para determinar o impacto de ações de
manutenção preventiva. O responsável pelo projeto
na empresa era o diretor do Departamento de Tecnologias da Informação, havendo total apoio por parte
do Conselho de Administração. O utilizador final era o
Diretor de Produção que manteve sempre uma atitude
cética relativamente à capacidade e/ou necessidade
da ferramenta para o apoiar no seu trabalho. Para a
execução do projeto, um bolseiro trabalhou na empresa durante 6 meses. O resultado do projeto foi uma
aplicação com um interface próprio, recebendo e fornecendo dados às bases de dados da empresa. A apli-
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CASO 3 – AFETAÇÃO DE VEÍCULOS A RESERVAS NUMA EMPRESA DE RENT-A-CAR
O problema a abordar neste projeto era o da afetação
de veículos automóveis a reservas de alugueres de carros, atendendo às características das reservas, nomeadamente às datas e locais de levantamento e entrega
dos carros, e à disponibilidade e localização no país
destes veículos. Pretendia-se que a aplicação informática resultante do projeto fosse corrida uma vez por
dia, de forma a rearranjar as reservas e otimizar a capacidade da frota. O contacto inicial partiu do administrador da empresa e havia um total envolvimento da
gestão intermédia. O utilizador final foi-se envolvendo
progressivamente no projeto, tendo terminado conquistado pelo projeto. A empresa não possuía Departamento de Tecnologias de Informação, fazendo o outsourcing dessa função. A principal ferramenta informática da empresa era uma aplicação, específica para o
setor de aluguer automóvel, que faz a gestão completa do negócio, incluindo a gestão da frota e das reservas. A relação da empresa com os fornecedores deste
sistema informático incluía a possibilidade de alguns
desenvolvimentos à medida. A execução do projeto
decorreu de forma remota, sem a inserção de qualquer membro da equipa de investigação na empresa.
O resultado do projeto foi um add-on com um interface próprio, recebendo e fornecendo informação às bases de dados da empresa, tendo a empresa pago à
software house desenvolvedora do sistema principal a
criação e disponibilização de uma pequena API para
comunicação entre o add-on e o sistema principal.
Com o desenrolar do projeto verificou-se que bastante
informação necessária não estava disponível nas bases de dados principais da empresa, tendo-se optado
por criar um repositório local dessa informação, que tinha que ser devidamente mantido e atualizado. A aplicação foi desenvolvida, testada, avaliada e entrou em
produção, mas foi abandonada algum tempo depois
devido ao esforço que implicava a manutenção dos dados que funcionavam como parâmetros para o add-on.
CASO 4 – PLANEAMENTO DA PRODUÇÃO E CORTE DE ROLOS DE TECIDO NUMA
EMPRESA TÊXTIL
O objetivo deste problema era a resolução integrada
do problema de planeamento da produção de rolos
de tecido, e do seu corte, para satisfazer as encomendas. Este planeamento era realizado de forma manual,
mas com bastante dificuldade por envolver vários estágios de produção, cada um deles com restrições cruzadas entre produtos e entre estágios, e com resultados em termos de desperdício de tecido que eram
considerados insatisfatórios. O objetivo era, em simultâneo, minimizar os desperdícios e aumentar a produtividade. O contacto inicial para este projeto partiu do
Diretor de Informática da empresa, que obteve o
apoio da administração e envolveu a gestão intermédia no projeto. Os utilizadores finais, funcionários já
com alguma qualificação, também se foram progressivamente envolvendo no projeto. A execução do projeto decorreu de forma remota, sem a inserção de qual-

quer membro da equipa de investigação na empresa.
O resultado do projeto foi um add-on com um interface próprio, recebendo e fornecendo dados às bases de
dados da empresa. Esta interação com a base de dados
não era contudo completamente automática, obrigando a algum trabalho adicional por parte dos utilizadores. A aplicação foi desenvolvida, testada, avaliada e entrou em produção, mas nunca foi completamente aceite pelos utilizadores finais por causa da
falta de integração total com o sistema informático da
empresa. A aplicação acabou por ser abandonada,
após poucos anos de utilização irregular, quando o Diretor de Informática abandonou a empresa.
CASO 5 – GERAÇÃO DE PLANOGRAMAS PARA UMA EMPRESA DE RETALHO
Um dos problemas importantes para uma empresa de
retalho é a rentabilização do espaço, em particular do
espaço das prateleiras onde os produtos são expostos.
Tipicamente há muito mais produtos para expor (e
vender) do que o espaço disponível e é importante
que os produtos selecionados tenham um bom desempenho de vendas para que o espaço seja rentabilizado. Para isso concorre fortemente a disposição geométrica dos produtos nas prateleiras, que tem de obedecer a várias regras de merchandising, que incluem
agrupamentos simultâneos por tipos e famílias de produtos, marcas e variedades. Acrescem a este problema
o conhecimento de que a localização dos produtos segundo a altura e o comprimento da estante tem impacto no valor das vendas, e o objetivo de se obter um
nivelamento do stock em prateleira (medido no número de dias de rotação do stock) para todos os produtos.
A esta disposição dos produtos nas estantes dá-se o
nome de planogramas. Compreende-se assim que os
grandes retalhistas tenham departamentos com dezenas de funcionários para a gestão do espaço das lojas.
Neste projeto pretendia-se desenvolver uma aplicação
que automatizasse e otimizasse (em ambos os casos,
tanto quanto possível) a geração de planogramas. Os
planogramas de uma loja são revistos poucas vezes
por ano, mas todos os dias são gerados novos planogramas para algumas das lojas, pelo que se poderá
classificar este problema como um problema ao nível
operacional. Neste projeto havia um grande envolvimento e empenho da administração, do diretor do departamento respetivo e da área das tecnologias da informação, com afetação interna de recursos ao projeto.
Os utilizadores finais, funcionários do departamento,
começaram por oferecer alguma resistência ao projeto,
como é habitual numa situação destas em que a aplicação resultante do projeto pode ser vista como competindo com, e substituindo em grande parte, o seu trabalho. Para a execução do projeto um dos membros da
equipa de investigação começou por estar inserido na
empresa durante alguns meses, passando numa fase
posterior para uma modalidade de trabalho na empresa um ou dois dias por semana. O resultado do projeto
foi um add-on com uma elaborada interface própria e
uma grande quantidade de informação local, dado que
a aplicação exige um elevadíssimo nível de parametrização. No entanto, a informação principal sobre os produtos a expor e suas características é retirada da base de

dados principal da empresa, e os resultados são para lá
exportados novamente, após visualização e validação
no software de gestão de espaço que a empresa já possuía e com o qual os funcionários estão habituados a
trabalhar. Este software permite mesmo a edição manual das soluções geradas automaticamente. Por dificuldades de índole tecnológica, a empresa não conseguiu implementar uma integração automática e transparente deste add-on com o sistema principal, o que se
traduz num acréscimo de trabalho para os utilizadores e
nalguma insatisfação aquando da colocação em produção da aplicação. A aplicação foi desenvolvida, testada,
validada e colocada em produção, estando a ser utilizada de forma generalizada.
CASO 6 – ALOCAÇÃO DE SERVIÇOS A ESPAÇOS NUMA CÂMARA MUNICIPAL
O objetivo deste projeto era uma remodelação da distribuição e afetação dos espaços propriedade de uma Câmara Municipal (pisos, edifícios, moradias, edifícios históricos, etc.) aos vários serviços municipais. O projeto
teve o seu início com o levantamento exaustivo das características (área útil, localização, situação) das dezenas
de espaços em consideração e das necessidades de cada serviço municipal, incluindo o grau de interação entre os vários serviços enquanto um proxy da necessidade de se manterem fisicamente próximos. O responsável camarário que tinha que dar uma resposta ao
problema estava fortemente empenhado no sucesso
do projeto, tinha o apoio da presidência da câmara e era
ele próprio o utilizador final. Do lado das tecnologias da
informação, foi disponibilizada toda a informação solicitada, sem no entanto ter ocorrido um verdadeiro envolvimento no projeto. A execução deste projeto, até pela
grande quantidade de informação que era necessário
levantar localmente, obrigou à inserção total de um
membro da equipa de investigação, por mais de um
ano, na Câmara Municipal. O resultado final do projeto
foi um sistema de apoio à decisão completamente independente, que permitia a parametrização do problema
e análise de várias soluções alternativas. O objetivo era,
com esse sistema, obter uma recomendação devidamente fundamentada sobre a alocação de espaços pretendida. Este era pois um problema de índole estratégica em que a aplicação informática era apenas um meio
para atingir os fins do projeto. O sistema foi desenvolvido, testado e utilizado pela edilidade para a reorganização espacial dos seus serviços.
CASO 7 – SOFTWARE PARA O PLANEAMENTO DO CORTE DE PLACAS DE MADEIRA
Este projeto não teve na sua génese uma solicitação de
uma empresa em concreto, mas antes surgiu numa
perspetiva push por parte do grupo de investigação,
que considerava ter competências consubstanciáveis
num produto com interesse para as empresas do setor
das madeiras. O objetivo era a resolução de problemas
de corte de placas de madeira em painéis retangulares,
de acordo com as encomendas e as existências de matéria-prima em stock, atendendo ainda às restrições de
ordem tecnológica relacionadas com os equipamentos
de corte usados no setor (e.g. cortes guilhotináveis, distância mínima das peças às bordas, distâncias entre peças, orientações admissíveis para os cortes, etc.). A aplica-
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cação foi desenvolvida, testada e avaliada mas nunca
chegou a entrar em produção.
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ção desenvolvida era completamente independente e
autónoma, incorporando bases de dados para as encomendas e para o stock de matérias-primas, onde era registada a informação relevante para o problema que o
software resolvia. A aplicação foi sendo desenvolvida
com uma interação intensa com uma das associações
deste setor industrial, incluindo algumas visitas a fábricas, potenciais utilizadoras de um software deste tipo,
mas não em parceria direta com nenhuma empresa. O
software foi colocado em comercialização e a sua vida no
mercado teve duas fases. Numa primeira fase foi comercializado diretamente pelo grupo de investigação, e depois passou a ser comercializado por uma software house
que redesenhou e reimplementou os interfaces. Nas
duas fases foram efetuadas vendas, mas no total o número de instalações pouco terá ultrapassado uma dezena.
Tendo este sido um projeto que decorreu há já bastantes
anos, à data o maior obstáculo à sua adoção, por parte
das empresas com dimensão para dele tirarem muito
partido, terá sido a sua não integração com as máquinas
de corte, isto é, não controlar diretamente as máquinas
de corte. O mercado das pequenas empresas, com processos de corte muito manuais, onde este problema da
não integração com as máquinas não se colocava, não
estava sensibilizado para a utilidade do software.

BOLETIM APDIO | 6

CASO 8 – PLANEAMENTO DO CORTE DE PEÇAS IRREGULARES E DO PERCURSO
DE CORTE NUMA EMPRESA METALOMECÂNICA
O problema a abordar nesta empresa era o de determinar
como cortar pequenas formas irregulares (bits) a partir de
uma pastilha circular, minimizando o desperdício de matéria-prima, constituída por um material de elevado custo.
Ao mesmo tempo pretendia-se determinar o percurso
que a ferramenta de corte teria que seguir para executar o
padrão de corte planeado, de forma a minimizar o tempo
de corte que, dada a dureza do material, era muito elevado. Este projeto tinha total apoio por parte da gestão de
topo e da gestão intermédia. O utilizador final era um
quadro qualificado da empresa, que estava também alinhado com o projeto. O projeto desenrolou-se sem a inserção de um membro da equipa na empresa, tendo o
conhecimento do problema sido construído com base
em várias visitas às suas instalações. No entanto, vários
projetos da unidade de investigação onde o grupo se inseria estavam em curso nessa empresa, existindo uma
grande proximidade entre a administração da empresa e
a unidade de investigação, e um significativo registo passado de projetos com sucesso. O resultado do projeto foi
uma aplicação independente, que importava a geometria
das peças a cortar e do objeto a ser cortado a partir de ficheiros DXF, devolvendo o resultado (padrão de corte e
percurso de corte) também sob a forma de um ficheiro
em formato DXF. A aplicação entrou em produção e manteve-se em funcionamento, até se ter tornado obsoleta
pela aquisição de novos equipamentos de corte.
CASO 9 – PLANEAMENTO DO CORTE DE ROLOS NUMA FÁBRICA DE PAPEL
Nesta empresa o problema a resolver era o do planeamento do corte dos rolos de papel produzidos na própria empresa. Complexidade adicional para o problema advinha do facto de as encomendas serem quer de
rolos de larguras e diâmetros diferentes daqueles em

que os rolos jumbo são produzidos, quer de formatos,
isto é, folhas retangulares. Assim, o processo tinha de
facto 3 fases: uma primeira em que os rolos jumbo
eram cortados em rolos intermédios de menor largura;
uma segunda em que os rolos intermédios eram, caso
não satisfizessem diretamente uma encomenda, cortados em rolos de menor largura e/ou diâmetro; e a
terceira fase em que alguns destes rolos eram cortados em retângulos (com os formatos encomendados).
O objetivo era minimizar o desperdício global de papel ao longo deste processo. A iniciativa do projeto
partiu do diretor da empresa com a responsabilidade
do planeamento do processo de cortes, e portanto
também o utilizador final, e teve o total apoio da administração da empresa. A área das tecnologias da informação não foi envolvida no projeto, dado que à data
todo o planeamento era feito de forma estritamente
manual, passando a ser inserida no sistema desenvolvido a informação que até aí era copiada para uma folha de papel. O projeto desenrolou-se sem a inserção
de um membro da equipa na empresa, tendo o conhecimento do problema sido construído com base em
sucessivas visitas à mesma. É, no entanto, de realçar o
fortíssimo envolvimento do diretor que lançou o projeto na especificação do problema, na conceção da
aplicação e no seu teste. O resultado do projeto foi
uma aplicação completamente independente e autónoma que foi assim testada, validada e que entrou em
produção. Passados alguns anos de funcionamento,
este diretor abandonou a empresa e a aplicação manteve-se em funcionamento.

EIXO

ESCALA

CASO:

dos resultados do projeto, tendo o apoio da respetiva administração. Não havia lugar a qualquer envolvimento do Departamento de Tecnologias da Informação. O projeto desenrolou-se sem a inserção de qualquer membro da equipa de investigação na empresa, tendo havido algumas
reuniões para a especificação do problema e validação da
solução. É de salientar que o problema estava bem delimitado. O resultado do projeto foi um relatório com algumas
alternativas de horários, com algumas características diferentes, mas todos eles cumprindo as especificações. Um desses
horários foi de facto adotado pela empresa.
Resumo dos casos de estudo
Na Tabela 3 apresenta-se um quadro com as classificações atribuídas em cada parâmetro de análise, juntamente com a avaliação do sucesso do projeto.
Discussão e conclusões
Na Figura 1 apresentam-se os gráficos radar relativos
aos 10 casos de estudo, agrupados por classificação de
sucesso. A legenda seguinte aplica-se à referida figura.
A - Nível do problema; B - Gestão de topo; C - Gestão intermédia;
D - Utilizadores finais; E - Tecnologias da Informação;
F - Inserção na empresa; G - Deliverables.

No que diz respeito ao parâmetro que neste texto designamos por nível do problema, verifica-se que nenhum dos projetos com menos sucesso era do tipo estratégico. Já entre os
projetos com sucesso encontramos os três tipos: estratégico,
tático e operacional. Este resultado poderá refletir a natural
dificuldade no desenvolvimento e colocação em produção
de software, versus a produção de recomendações cuja implementação fica, frequentemente, a cargo da empresa.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nível do problema

1 - Operacional;
3 - Tático;
5 - Estratégico.

3

3

1

1

1

5

1

1

1

5

Gestão de topo

1 - Sem envolvimento;
5 - Forte envolvimento.

4

4

5

3

5

4

2

5

4

4

Gestão intermédia

1 - Sem envolvimento;
5 - Forte envolvimento.

5

2

5

3

5

5

2

5

5

5

Utilizadores finais

1 - Sem envolvimento;
5 - Forte envolvimento.

5

2

4

2

3

5

1

5

5

5

Tecnologias da
Informação

1 - Sem envolvimento;
5 - Forte envolvimento.

5

5

2

5

5

3

1

3

1

1

Inserção na empresa

1 - Trabalho remoto;
5 - Integração de membros da equipa
na empresa por pelo menos 6 meses

5

5

1

1

5

5

1

4

2

1

Deliverables

Ver Tabela 1

2

2

2

2

2

5

1

1

1

5

Sucesso

Ver Tabela 2

5

2

3

3

5

5

2

4

5

5

Tabela 3 - Classificações atribuídas em cada parâmetro de análise aos casos de estudo e avaliação do sucesso de cada projeto.

CASO 10 – GERAÇÃO DE UM HORÁRIO ANUAL PARA A ROTAÇÃO DE TURNOS
NUMA EMPRESA INDUSTRIAL
Este problema surgiu da necessidade de uma fábrica,
com laboração por turnos, alterar o número de equipas de trabalho e o esquema de rotação das equipas
pelos turnos. Assim, pretendia-se uma proposta de horário anual para cada equipa, com uma distribuição
equilibrada de fins-de-semana de trabalho e de dias
de férias no Verão, ao mesmo tempo que se garantiam
as folgas que a legislação laboral prevê e fins-de-semana completamente livres com uma dada periodicidade. O projeto foi da iniciativa do diretor de produção da fábrica, que num certo sentido era também o utilizador final

Um forte envolvimento e comprometimento da gestão de
topo e da gestão intermédia não parecem ser condições
suficientes para o sucesso de um projeto, mas surgem claramente como condições necessárias, com particular relevo para a gestão intermédia. Quanto aos utilizadores finais
quase se poderia dizer que o seu forte envolvimento é condição necessária e suficiente para o sucesso do projeto,
mas talvez seja mais justo afirmar que o seu envolvimento
é consequência de um projeto bem-sucedido.
No que diz respeito ao envolvimento do Departamento
das Tecnologias da Informação da empresa, este parâmetro tem um comportamento dependente do tipo de deliv-
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com a exceção do já referido caso 2, a inserção de alguém da equipa de investigação na empresa vai conquistando os utilizadores finais para o projeto, facilitan-

Projetos com classificação 4 ou 5

tes casos de estudo houve lugar a uma contrapartida financeira por parte da empresa, devidamente negociada
antes do início do projeto.

Projetos com classificação 2 ou 3

CASO 1

CASO 8

CASO 2

CASO 4

CASO 5

CASO 9

CASO 3

CASO 7

CASO 6

CASO 10

Em resumo, e assumindo que o grupo de investigação
tem as competências necessárias para a execução do
projeto, poderíamos descrever:

Figura 1: Gráficos radar dos projetos caso de estudo, agrupados segundo a sua classificação no que diz respeito ao sucesso.

to do Departamento das Tecnologias da Informação com
o projeto. Novamente, esta não é uma condição suficiente
de sucesso (como se pode ver pelos gráficos radar dos casos de estudo 2 e 4), mas é claramente necessária.
Eventualmente menos comum é a prática de inserir um
membro da equipa de investigação na empresa, e como tal mais interessante a análise das suas consequências, até porque implica uma elevada disponibilidade
por parte desse investigador (habitualmente um bolseiro de investigação). Apenas num dos casos em que houve a inserção de um membro da equipa de investigação
na empresa o projeto não teve sucesso. Analisando os
outros parâmetros verifica-se que foi o caso em que a
direção intermédia, que era simultaneamente o utilizador final dos resultados, não acreditava no projeto. Assim, o ter um bolseiro de investigação a viver e a respirar
o ar da empresa durante alguns meses é um excelente
meio para atingir o sucesso do projeto. Conhecida a dificuldade das empresas em especificarem, ou mesmo
descreverem de forma completa e objetiva, os seus problemas, permitir que esse processo se desenrole de forma gradual e no dia-a-dia do trabalho traz ganhos incontornáveis para o projeto. Também se verifica que,

do enormemente a entrada em produção dos resultados do projeto e a sua adoção pelos utilizadores. Isto é
tanto mais verdade quanto mais operacional for o problema e por quantas mais pessoas for usada a aplicação
resultante do projeto. Também parece ressaltar da análise dos casos de estudo que a inserção na empresa de
um membro da equipa de investigação pode ser “substituída” por uma relação de confiança baseada em sucessos passados.
Uma fonte adicional de insucesso para um projeto, mas
que não se verifica nestes casos de estudo, seria o desalinhamento entre o nível do problema e o deliverable do
projeto, isto é, uma empresa ter um problema estratégico
e necessitar de uma recomendação devidamente fundamentada, e o deliverable do projeto ser uma aplicação informática, com opções, parametrizações e diferentes estratégias de resolução, que um conselho de administração
não sabe nem quer saber usar. De facto, nos casos de estudo apresentados verifica-se sempre a existência de um total alinhamento entre estes dois parâmetros de análise.
Uma outra variável que foi excluída deste estudo foi o
custo do projeto para a empresa. De facto, em todos es-

• O projeto ideal como aquele em que somos procurados pela pessoa que na empresa tem um problema
para resolver e para o qual tem que achar uma resposta, sendo que esse problema é de nível estratégico, requerendo a elaboração de uma recomendação de
uma linha de ação, eventualmente envolvendo o desenvolvimento de algum modelo ou algoritmo, mas
apenas para uso do grupo de investigação, para fundamentar a solução proposta.
• O projeto com muito poucas hipóteses de sucesso como um projeto que nasce da iniciativa do grupo de investigação e que, apesar de aceite pela empresa (normalmente porque não envolve qualquer contrapartida
financeira), aborda um problema no qual ninguém na
empresa está verdadeiramente interessado. O resultado
do projeto é um add-on ao sistema de informação principal da empresa, necessitando de grande interação
com as bases de dados centrais, mas o Departamento
de Tecnologias da Informação da empresa não está envolvido ou devidamente empenhado no projeto. Acresce que o grupo de investigação desenvolve o trabalho
no seu laboratório, reunindo no início com as pessoas
da empresa para recolher a informação de que julga
precisar e apresentando-se novamente no fim, com a
solução já completamente desenvolvida.
Com certeza que projetos com todas estas características
(boas e más) em simultâneo não existem, mas todos conseguiremos ver aqui alguns erros passados que importa
não repetir no futuro.
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erable do projeto, isto é, quanto mais dependente o resultado do projeto está de uma integração informática com
os sistemas da empresa, mais crítico é o comprometimen-

ENTREVISTA

Pedro Sousa

“A OTIMIZAÇÃO DA LOGÍSTICA
ASSOCIADA AOS TRANSPORTES DOS
PRODUTOS FLORESTAIS...
É POR SI SÓ UM CAMPO VASTO DE
INVESTIGAÇÃO E APLICAÇÃO DA
INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL...”
Director de Inovação da Link Consulting / Professor Associado
no Departamento de Informática do Instituto Superior Técnico
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A Link Consulting nasce em Janeiro de 1999, apresentando-se no mercado como uma empresa de consultoria, integração de sistemas, desenvolvimento
de soluções e prestação de serviços. Em 2013, numa
altura que se destaca pela contracção económica e
pelas grandes dificuldades sentidas pela generalidade das empresas, recebe o prémio de PME Excelência, em consequência dos excelentes resultados
económico-financeiros e de gestão. Que factores
identifica como fundamentais para este sucesso?
Qual a relevância desta distinção na actividade da
Link Consulting?
A atribuição do prémio PME Excelência à Link Consulting
deve-se a inúmeros fatores. Talvez o principal seja a procura sistemática da melhoria contínua que se tem materializado em diferentes domínios, sendo alguns reconhecidos pelas várias certificações que a Link tem tido e tem
sabido manter. A certificação em Inovação é apenas uma
delas. Creio que a distinção da Link como PME Excelência
não alterou a nossa atividade, sendo mais um reconhecimento externo pelo trabalho e postura da Link.
Apesar da Link Consulting ter uma vasta carteira de
clientes nacionais em sectores tão diversos como a
saúde, a banca, as telecomunicações, os transportes e
a distribuição, tem apostado na internacionalização.
A presença da Link Consulting em Espanha, Angola
e Brasil surge como uma etapa natural no processo
de crescimento da empresa ou foi acelerada pela crise económica que o país atravessa? Como Director de
Inovação, em que medida são estes mercados diferentes do nacional?
A internacionalização tem sempre um pouco dos dois
fatores. Pode ser acelerada quando as dificuldades aumentam em Portugal, mas esteve sempre presente na
evolução da Link Consulting. Começa com a realização
de projetos e só depois de haver alguma continuidade e
um volume mínimo e sustentado de atividade é que se
parte para a criação da empresa. Foi assim no Brasil, há
mais de uma década, em Angola, há 4 anos, e em Espanha, há 2 anos. Temos atividades regulares em Israel e
na Suíça, mas ainda sem volume suficiente para a criação de uma empresa nesses territórios. A crise veio naturalmente acelerar o processo de internacionalização
nas ofertas com maior capacidade para a mesma.

O caráter inovador das ofertas é claramente um dos aspetos importantes para a internacionalização, mas não
é o único. Em Angola, o mercado ainda importa as soluções e serviços mais tradicionais, a preços ainda bastante interessantes. Já em Espanha e no Brasil os mercados
são mais competitivos, tanto na questão dos preços como na exigência em termos dos aspetos inovadores das
ofertas. Tal obrigou à criação de competências locais e à
seleção das ofertas a ter em cada país.
No nosso país, a cooperação entre os meios académicos e empresariais considera-se em geral deficitária.
Contudo, são vários os profissionais nos quadros da
Link Consulting que mantêm um vínculo com a academia. Partindo da sua experiência pessoal como Director de Inovação considera fundamental a manutenção estratégica destas ligações?
A ligação entre a universidade e a indústria é algo complexo e delicado, embora de uma forma geral seja benéfica para ambas as partes. Ter docentes do IST nos quadros da Link facilita a ligação, mas o que é na verdade
importante é a materialização desta relação em projetos de I&D, que atuam como embrião de ofertas futuras,
e que sejam suficientemente interessantes para atrair
alunos e docentes da universidade. A Link tem uma longa tradição em fomentar essa ligação, tanto ao nível do
envolvimento de outros docentes como dos alunos.
Sendo a floresta um recurso renovável onde dispomos de experiência, conhecimento e mercado, é um
dos mais importantes recursos naturais do nosso
país. Em 2003, a Link Consulting identificou-a como
uma aposta estratégica, tendo investido no desenvolvimento de sistemas integrados de gestão florestal, numa parceria com o grupo Portucel-Soporcel.
Decorridos dez anos, que balanço faz a Link Consulting deste projecto? Continua a gestão florestal a ser
vista como uma área de negócio preferencial? Foi este projecto estendido a outros grupos económicos,
em Portugal ou noutros países?
Entre 2003 e 2013, a Link desenvolveu vários projetos
na indústria da floresta, diretamente com a Portucel e a
Aliança Florestal, bem como projetos de I&D financiados pelo QREN. O projeto de 2003 foi a semente que
sustentou todos os projetos seguintes. Esse foi um caso

em que a Link e o Instituto Superior de Agronomia (ISA)
estabeleceram uma parceria que ainda dura. Hoje temos capacidades e know-how que não conseguimos
materializar em projetos reais, fundamentalmente devido ao ritmo associado à gestão da floresta em Portugal.
É demasiado lento e com poucos investimentos para
consumir tecnologia avançada. Contudo, temos conseguido aplicar o know-how adquirido em termos da logística do transporte a outros domínios, como por
exemplo na indústria farmacêutica, onde existem também problemas de otimização dos aspetos logísticos.
Uma gestão florestal eficiente engloba uma visão
integrada de diferentes problemas, por si só já de
elevada dificuldade. A quantificação dos impactos
ambientais, a previsão da procura, o planeamento
do corte e transporte, o abastecimento a fábricas
de transformação, poderiam ser apontados como
exemplos. Quais as principais oportunidades e desafios que identifica neste contexto relativos à
área científica da Investigação Operacional (IO)?
As equipas de desenvolvimento destes sistemas de
apoio à gestão integrada da floresta contam usualmente com profissionais com formação específica
na área da IO?
A otimização da logística associada aos transportes
dos produtos florestais envolve bastantes variáveis,
sendo por si só um campo vasto de investigação e aplicação da Investigação Operacional (IO). Aliás, uma colaboradora da Link fez o seu doutoramento no ISA precisamente na área de IO aplicada à logística florestal.
Mas a dificuldade de recolha de informação, que possa
alimentar os algoritmos, é uma dificuldade concreta
que sentimos na sua aplicação. Talvez este seja um potencial campo de estudo da IO, conseguindo propostas possivelmente menos otimizadas mas mais aplicáveis à realidade das organizações, no que respeita à
informação necessária. Outra oportunidade consiste
na criação de soluções que possam ser ajustadas por
pessoas que, conhecendo o problema, não tenham
que ser especialistas em IO. Como os fatores que uma
solução de IO tem que ter em conta variam ao longo
do tempo, as soluções mais robustas e úteis acabam
por ser aquelas que os próprios utilizadores conseguem ajustar à nova realidade.

IO EM ACÇÃO

UTILIZAÇÃO DE CLIQUES NA
ANÁLISE DE REDES BIOLÓGICAS

A actividade celular é bastante complexa, integrando
dinâmica, fluxos, produção, armazenamento, transporte, regulação, excessos, escassez, exportação, importação, etc., assemelhando-se a um sistema industrial com intrincadas e extensas cadeias de abastecimento. Nesse sistema podemos identificar várias
linhas de produção, que recebem matéria-prima para
sintetizar produtos, correspondendo, na dinâmica celular, a sistemas metabólicos, que recebem substratos
para sintetizar produtos. No presente trabalho focaremos uma pequena parte de toda essa dinâmica, concentrando a atenção em alguns aspectos do subsistema que estrutura a rede de transacções entre linhas de
produção, ou seja, analisaremos redes de interacção
de sistemas metabólicos.
A identificação de módulos (grupos) de sistemas metabólicos com forte coesão interna tem vindo a ser apontada como um tema relevante na análise deste tipo de
redes, contribuindo para a compreensão da função e
evolução, tal como sugerido em [2, 6, 7, 8, 9]. Nesse sentido, recorreremos a dois problemas centrais em optimização combinatória para identificação desses módulos,
usando o problema da clique com cardinalidade máxima (ou clique máxima) e o problema da clique com peso máximo. Consideraremos as respectivas soluções para destacar algumas propriedades relevantes para a
comparação entre espécies e para evidenciar macro-estruturas significativas do metabolismo celular.
Recordando conceitos, uma clique num grafo/rede é
um subconjunto de nodos que induz um subgrafo completo, logo, todos os pares de nodos numa clique estão
ligados por uma aresta ([3]). Quando o grafo inclui pesos nas arestas, o objectivo passa a ser a identificação de
uma clique com peso total máximo, considerando que
o peso da clique resulta da soma dos pesos de todas as
arestas contidas na clique ([5]).
Ao longo do texto manteremos algumas designações
em Inglês, para evitar traduções abusivas.

2. Redes de interacção de sistemas metabólicos
Um sistema metabólico numa célula corresponde a
uma cadeia sequencial de reacções químicas, constituindo no seu todo um mecanismo relevante para a
célula ou para a função da célula. Na Figura 1 ilustramos três pseudo-sistemas metabólicos, nos quais cada
reacção química é representada por um arco ou junções de arcos, sendo os metabolitos (substratos ou
produtos) representados nos nodos.
Sistemas Metabólicos

1

2

3

Figura 1: Três pseudo-sistemas metabólicos.

Na construção de uma rede de sistemas metabólicos (Network of Interacting Pathways), que passaremos a designar
por NIP, consideramos o grafo G = (V,E) onde o conjunto de
nodos V representa todos os sistemas metabólicos da rede e o conjunto de arestas E representa ligações entre pares de sistemas metabólicos entre os quais haja interacção. Consideramos que dois sistemas metabólicos interagem se partilharem entre si pelo menos um metabolito,
quer como substrato, quer como produto. Usando o
exemplo da Figura 1, a rede NIP associada aos três sistemas metabólicos incluiria as arestas (1,2) e (2,3), mas não
incluiria (1,3), pelo facto dos sistemas metabólicos 1 e 3
não partilharem metabolitos ([7]).
Nas redes NIP que iremos usar não é contabilizado o número de metabolitos partilhados, logo, serão ignorados
pesos nas arestas do grafo.
A análise que irá ser conduzida no presente estudo incide
num pequeno grupo de redes NIP, correspondendo às espécies descritas na Tabela 1.

TAXONOMIA

De acordo com Mazurie et al. [7], estas redes foram
construídas a partir das estruturas descritas na base
de dados KEGG (http://www.genome.jp/kegg). A ampla utilização desta base de dados como repositório
de referência de sistemas metabólicos assegura que
estas redes reúnem um alargado consenso entre a comunidade de Bioquímica. Na Figura 2 apresenta-se a
rede NIP do Homem (Homo sapiens).
A título de exemplo, a clique máxima nesta rede tem cardinalidade 10 e inclui os seguintes sistemas metabólicos:
10: Glycolysis / Gluconeogenesis
61: Fatty acid biosynthesis (path 1)
71: Fatty acid metabolism
72: Synthesis and degradation of ketone bodies
252: Alanine and aspartate metabolism
280: Valine, leucine and isoleucine degradation
620: Pyruvate metabolism
630: Glyoxylate and dicarboxylate metabolism
640: Propanoate metabolism
650: Butanoate metabolism
Esta solução indica que todos estes sistemas metabólicos interagem entre si, partilhando pelo menos um
metabolito, podendo sugerir uma macro-estrutura ou
módulo funcional da célula.
2.1 Identificação de módulos preservados entre
espécies
De acordo com Mazurie et al. [7], o nível hierárquico
de organização das redes NIP pode revelar pistas sobre a sua evolução. Essas pistas podem ser identificadas se nos focarmos na noção de modularidade, a
qual deverá promover a identificação das relações filogenéticas entre espécies, concentrando-nos menos
nos sistemas metabólicos individualizados e mais na
forma como estes interagem em termos modulares.
Nesse sentido, a presença de módulos funcionais preservados entre espécies poderá ser usada para avaliar
a relação filogenética entre essas espécies, sugerindo
que duas espécies deverão ser filogeneticamente próximas se tiverem um módulo funcional preservado ex-

NODOS

ARESTAS

NOTAÇÃO

DOMÍNIO

REINO

CLASSE

Nanoarchaeum equitans

9

10

neq

Archaea

Nanoarchaeota

Nanoarchaea

Sulfolobus solfataricus

60

196

sso

Archaea

Crenarchaeota

Thermoprotei

Aquifex aeolicus

61

133

aae

Bacteria

Aquificae

Aquificae

Escherichia coli

86

358

eco

Bacteria

Eubacteria

Gammaproteobacteria

Staphilococcus aureus

69

241

sau

Bacteria

Eubacteria

Bacilli

Caenorhabditis elegans

66

207

cel

Eukaryota

Animalia

Cromadorea

Homo sapiens

75

265

hsa

Eukaryota

Animalia

Mammalia

Saccharomyces cerevisiae

67

231

sce

Eukaryota

Fungi

Saccharomycetes

Tabela 1 - Descrição das espécies em análise e das características dos correspondentes grafos NIP.
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1. Introdução
A procura de aplicações para problemas de optimização
leva muitos investigadores de IO a aproximarem-se de
outras áreas que, à partida, lhes seriam estranhas. Essa
aproximação ocorre, por exemplo, nas áreas da Biologia,
da Bioquímica e da Genética, que encontram na optimização em redes importantes ferramentas para análise
de redes biológicas. Estes temas são fortemente apelativos, não só pela complexidade e dinâmica que encerram, mas também porque no outro extremo do trabalho da investigação que polarizam estão aplicações que
muitas vezes assentam na actividade laboratorial clínica
e na clínica médica, e essas tocam-nos a todos.

Pedro Martins
Instituto Politécnico de Coimbra, ISCAC /
Centro de Investigação Operacional (CIO),
Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

IO EM ACÇÃO

Figura 2: Rede NIP do Homo sapiens.
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tenso, evidenciando a presença de interacções entre
os mesmos pares de sistemas metabólicos. Na Figura
3 mostram-se as intersecções entre os módulos funcionais obtidos para cada uma das espécies em análise. O módulo funcional (ou macro-estrutura) definido
para cada espécie corresponde à clique máxima sobre o grafo que caracteriza a rede NIP dessa espécie.
As três espécies eucariotas apresentam a mesma macro-estrutura preservada, a qual está também incluída na macro-estrutura da Escherichia coli (eco). Esta
bactéria partilha também toda a macro-estrutura da
bactéria Staphilococcus aureus (sau) e quase toda a
macro-estrutura da Aquifex aeolicus (aae). De forma
curiosa, e tendo como base o critério de identificação
de macro-estruturas metabólicas preservadas, a arquea Sulfolobus solfataricus (sso) parece ter maior afinidade com as bactérias e com os eucariotas em análise do que com a outra arquea presente no estudo
(Nanoarchaeum equitans (neq)). Note-se que as arquea
são organismos unicelulares sem núcleo, basicamente
semelhantes a bactérias. Ao nível molecular, apresentam uma maquinaria metabólica mais próxima das
bactérias, sendo porém mais parecidas a eucariotas na
maquinaria genética, tal como descrito em [1].
Podemos também observar um núcleo central de sistemas metabólicos preservados partilhado, simultaneamente, por todas as espécies eucariotas do estudo, pelas bactérias Escherichia coli (eco) e Staphilococcus aureus (sau) e pela arquea Sulfotobus
solfataricus (sso). Essa estrutura central é formada pelos sistemas metabólicos: Fatty acid metabolism; Synthesis and degradation of ketone bodies; Valine, leucine

Figura 3: Conjuntos de sistemas metabólicos definidos pelas cliques máximas em cada rede NIP.

and isoleucine degradation; Glyoxylate and dicarboxylate
metabolism; e Propanoate metabolism.
Esta técnica de comparação de módulos funcionais
gerados por cliques permite identificar estruturas preservadas, podendo ajudar a estabelecer uma relação
hierárquica no processo evolutivo entre espécies.
A análise aqui conduzida poderia ganhar maior profundidade se dispuséssemos de informação relativa ao
número de metabolitos partilhados entre cada par de
sistemas metabólicos. Nessas circunstâncias, podería-

mos conduzir o estudo procurando cliques com peso
total máximo, em vez de cliques com cardinalidade
máxima, possibilitando uma distinção mais apurada
entre espécies. Um estudo com essas características
será considerado na próxima secção.
3. Redes de interacção de reacções metabólicas
Quando analisamos as reacções químicas que ocorrem em toda a rede NIP, desagregando os vários sistemas metabólicos ao nível das reacções químicas que
os compõem, obtemos uma descrição mais pormenorizada de todas as interacções bioquímicas da rede.

IO EM ACÇÃO

Reacções químicas

Rede NIMR

Figura 4: Construção de uma rede NIMR a partir de três pseudo-reacções químicas.

A reacção R1 partilha metabolitos com as reacções R2
e R3, gerando as arestas (1,2) e (1,3) na rede NIMR, independentemente de serem substratos ou produtos
em qualquer das reacções. Como não há partilha de
metabolitos entre R2 e R3, então a aresta (2,3) não está
incluída na rede. Os pesos nas arestas indicam o número de metabolitos partilhados.
Para a análise de um caso concreto, considerámos a rede
NIMR da Saccharomyces cerevisiae adaptada da versão
descrita em [4]. Esta rede inclui 1393 reacções metabólicas e 991 metabolitos. As reacções metabólicas reversíveis
presentes na versão original foram substituídas por pares
de reacções unidireccionais. No processo de construção
das redes NIMR, estabelecemos um limite mínimo para
admissão de arestas, definido por um parâmetro t
(threshold), gerando a rede NIMR(t), representada pelo
grafo G t = (V t,E t). Assim, se a aresta (i,j) ∈ E t significa que
entre as reacções i e j há pelo menos t metabolitos partilhados. Nos testes realizados considerámos t = 1,...,5, definindo as redes hierarquizadas NIMR(1), ... , NIMR(5), onde
V i+1 ⊆ V i e E i+1 ⊆ E i, para i = 1,...,4.

Gt

Solução

Assim, identificando todas essas reacções químicas e
todos os metabolitos nelas envolvidos (substratos ou
produtos), podemos construir novas redes, mais desagregadas, de interacção de sistemas metabólicos. Essas redes, que designaremos por redes de interacção
de reacções metabólicas (Networks of Interacting Metabolic Reactions), e denotaremos por NIMR, podem também ser definidas num grafo não orientado G = (V, E),
com V o conjunto de reacções (químicas) metabólicas
e E o conjunto de todas as arestas que ligam pares de
reacções metabólicas entre as quais haja partilha de
metabolitos. Neste caso, cada aresta (i,j) ∈ E tem associado um peso wij , representando o número de metabolitos partilhados entre as duas reacções químicas i e
j. Na Figura 4 ilustra-se a construção de uma rede NIMR
a partir de três pseudo-reacções químicas.

NIMR(1)

NIMR(2)

NIMR(3)

NIMR(4)

NIMR(5)

|Vt|

1393

1183

663

377

45

|Et|

56276

17776

1782

321

27

|C|

174

121

39

11

4

w(C)

25290

15188

2296

220

30

ATP

ADP

AMP

AMP

ADP

ATP

ATP

ATP

ATP

Pyrophosphate

CoA
Pyrophosphate

L=Glutamate
L=Glutamine
Orthophosphate

metabolitos
partilhados

Tabela 2 - Redes NIMR(t) e respectivas cliques de peso máximo.

Foram eliminados dos grafos todos os nodos isolados
(reacções sem qualquer interacção com outras). Todos
estes grafos são bastante esparsos. Na rede NIMR(1), a
clique máxima inclui 174 reacções químicas, sendo
que todas partilham entre si um ou mais metabolitos.
Nessa clique, a soma dos metabolitos partilhados
(com repetições) é igual a 25290 (entre os quais, apenas 86 são metabolitos distintos), estando o “ATP” presente em todas as reacções químicas da clique. Quando consideramos a rede que inclui apenas arestas com
partilha de dois ou mais metabolitos, rede NIMR(2),
identificamos o “ADP” e o “ATP” como metabolitos presentes em todas as 121 reacções químicas da clique
máxima. A interpretação das restantes redes é semelhante. Na Tabela 3 apresentam-se as reacções químicas que caracterizam as cliques máximas nas redes
NIMR(4) e NIMR(5).
A identificação de conjuntos de reacções metabólicas
com fortes ligações entre si, ou seja, com significativa

4. Conclusões
A necessidade de organizar e interrelacionar elementos bioquímicos tem gerado, desde há muito, várias representações em redes, cujo número e dimensões
crescem ao ritmo da dinâmica de investigação em Biologia e Bioquímica. O interesse no estudo e análise
destas redes tem gerado problemas fortemente combinatórios, suscitando a participação de várias comunidades científicas, nomeadamente da Bioinformática
e da Investigação Operacional.
No presente artigo mostrámos dois breves exemplos
de aplicação de problemas conhecidos e fortemente
estudados em optimização combinatória, para apoio à
análise de redes biológicas. Neste caso, recorremos à
identificação de cliques máximas em redes NIP e redes
NIMR. Porém, muitos outros problemas de optimização combinatória contribuem para estudos em redes
biológicas, nomeadamente, a identificação de k-cliques, k-clubes, k-plexes, cut-cliques, árvores de supor-

REACÇÕES QUÍMICAS NA CLIQUE MÁXIMA DA REDE NIMR(4):

"Acetate" + "ATP" + "CoA" → "Acetyl=CoA" + "AMP" + "Pyrophosphate"
"ATP" + "CoA" + "Dodecanoic_acid" → "AMP" + "Dodecanoyl=CoA" + "Pyrophosphate"
"ATP" + "CoA" + "Tetradecanoic_acid" → "AMP" + "Pyrophosphate" + "Tetradecanoyl=CoA"
"ATP" + "CoA" + "Hexadecanoic_acid" → "AMP" + "Hexadecanoyl=CoA" + "Pyrophosphate"
"ATP" + "CoA" + "Decanoic_acid" → "AMP" + "Decanoyl=CoA" + "Pyrophosphate"
"ATP" + "CoA" + "Octadecanoic_acid" → "AMP" + "Octadecanoyl=CoA" + "Pyrophosphate"
"ATP" + "CoA" + "Hexadecanoyl=9=ene_acid" → "AMP" + "Hexadecanoyl=9=ene=CoA" + "Pyrophosphate"
"ATP" + "CoA" + "Octadecanoyl=9=ene_acid" → "AMP" + "Octadecanoyl=9=ene=CoA" + "Pyrophosphate"
ATP" + "CoA" + "Tetradecanoyl=9=ene_acid" → "AMP" + "Pyrophosphate" + "Tetradecanoyl=9=ene=CoA"
"ATP" + "C24_acid" + "CoA" → "AMP" + "C24=CoA" + "Pyrophosphate"
"ATP" + "C26_acid" + "CoA" → "AMP" + "C26=CoA" + "Pyrophosphate"
REACÇÕES QUÍMICAS NA CLIQUE MÁXIMA DA REDE NIMR(5):

Todas as soluções óptimas foram obtidas através de
uma das formulações discretizadas descritas em [5].

"5'=Phosphoribosyl=N=formylglycinamide" + "ATP" + "L=Glutamine" →
→ "2=(Formamido)=N1=(5'=phosphoribosyl)acetamidine" + "ADP" + "L=Glutamate" + "Orthophosphate"
2.×"ATP" + "CO2" + "L=Glutamine" → 2.×"ADP" + "Carbamoyl_phosphate" + "L=Glutamate" + "Orthophosphate"
"ATP" + "L=Glutamate" + "NH3" → "ADP" + "L=Glutamine" + "Orthophosphate"
"ATP" + "L=Glutamine" + "UTP" → "ADP" + "CTP" + "L=Glutamate" + "Orthophosphate"

Tabela 3 - Reacções químicas que caracterizam as cliques máximas nas redes NIMR(4) e NIMR(5).

partilha de metabolitos pode, mais uma vez, sugerir a
presença de módulos funcionais centrais, permitindo
também exibir os metabolitos com maior interactividade. Essa pesquisa foi novamente conduzida recorrendo à identificação de cliques máximas em redes de
interacção de sistemas/reacções metabólicas.

te com restrições (diâmetro, grau), árvores de Steiner,
partição, cobertura, localização, optimização de redes
com fluxos, etc. Muitos destes problemas têm vindo a
participar em estudos conduzidos em redes NIP e NIMR,
mas também em redes de co-expressão de genes (Genes co-expression networks) (obtidas a partir de dados
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Considerando estas redes, calculámos, para cada
uma, a respectiva clique de peso máximo. A Tabela 2
apresenta as principais características dos cinco grafos, assim como a informação relativa às cliques de
peso máximo obtidas. Denotamos por C a clique óptima e por w(C) o respectivo peso total. Neste caso, os
pesos nas arestas variam de 1 a 6. Algumas das arestas com peso mais elevado ligam pares de reacções
que correspondem a cada um dos sentidos da mesma reacção reversível.

IO EM ACÇÃO

de Microarray), redes de interacção de proteínas (Protein-Protein Interaction (PPI) networks), sequenciamento
do DNA (DNA sequencing), conformação de proteínas
(Protein threading, Protein structure alignment), alinhamento de sequências (Sequence alignment), redes de regulação de genes (Gene Regulation Networks), redes filogenéticas, redes ecológicas, etc.
Importa ainda referir que a atenção conduzida para problemas de optimização combinatória não deve ignorar
os estudos que envolvem a optimização não-linear. Esses estudos, com significativa tradição, têm vindo a ser
conduzidos por muitos matemáticos e bioquímicos.

Para concluir, citamos Eberhard O. Voit (Editor-chefe da
Mathematical Biosciences e Professor no Department of
Biomedical Engineering, Georgia Institute of Technology,
EUA) que dizia que quando começou a trabalhar em temas ligados à Biologia, nos finais da década de 70, foi-lhe dito que a Biologia era demasiadamente complexa
para utilizar Matemática. A versão actual, segundo
Voit, é que a Biologia é demasiadamente complexa
para ignorar a utilização da Matemática.
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A IO NAS CIÊNCIAS DA VIDA,
UM PERCURSO PESSOAL
Introdução
As colegas Ana Luísa Custódio e Isabel Correia propuseram-me escrever cerca de 17 mil caracteres sobre modelos e técnicas de IO nas Ciências da Vida.
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As Ciências da Vida compreendem a enorme variedade
de disciplinas que têm por objeto o estudo dos organismos vivos. Biomedicina, neurociência, farmacologia, imunologia, biologia ambiental, ecologia, são apenas alguns
exemplos de Ciências da Vida. A atualidade e o enorme
impacto social aliados à natureza multidisciplinar da generalidade destas disciplinas vieram determinar desenvolvimentos em várias outras ciências dirigidos para temas específicos das Ciências da Vida.
A IO é, pela sua essência, uma disciplina de “contributos” e
naturalmente vocacionada para o apoio na análise, modelação e resolução nos mais diversos estudos. Não é pois
de estranhar o crescente interesse da IO por variadíssimos
assuntos no âmbito das Ciências da Vida. Os encontros
EURO Mini-conference on Optimization in the Natural
Sciences, em Aveiro (fevereiro 2014) e IV EURO WG Conference on Operational Research in Computational Biology,
Bioinformatics and Medicine, em Poznań – Biedrusko, Polónia (junho 2014) são exemplos de iniciativas recentes da
comunidade de IO nesta direção. Gostaria também de sugerir a leitura do pequeno texto Operations Research and
the Life Sciences - a Healthy Combination (http://homepa-

ges.cwi.nl/~klau/GWK_for_JKL.pdf), de Gunnar Klau,
coordenador do Grupo de Investigação em Ciências da
Vida, do CWI de Amesterdão, que enquadra bem esta temática. Também no seio da nossa comunidade APDIO vários investigadores têm dedicado alguma da sua investigação a assuntos das Ciências da Vida. Assim de repente,
posso referir o Miguel Constantino e a Isabel Martins, que
desde há muito têm desenvolvido trabalho na área da
gestão florestal; o Pedro Martins e o Luís Gouveia, na identificação de certo tipo de estruturas em redes biológicas; a
Margarida Pato, que recentemente está a trabalhar em
questões ligadas à produção agrícola. (Obviamente a lista
não se esgota nestes nossos colegas.)

Jorge Orestes Cerdeira
Universidade Nova de Lisboa

decompõem a região em que se pretende intervir e uma
indicação de quais as espécies que ocorrem em cada célula (ver Figura 1). O problema básico consiste em determinar um subconjunto mínimo de células em que todas as
espécies estão representadas. O problema assim definido
é o clássico problema da cobertura de um conjunto. Variantes em que, na função objetivo a otimizar, os coeficientes das variáveis de decisão associadas às células não
têm igual valor (discriminando áreas ou custos das células), e em que se pretende atingir metas mínimas de representação para as espécies, não todas iguais a 1, são
também variantes conhecidas e bem documentadas do
problema da cobertura.

A imensidão de possibilidades de utilização dos modelos
e técnicas da IO nas Ciências da Vida daria para incluir em
cada um de inúmeros números do Boletim o artigo “A IO
nas Ciências da Vida i”, com i=1,2,… No presente artigo
(i=1), vou ocupar os pouco mais de 15 mil caracteres que
restam com a descrição de alguma da minha experiência
na utilização de métodos de IO, fundamentalmente de
otimização combinatória, em alguns problemas de Biologia da Conservação.
Representação de espécies
Um dos problemas primordiais em Biologia da Conservação é o da seleção de áreas prioritárias para a conservação
da biodiversidade. O input é um conjunto de células que

Figura 1: Exemplo de input para o problema de seleção de áreas prioritárias para a conservação.
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Estas abordagens, guiadas exclusivamente pela representação das espécies em áreas mínimas, conduzem
geralmente a redes fragmentadas de habitats (ver Figura 2), difíceis de gerir e preservar, e incapazes de assegurar a conservação das espécies a longo prazo. De facto,
a fragmentação dos habitats é considerada uma das
mais sérias ameaças à biodiversidade. Para impedir este
tipo de soluções há que incorporar no modelo algum
ingrediente que promova a conexidade dos habitats.
Aqui as coisas começam a ser tortuosas…

facto simples. Algumas das células, por abrigarem espécies regionais raras ou de reduzida capacidade de
dispersão, definem áreas muito confinadas, que obviamente terão que estar representadas em todas as soluções do problema da cobertura. Muito provavelmente
algumas destas espécies repartem-se por grupos funcionais distintos e, consequentemente, as células que
abrigam os seus habitats (com caraterísticas distintas)
podem situar-se em regiões bastante distanciadas. Assim, as soluções incluem certas células geograficamente afastadas umas das outras, que o requisito de
conexidade e o propósito de eficiência obrigam a ligar
usando o menor número de células adicionais.

tanto, meta-heurísticas, designadamente algoritmos
genéticos, revelaram um bom desempenho na resolução do problema.
O desenvolvimento de modelos alternativos e outras
abordagens para este problema, que combinam a seleção de habitats com conexidade espécie a espécie,
seriam interessantes.
Traçado de corredores
Um outro conjunto de problemas que envolve conexidade e em que os modelos e técnicas de IO têm intervenção direta, admite que a representação das espécies já está assegurada em certas células que foram
previamente selecionadas (e.g. áreas protegidas existentes) e que agora se pretendem ligar.

Figura 2: Exemplo de uma solução para a representação das espécies

Antes de prosseguir, deixem-me abrir um parêntesis
para referir que, em geral, as instâncias que se colocam
nos problemas reais de seleção de áreas para proteção
da biodiversidade são de grandes dimensões (número
de células na ordem dos milhares, dezenas ou mesmo
centenas de milhares, e centenas ou milhares de espécies), e que o desenvolvimento de abordagens de resolução, deve ter isso em consideração. A conceção de
formulações que permitam obter estimativas fiáveis
dos valores ótimos e de métodos heurísticos capazes
de lidar com grandes volumes de dados são particularmente importantes.
Conexidade
Voltemos pois à questão de incorporar conexidade na
representação das espécies. Para um investigador operacional a conexidade é naturalmente lida num grafo.
Assim, a abordagem imediata é considerar o grafo definido pelas adjacências das células e adicionar ao modelo de cobertura, que garante as desejadas metas de representação das espécies, restrições que forcem a conexidade do subgrafo induzido pelas células selecionadas.
Este problema (cobertura conexa mínima: dados um
grafo bipartido de classes de bipartição A e B, e um grafo G cujo conjunto de vértices é A, determinar um subconjunto C de A que induz um subgrafo conexo de G, e
tal que todo o vértice de B é adjacente a pelo menos um
vértice de C), que nasce no contexto que acabo de relatar, curiosamente despertou o interesse de vários investigadores operacionais, o que levou ao desenvolvimento de diferentes métodos de resolução e aplicações em
contextos diversos, por exemplo na modelação de problemas em outras áreas das Ciências da Vida (e.g., identificação de genes causadores de certas doenças [1]),
mas também em áreas bem diferentes (e.g., colocação
de relés eléctricos em redes de sensores [2]; consultas
em certo tipo de bases de dados [3]).
As soluções obtidas pelo modelo anterior, com a generalidade das instâncias reais, tendem a assumir configurações espaciais na forma de longos e estreitos corredores (ver Figura 3), sendo a justificação para este

Figura 3: Exemplo de uma solução conexa com representação das espécies num número mínimo de células.

Se é certo que estas soluções podem ser apropriadas
caso as espécies pertençam a grupos funcionais semelhantes, quando as espécies têm padrões de dispersão
e características dos habitats dissemelhantes, esta
abordagem poderá não ser adequada. Nesta situação,
e dispondo-se de informação sobre o tipo de dispersão específica de cada (grupo de) espécie(s), há que
conceber modelos mais ajustados.
Conexidade espécie a espécie
Para incorporar na seleção de áreas prioritárias a conexidade específica de cada (grupo de) espécie(s) vamos assumir que o padrão de dispersão de cada espécie é dado
na forma de um grafo. Os vértices correspondem às células onde a espécie está representada. A existência de
uma aresta a ligar um par de vértices indica que a espécie
pode deslocar-se diretamente entre o par de células correspondentes. Note que, agora, duas células adjacentes
(no grafo) podem não ser contíguas (no mapa).
Cada componente conexa do grafo de uma espécie
identifica uma certa população de indivíduos dessa
espécie. O seguinte modelo é uma opção plausível para a representação das espécies atendendo à especificidade de dispersão de cada espécie. Para cada espécie são especificados o número desejável de populações a conservar e a meta de representação (número
de células) em cada uma dessas populações. A conexidade é assegurada impondo que o conjunto de células
selecionadas em cada população seja conexo relativamente ao grafo de dispersão da espécie. O objetivo seria minimizar o número (ou a soma das áreas ou dos
custos) de(as) células selecionadas.
O problema assim enunciado parece captar convenientemente os requisitos de conexidade específica
das espécies. É claro que se trata de um problema bastante complexo e, ao associar a cada espécie um grafo,
o volume de dados resulta significativamente maior
do que no modelo de conexidade estrutural. No en-

Se a definição destes corredores apenas contemplar
conexidade estrutural, o propósito é a seleção de um
conjunto de células, que incluem as que se pretende
ligar, e que induz uma componente conexa no grafo
que descreve as vizinhanças das células (no mapa). Os
corredores com o menor número de células (ou cuja
soma das áreas ou dos custos é mínima) são as soluções ótimas do nosso bem conhecido problema da árvore de Steiner em grafos (versão peso nos vértices).
Aqui também a inclusão de padrões distintos de dispersão das espécies vai obrigar a ajustar o modelo. O
resultado é uma nova variante do problema da árvore
de Steiner.
Para cada espécie, vamos considerar as células que, de
entre as que se pretende ligar, representam os seus
habitats e as que podem ser utilizadas como passagens (i.e., que não constituem barreiras à dispersão
desta espécie). Estas células formam o conjunto dos
vértices do grafo da espécie. As arestas indicam a possibilidade da espécie dispersar diretamente entre pares de células. Uma solução admissível é um conjunto
de células que intersectado com o conjunto de vértices do grafo de cada espécie induz, nesse grafo, um
subgrafo que inclui uma componente conexa que
contém todos os habitats da espécie que se pretende
ligar. O objetivo é encontrar uma solução admissível
com o número mínimo de células (ou cuja soma das
áreas ou dos custos é o menor possível).
Este modelo parece conseguir traduzir convenientemente o desenho de corredores ecológicos considerando padrões de dispersão diferenciados. É não só
uma variante do problema da árvore de Steiner (versão peso nos vértices), mas também do problema da
floresta de Steiner (versão peso nos vértices). O problema da árvore de Steiner é o caso particular em que
só existe uma espécie (ou em que todas as espécies têm
os mesmos habitats e os mesmos padrões de dispersão). O problema da floresta de Steiner é o caso particular em as espécies têm os mesmos padrões de dispersão, mas os seus habitats podem ser distintos.
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num número mínimo de células.
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Foram realizados estudos de aplicação ao caso de ligações das áreas protegidas existentes na Península Ibérica, agrupadas por tipologias climáticas. A pertinência
destes estudos tem como fundamento ecológico que
áreas ambientalmente similares abrigam espécies de
grupos funcionais semelhantes. As células cujo clima é
significativamente diferente do das áreas protegidas
de um dado tipo foram consideradas não passíveis de
serem usadas para ligar essas áreas. Considerou-se como critério de otimização a minimização da soma das
frações das células não incluídas na Rede Natura 2000.
A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica existente no
espaço comunitário da União Europeia que pretende
ser um instrumento de conservação a longo prazo das
espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa. As
áreas integradas nesta rede gozam de um certo estatuto de conservação que condiciona as atividades humanas a práticas compatíveis com esse fim. Assim, os
custos atribuídos às células fazem com que as células
que menos (mais) penalizam a função objetivo sejam
as que estão totalmente (não) incluídas na Rede Natura. Na resolução espacial considerada o número de células é da ordem das 580 mil, e destas cerca de 80 mil
intersectam as 681 áreas protegidas da Península.
Consideraram-se quatro tipos climáticos distintos.
Desenvolvimentos sobre este problema, e em particular para esta instância, seriam bastante relevantes, até
porque a implementação de corredores ecológicos
tendo por base as áreas da Rede Natura 2000 está a ser
objeto de estudo por diferentes entidades.
Um outro tópico em que a IO tem seguramente um
contributo importante é na definição de estratégias para a conservação em cenários de alterações climáticas.
Os modelos de alterações climáticas prevêem que muitas áreas protegidas existentes percam adequabilidade
para abrigar várias espécies. Assim, há que planear a seleção de novas áreas, e eventualmente a possibilidade
de desativar áreas protegidas que se tornem irrelevantes para a conservação (cujos custos de gestão são assim poupados), permitindo que as espécies se vão acomodando no tempo em locais que correspondam a regiões dos seus nichos ecológicos e, obviamente,
minimizando os custos decorrentes destas ações.
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Este problema pode também ter uma interpretação
compatível com o traçado de corredores. Os modelos
de alteração climática combinados com modelos de
distribuição de espécies (i.e., modelos que predizem a
adequabilidade de cada célula em função das suas características ambientais) permitem associar a cada célula um valor que quantifica, para cada espécie, a ade-

quabilidade da célula em cada um de um certo número de períodos temporais. Suponhamos que se dispõe
também de um valor que avalia a capacidade de cada
espécie se deslocar entre quaisquer duas células. Fixa
uma sequência de k períodos temporais (e.g., ano corrente, 2020, 2050, 2080) vamos chamar corredor temporal a um vetor com k células. Assim, cada corredor
afeta a cada um dos k períodos temporais uma certa
célula, podendo a mesma célula ocorrer em diferentes
períodos. A cada corredor, e para cada espécie, vamos
associar o valor do produto das adequabilidades das
células relativamente à espécie em cada período e das
estimativas das capacidades de dispersão entre células de períodos consecutivos. Vamos chamar ao valor
assim obtido a persistência do corredor para a espécie.
A persistência quantifica de alguma forma o sucesso
previsível para a espécie da correspondente sequência
de células ao longo tempo. Note que a persistência de
um corredor que usa a mesma célula em todos os períodos (dado que a capacidade de dispersão em períodos distintos é máxima) avalia o impacto para a espécie das alterações climáticas nessa célula.
Vamos dizer que dois corredores são independentes
se as células do mesmo período são distintas, e que
um conjunto de corredores é independente se quaisquer dois corredores distintos são independentes. Se,
por algum motivo, uma das células de um conjunto independente de corredores se tornar inadequada para
efeitos de conservação, apenas um dos corredores do
conjunto será directamente afectado pelo impacto negativo consequente.
Assim contextualizado, uma estratégia para a conservação poderá consistir na determinação de um conjunto
de corredores temporais que inclui, para cada espécie,
um conjunto independente de corredores cuja soma
das persistências é não inferior a um valor previamente
estabelecido para essa espécie. Esta estratégia pode ser
conduzida pela resolução combinada de dois problemas bem conhecidos em IO: (i) a determinação dos k
caminhos mais curtos numa rede, que permite selecionar os k corredores temporais com as maiores persistências; e (ii) a determinação do conjunto independente
(ou estável) de um grafo cuja soma dos pesos dos vértices é máxima, que permite identificar (ou provar que
não existe) um subconjunto independente de corredores com soma de persistências não inferior ao valor pretendido para a espécie.

de diferentes células utilizadas em cada período seja
mínima. Assim, uma vez que uma célula é contabilizada num dado período se ocorre nesse período em algum corredor, os corredores escolhidos para diferentes espécies têm tendência para incluir as mesmas células nos mesmos períodos, o que vai de encontro ao
requisito de eficiência.
Seguramente existirão outros critérios e outras contextualizações que poderão conduzir a estratégias realistas
para mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas na conservação da biodiversidade. Propostas nesse
sentido seriam extremamente importantes e urgentes.
Notas finais
Em todos os problemas anteriores é suposto conhecer-se a distribuição de cada espécie na área de estudo. A distribuição de espécies, comunidades e ecossistemas no espaço geográfico é o assunto central em
Biogeografia. A maioria dos métodos preditivos assume que a distribuição geográfica é consequência directa das características ambientais dos locais. Por outras palavras, o estudo parte de uma amostra representativa de ocorrências da espécie (comunidades,
ecossistemas) numa região suficientemente abrangente, que é projetado no espaço ℝn de n variáveis
ambientais consideradas relevantes para o comportamento da espécie. Assim, o material de estudo é um
conjunto de pontos (ocorrências da espécie) no espaço (ambiental) n dimensional, e o objetivo é atribuir a
cada ponto do espaço um valor que quantifique a adequabilidade das condições ambientais do ponto para
o desempenho da espécie. Neste contexto várias
questões se colocam e a IO tem uma contribuição importante na determinação das soluções mais adequadas. Mas os 100 caracteres que restam não me vão permitir contar essa estória. Fica reservado para algum i
do “A IO nas Ciências da Vida i”.
Resta-me referir os companheiros de percurso no pequeno périplo pelas Ciências da Vida atrás relatado:
Diogo Alagador, Miguel Araújo, Raul Brás, Mar Cabeza,
Kevin Gaston, Leonor Pinto, Ana Sofia Rodrigues, Maria Triviño, Tiago Monteiro-Henriques, Maria João Martins e Pedro Cristiano Silva.

Vários critérios pertinentes poderão ser propostos para guiar a procura destes conjuntos de corredores.
Uma possibilidade é garantir que a soma dos números
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A minha paixão por aeronaves começou cedo, com desenhos e modelos de aviões. Quando acabei o liceu, não
havia curso de aeronáutica em Portugal e decidi concorrer a universidades inglesas. Acabei por ir para o Departamento de Aeronáutica do Imperial College. Os primeiros meses foram um choque. Eu estava habituado a perceber tudo com pouco esforço, mas agora era tudo mais
difícil e estava rodeado por alunos de outro nível. Depressa me apercebi que tinha de subir para outro patamar. Os
estudantes no topo da turma eram quase sempre os Singapurenses, que vinham com bolsas do respetivo governo. Como diz o ditado, "If you can't beat them, join them".
Fiz então amigos nesse grupo e com eles aprendi novos
hábitos de estudo.
Uma das coisas que mais gostei no Imperial foi a introdução imediata a tópicos aplicados. Por exemplo, começamos a aprender aerodinâmica logo no primeiro ano, e o
meu interesse em aviões transformou-se num interesse
mais profundo sobre os princípios físicos (aerodinâmica
e estruturas) e a sua aplicação ao projeto de aeronaves.
Um dos meus projetos levou-me, por acidente, a utilizar
otimização. Eu tinha um problema em que tinha de decidir as espessuras de uma estrutura complexa, que fosse o
mais leve possível, respeitando certos constrangimentos.
Parecia-me impossível decidir o valor de dezenas de variáveis! O que me salvou foi encontrar o "solver" no Excel
e assim resolvi o meu primeiro problema de otimização,
sem ter a mínima noção da teoria.

Gostava de poder dizer que passei os verões entre os
meus estudos no Imperial a fazer investigação ou trabalho relevante em aeronáutica. Em vez disso, procurei oportunidades de emprego que me possibilitassem viajar para um lugar distante, sem consideração
pelo emprego em si. Esta busca aleatória levou-me a
um estaleiro naval em Seattle (EUA), a uma companhia
de limpeza em Macau, e à Amazónia, onde trabalhei
com uma equipa de topógrafos.
Uma noite, deitado numa rede estendida entre duas árvores no meio da selva, resolvi que queria aprofundar o
meu conhecimento em aeronáutica através de um doutoramento nos EUA. Concorri a uma única universidade
(Stanford). Foi um erro de um jovem arrogante, mas entrei e não pensei mais nisso. Ainda precisava de conseguir
financiamento e por isso adiei o início dos estudos. Entretanto, concorri a uma bolsa Fulbright do governo da Noruega e, para assegurar a minha dupla cidadania, fiz o serviço militar na Noruega (a Norte do Círculo Polar Ártico).
Conheci a minha actual esposa no segundo dia depois
de ter chegado à Califórnia. Em Stanford depressa descobri os desafios de uma pós-graduação e tive que subir um segundo patamar. A bolsa Fulbright financiou o
mestrado e depois obtive uma bolsa do governo Português (Praxis XXI) para o doutoramento, o que me deu a
liberdade de escolher o tópico de investigação. Desenvolvi uma apreciação mais profunda sobre matemática
aplicada, métodos numéricos e programação, e tive
uma introdução mais rigorosa à otimização. O conceito
de fazer um projeto de aeronave usando otimização interessou-me muito, e acabei por fazer o meu doutoramento nesse tópico. A nível pessoal, o meu apetite pelo
mundo, que satisfiz nos anos anteriores a viajar, era agora satisfeito com introspeção e uma vida mais sedentária. A cultura norte-americana do “self improvement”
marcou-me muito. Foi um objetivo de otimização pessoal que ganhei para o resto da vida: nunca parar de
melhorar (ou pelo menos tentar).
Gostei tanto da Califórnia que pensei que lá ia ficar para o
resto da vida. No entanto, há coisas mais importantes do

que o bom tempo, e quando tive a oportunidade de começar como professor na Universidade de Toronto, no
Canadá, aceitei sem grandes deliberações. Na altura, eu
não tinha a certeza que queria ser professor, mas decidi
que era um outro patamar a tentar alcançar. Entreguei a
versão final da minha tese de doutoramento numa sexta-feira em Stanford e na segunda-feira seguinte já estava no meu novo gabinete em Toronto. Outro choque;
este bem mais forte do que os dois anteriores. Mas lá
me consegui adaptar, seguindo o princípio de "fake it
until you make it". Como professor consegui consolidar
o meu interesse em aeronaves, aerodinâmica, estruturas, programação e otimização, ambos na investigação
e no ensino. Há uns anos atrás regressei aos EUA (Universidade de Michigan), onde me esperavam novas
oportunidades, mas os meus interesses principais permaneceram os mesmos.
Uma das coisas que me ocorre quando encontro outros
portugueses é a minha identidade (ou a falta dela) como
português. Cresci em Portugal até aos 18 anos, mas desde que emigrei, o meu uso da língua portuguesa tem sido raro. Este é o primeiro texto que escrevo desde o Novo Acordo Ortográfico (custa-me escrever "otimização"
sem o "p"!). Recentemente assumi o estado do meu português: entre o meu sotaque açoriano e a minha falta de
prática, o meu português ficou estranho. Agora tenho
sotaque de estrangeiro em todas as línguas que falo... Pelo menos, nestes últimos dois anos tenho ouvido muito
português, graças aos podcasts. Começou com a "Caderneta de Cromos", que me regalou com expressões e factos da vida quotidiana da minha juventude em Portugal.
Como disse no princípio, vejo a vida como um problema de otimização dinâmica e multiobjetivo. É preciso
equilibrar os objetivos de satisfação pessoal, sucesso
profissional e família. As funções são altamente não
lineares e existem muitos ótimos locais. Como tal, é
preciso continuamente questionar as funções objetivo, e não nos descontentarmos só porque pensamos
que não encontramos o ótimo global. Mas nunca devemos parar de melhorar!
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A vida é um problema de otimização dinâmica e multiobjetivo. Tive boas condições iniciais: o meu Pai era professor catedrático de geologia e a minha Mãe é bióloga marinha. Assim sendo, desde cedo estive exposto a um ambiente académico. A minha Mãe é norueguesa e, como o
inglês era a língua comum quando os meu pais se conheceram, em casa falávamos uma mixórdia de português e
inglês, o que me deu jeito mais tarde. Nasci no Porto, mas
mudámo-nos para a ilha do Faial, nos Açores, antes de eu
começar a escola primária. O meu Pai era da ilha do Pico
e foi o único da sua família a acabar o liceu. Teve uma vida
árdua que, por comparação, me fez sentir como um menino privilegiado.

LUGAR AOS NOVOS

ESTUDO DA VARIAÇÃO DA
TEMPERATURA NA PLANTA DO PÉ

De forma a ajudar na prevenção, e em possíveis diagnósticos alternativos para a identificação precoce de doenças desta categoria, está a ser realizado um estudo onde
se comparam imagens termográficas de pés diabéticos
com pés saudáveis, que podem ser observadas nas Figuras 1 e 2, uma vez que a presença deste tipo de doenças na planta do pé pode conduzir a alterações na distribuição da temperatura do pé. Neste estudo pretende-se identificar as variações dessa distribuição da
temperatura nos indivíduos e tentar classificá-las de forma a verificar se o indivíduo possui, ou não, uma possível patologia, mesmo que esta não seja visível a olho nu.
A primeira etapa deste estudo consiste na aquisição das
fotos termográficas com o auxílio da máquina FLIR T365.
As imagens dos pés saudáveis foram adquiridas no Instituto Politécnico de Bragança e as imagens dos pés diabéticos foram adquiridas no Lar de Idosos da Santa Casa da
Misericórdia de Bragança e no Centro de Saúde de Santa
Maria de Bragança. As imagens termográficas são convertidas numa matriz de temperatura através de técnicas de
processamento de imagem, usando o software Matlab.
É de referir que cada imagem termográfica consiste num
par de pés, e que cada pé foi dividido em três regiões para
analisar. Logo tem-se seis regiões para estudar por cada par
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de pés, onde as regiões R1 e R4 são correspondentes à zona dos dedos do pé, as regiões R2 e R5 correspondem à
zona central da planta do pé e, por fim, as regiões R3 e R6
representam a zona do calcanhar do pé.
Recorreu-se a técnicas de otimização não linear a fim de
minimizar o erro quadrático entre o modelo matemático
teórico proposto para a distribuição da temperatura no pé
e os resultados experimentais obtidos. Os correspondentes problemas não lineares foram resolvidos com e sem
restrições. As restrições consideradas tinham como objetivo pré-definir um comportamento do modelo matemático, como por exemplo a existência de um maximizante/
minimizante local numa determinada região. Na impossibilidade de utilizar as derivadas das funções que definem
os problemas, optou-se pela sua resolução recorrendo a
métodos de otimização que não utilizam derivadas. Em
particular, foram explorados dois métodos de otimização
local: o método Pattern Search e o método Nelder-Mead.
Foram também realizadas experiências computacionais
com os métodos de otimização global Simulated Annealing, Algoritmos de o Genéticos, tendo ainda sido utilizada
uma variante híbrida de um Algoritmo Genético (combinada com o método de procura local Nelder-Mead).

Relativamente às imagens termográficas em estudo, verificou-se que existem diferenças significativas relativamente à temperatura das seis regiões em análise. A imagem do pé saudável (ver Figura 1) seguiu o padrão usual,
em que a região mais quente é a zona dos dedos e a temperatura vai diminuindo à medida que nos aproximamos
do calcanhar. Na imagem do pé diabético, referente à Figura 2, não é seguido qualquer tipo de padrão em termos
de temperatura.

Figura 1: Pé saudável.

Figura 2: Pé diabético.

Como principais conclusões deste estudo, pode afirmar-se
que a modelação matemática sem restrições conduziu aos
melhores resultados, tendo permitido identificar diferenças significativas na comparação de imagens termográficas de pés saudáveis e de pés diabéticos. Conclui-se ainda
que, de entre os métodos de otimização em estudo, é o
Pattern Search aquele que permite obter as melhores aproximações à solução.

Como trabalho futuro, é sugerido que se testem outros
métodos de otimização não linear, bem como outros modelos para caracterizar a matriz de temperatura. Deve-se
também analisar imagens termográficas de pés com outros tipos de doenças que afetem diretamente a planta do
pé, para caracterizar a respetiva matriz de temperatura.
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Como é de conhecimento comum, existem doenças
que afetam diretamente a planta do pé, como é o caso
da diabetes mellitus, que pode levar ao pé diabético.
Perante este facto, pode afirmar-se que a locomoção
dos indivíduos que apresentam esta doença está em
risco e torna-se muitas vezes dolorosa, o que afeta a
qualidade de vida dos mesmos.

Soraia Carvalho, Ana Pereira e
Adília Fernandes
Instituto Politécnico de Bragança

