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Resumo 

 

 

MIYATA, H, H. Métodos heurísticos para minimização da duração total da programação em 

ambiente no-wait flow shop com políticas de manutenção preventiva, 2015, 190p. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

O problema de programação de operações em ambiente no-wait flow shop tem sido abordado desde a 

década de 60.  Por se tratar de um ambiente em que as tarefas devem ser processadas continuamente e 

sem interrupções entre uma máquina e outra, um tempo de espera entre o início da tarefa anterior e o 

início da tarefa atual deve ser determinado na primeira máquina. Neste sentido, uma vez que a tarefa 

inicia seu processamento, as máquinas devem estar disponíveis para que atendam a restrição de no-wait. 

Portanto, operações de manutenção preventiva são necessárias para que a programação seja atendida 

sem maiores problemas. Este trabalho aborda dois problemas: no-wait flow shop e no-wait flow shop 

com operações de manutenção preventiva. O critério de desempenho adotado foi a duração total da 

programação (makespan). Por meio de uma revisão de literatura, mecanismos de construção de soluções 

foram identificadas e classificadas e, baseando-se em tais, novos métodos heurísticos construtivos 

simples e compostos foram propostos para o problema no-wait flow shop e uma heurística composta foi 

desenvolvida considerando as operações de manutenção preventiva. Experimentações computacionais 

para os dois problemas foram realizadas para fins de comparação e avaliação dos métodos propostos 

com os métodos heurísticos construtivos da literatura. Para o problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡|𝐶𝑚𝑎𝑥 resultados 

evidenciaram que as heurísticas propostas H4GPSLLS e MH4GPSLLS superaram as heurísticas da 

literatura em qualidade de solução, com diferença estatisticamente significativa no nível de 5% de 

significância. Para o problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡, 𝑚(𝑘)|𝐶𝑚𝑎𝑥, pode-se constatar que a heurística BIHLS e 

as heurísticas H4GPSLLS e MH4GPSLLS apresentaram desempenho superior com diferença estatística 

significativa no nível de 5% de significância em comparação as heurísticas da literatura. 

 

Palavras-chave: programação de operações, no-wait flow shop, heurísticas construtivas, makespan, 

manutenção preventiva. 

  



 

  



 

 

Abstract 

 

 

MIYATA, H, H. Heuristics methods for the no-wait flow shop problem with preventive 

maintenance constraints and makespan minimization, 2015, 190p. Dissertation (Master’s degree) – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

The no-wait flow shop scheduling problem has been studied since 60’s. In this environment, 

jobs must be processed continuously without interruption between one machine and another, 

and because of this, a delay between the start time of the previous job and the start time of the 

current job must be determined in the first machine. In this sense, since a job starts its 

processing, the machines must be available to respect the no-wait constraint. Therefore, 

preventive maintenance operations are needed. This work adresses two problems: the m 

machine no-wait flow shop and the m machine no-wait flow shop with preventive maintenance 

operations. The performance measure adopted was the makespan. By means of a literature 

review, mechanisms of solution construction were identified and classified. New simple and 

composite constructive heuristics were proposed to the no-wait flow shop problem and a new 

composite constructive heuristic was developed considering the preventive maintenance 

operations. Computational experiments and their respective analyses for both problems were 

carried out to compare and evaluate the performance between the proposed methods and the 

constructive heuristics of the literature. Regarding 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡|𝐶𝑚𝑎𝑥 problem, results show 

that the proposed heuristics H4GPSLLS and MH4GPSLLS outperformed the heuristics of the 

literature in quality of the solution and is statistically significative to 5% of significance level. 

To the 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡, 𝑚(𝑘)|𝐶𝑚𝑎𝑥 problem  it can be seen that the proposed heuristic BIHLS 

and H4GPSLLS and MH4GPSLLS outperformed the heuristics of the literature and is statistically 

better to 5% of significance level. 

 

Keywords: scheduling; no-wait flow shop; constructive heuristics; makespan; preventive 

maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO DE OPERAÇÕES 

 

  

 Nos dias atuais, a melhoria da produtividade tornou-se um objetivo predominante para 

empresas de manufatura e de serviços. Os gerentes de produção presenciam a flutuação da 

demanda de seus produtos, acompanhada da diminuição dos lead times, das quantidades a 

serem produzidas e a frequente troca nas especificações dos produtos. O ciclo de vida dos 

produtos está menor, e a previsão de demanda está se tornando altamente dificultosa (ARTIBA, 

EMAGHRABY, 1997). Desse modo, os gerentes de produção devem administrar 

eficientemente os sistemas de produção para garantir que os produtos sejam entregues em prazo 

e quantidade corretos. 

 Sistemas de produção podem ser definidos como um sistema no qual insumos (entradas) 

são transformados, por meio de um conjunto de atividades inter-relacionadas (processo de 

transformação), em bens e serviços (Saídas) (JOHNSON; MONTGOMERY, 1974; MONKS, 

1987; MOREIRA, 2000; GAITHER; FRAZIER, 2002) e são controlados por um subsistema 

que monitora o desempenho do sistema, a qualidade, a quantidade e o custo do produto 

(GAITHER; FRAZIER, 2002). 

 No sentido de organizar os dados e auxiliar a tomada de decisões que envolvem as 

atividades ligadas ao produto, ao processo produtivo e aos fatores externos que podem 

influenciar um sistema de produção, as empresas estruturam um setor de auxílio à Diretoria 

Industrial denominado Planejamento e Controle da Produção (PCP) (TUBINO, 2009). O 

objetivo principal do PCP é apoiar as decisões de o que, quando, quanto e onde produzir e o 

que, quanto e quando comprar (PEDROSO, CORRÊA, 1996). 

 A programação das operações é uma das mais complexas tarefas no gerenciamento da 

produção (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 1996), pois os programadores têm que lidar 

com diferentes recursos simultaneamente, sendo, portanto, um importante processo de decisão 

de PCP muito recorrente em indústrias de manufatura e serviços (PINEDO, 1995). A 

programação das operações determina quais recursos serão alocados para processar a tarefa e 

quando essa tarefa será processada, ou seja, sua essência concentra-se em decisões de alocação 

e sequenciamento (BAKER, 1974). 
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 Um problema de programação das operações pode ser definido como n tarefas que 

devem ser processadas em m máquinas que estão disponíveis (GRAHAM et al., 1979, 

MCCARTHY; LIU, 1993). O processamento de uma tarefa i (1 ≤ i ≤ n) em uma máquina j 

(1 ≤ j ≤ m) pode ser definido como uma operação Oij, que por sua vez, possui um tempo 

associado tij (MCCARTHY; LIU, 1993). O fluxo padrão das tarefas ou a ordem das máquinas 

pode ou não ser fixado(a) para algumas ou todas as tarefas (MCCARTHY; LIU, 1993). 

 De acordo com Baker (1974), um dos modelos mais utilizados na literatura para 

representar uma programação é o gráfico de gantt, que dispõe a alocação dos recursos ao longo 

do eixo vertical pela escala de tempo representada pelo eixo horizontal. 

 Segundo Maccarthy e Liu (1993), um problema de programação das operações pode ser 

classificado de acordo com as restrições tecnológicas (ambientes de máquinas), as restrições 

em relação às máquinas e às tarefas e o critério de desempenho considerado.  

 Graham et al. (1979) define um problema de programação de operações por meio de 

uma notação de três campos 𝛼|𝛽𝑖|𝛾.  

 O campo α = α1α2 especifica as restrições tecnológicas ou ambientes de máquinas, 

sendo α1 o ambiente de máquina considerado e α2 a quantidade de máquinas ou estágios do 

ambiente. Os ambientes de produção básicos de acordo com Graham et al. (1979) são:  

 Máquina Única (α1 = °, α2 = 1): Há apenas uma máquina disponível para o 

processamento das tarefas (ARTIBA; ELMAGHRABY, 1997); 

 Máquinas Paralelas (α1 = P, Q ou R, α2 = m): Trata-se de uma generalização da máquina 

única. O processamento das tarefas consiste de apenas uma operação, porém existem 

várias máquinas paralelas (m ≥ 2) que podem realizá-la; 

 Flow shop (α1 = F): Há m máquinas em série. Cada tarefa tem que ser processada em 

cada uma das m máquinas. Todas as tarefas têm que seguir a mesmo fluxo padrão nas 

máquinas (PINEDO, 1995); 

 Flow shop Flexível ou Flow shop Híbrido (α1 = FFc): Em vez de m máquinas em série 

há c estágios em séries com cada estágio tendo ou não um número de máquinas paralelas 

(P, Q ou R). Cada tarefa deve passar primeiro pelo estágio 1, então pelo estágio 2, até o 

último estágio. Uma tarefa pode ser processada em apenas uma das máquinas dentro do 

estágio de processamento (PINEDO, 1995);  

 Job shop (α1 =  J, α2 = m):  Cada tarefa tem seu roteiro de produção pré-determinado 

(PINEDO, 1995). 
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O campo β ⊂ {β
1
,…, β

n
} representa as condições ou restrições adicionais relacionadas 

às características do ambiente de máquinas e das tarefas (GRAHAM et al., 1979, ARTIBA; 

ELMAGHRABY, 1997). As restrições adicionais podem ser máquinas paralelas em um ou 

mais estágios produtivos, restrições de precedência e de estoques, fluxo das tarefas, restrições 

de datas de entrega ou de liberação, não disponibilidade de máquinas, tempos de setup e 

limitação de recursos (ARTIBA; ELMAGHRABY, 1997). 

 O campo  𝛾 especifica os critérios de desempenho que possuem a função de avaliar a 

qualidade de uma determinada solução (MESQUITA et al., 2008). As medidas de desempenho 

mais utilizadas na literatura de programações de operações são: 

 Instante de término da tarefa i ou completion time (Ci) - Instante de término de 

processamento da tarefa i (1 ≤ i ≤ n); 

 Duração total da programação ou makespan (Cmax): Instante de término da última tarefa 

a deixar o sistema; 

 Tempo de Fluxo Total ou Total Flow Time (∑ Ci , TFT, TCT): Soma dos instantes de 

término de todas as n tarefas; 

 Lateness ou atraso das tarefas: Atraso da tarefa em relação a sua data de entrega; 

 

 De modo geral, em problemas de programação de operações duas medidas de 

desempenho são frequentemente utilizadas: Cmax e TFT. Um dos ambientes de produção mais 

estudados na literatura de programação das operações é o Flow Shop Permutacional (FSP) 

(GUPTA; STANFORD, 2006) representado graficamente pela Figura 1. 

 

 

Figura 1. Programação de Operações em FSP com 3 máquinas e 4 tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Nas últimas décadas, diversos trabalhos foram dedicados ao problema FSP com critérios 

de desempenho de makespan (Cmax) (GUPTA; STANFORD, 2006). No tocante a adição de 
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outras restrições, a condição de no-wait tem se destacado nas últimas décadas, por ser um 

problema frequentemente encontrado em ambientes reais (HALL; SRISKANDARAJAH, 

1996, EMMONS; VAIRAKTARAKIS, 2013). 

 O problema no-wait flow shop (NWFS) também denominado flow shop with no 

intermediate queues (REDDI; RAMMAMORTHY, 1972), constrained flowshop (BONNEY; 

GUNDRY, 1976) ou nondelay flow shop (EMMONS; VAIRAKTARAKIS, 2013), diferencia-

se do flow shop permutacional pelo fato de que as n tarefas devem ser processadas sem 

interrupção entre m máquinas consecutivas (WISMER, 1972). Na Figura 2 apresenta-se 

graficamente um no-wait flow shop com 4 máquinas e processamento de 5 tarefas. 

 

 

Figura 2. Exemplo de programação em NWFS com 4 máquinas e 5 tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

O processamento sem interrupções de uma tarefa determina um tempo de espera dik 

(Equação 1) (1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ k ≤ n, i ≠ k) na primeira máquina, que denota o tempo entre o instante 

de início de processamento da tarefa i e o instante de início de processamento da tarefa k quando 

i é precedente a k (BERTOLISSI, 2000) (Veja notações dik acima das tarefas na primeira 

máquina, na Figura 2).  

 

di,k = ti,1 + max
b

(∑ ti,j
b
j=2  - ∑ tk,j

b-1
j=1 , 0)  

2 ≤ b ≤ m , 1 ≤ i ≤ n  e 1 ≤ k ≤ n   𝑖 ≠ 𝑘  

 (1) 

Em que 

ti,j - Tempo de processamento da tarefa i na máquina j. 
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 O cálculo de dik gera uma matriz de tempos de espera, denotada como o tempo de 

ociosidade da tarefa k para que seu processamento entre as máquinas m máquinas não seja 

interrompido pelo processamento da tarefa i (REDDI; RAMMARMORTHY, 1972). 

 Na prática, os ambientes de produção estão sujeitos a falhas devido a vários fatores, 

entre eles, o desgaste das máquinas (HSU; LOW; SU, 2010). Isso afeta de modo substancial a 

programação das operações. Portanto, a confiabilidade dos equipamentos é fundamental, sendo 

a manutenção preventiva (MP) uma operação de significativo impacto nas medidas de 

desempenho consideradas na programação.  

 

 

1.2 PROGRAMAÇÃO DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

 

 Para ilustrar a adição de operações de manutenção preventiva (MP) ao problema de 

programação No-Wait Flow Shop (NWFS), considere o exemplo apresentado na Tabela 1 que 

apresenta os tempos de processamento da tarefa Ji na máquina Mj, a duração das manutenções 

preventivas (DMP), o tempo total de operação Tj da máquina j (Tj= ∑ tij
n
i=1 ) e o número máximo 

de manutenções preventivas necessárias Nj para a máquina j (Nj= ⌈
Tj

TMP
⌉). 

 

Tabela 1- Problema NWFS com quatro máquinas e cinco tarefas 

  J1 J2 J3 J4 J5 Tj Nj DMP 

Máquina 1 40 65 21 34 55 215 2 43 ; 38 

Máquina 2 52 83 19 16 28 198 2 31; 45 

Máquina 3 38 51 7 21 16 133 2 35 ; 28 

Máquina 4 8 45 84 24 39 200 2 55; 42 

Fonte: Baseado em Ruiz, García-Díaz e Maroto, 2007. 

 

 Supõe-se que o intervalo entre operações de MP seja de 110 unidades de tempo (u.t). 

Adotando-se a sequência {J1, J2, J3, J4, J5, J6} tem-se um makespan (Cmax) de 469. Com a adição 

das operações de MP, obtém-se Cmax = 546, resultando em um aumento de 16,41% em 

comparação à solução original. 

 Com aplicação da sequência {J3, J2, J1, J4, J5} e levando-se em consideração a restrição 

de MP e o critério de makespan (Cmax), o resultado da programação pode ser visualizado na 
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Figura 3. Com Cmax = 485, a aplicação do sequenciamento resultou em uma melhoria de cerca 

de 11,17% em relação a sequência {J1, J2, J3, J4, J5, J6}. 

 

 

Figura 3. Programação de operações com considerações de MP 

Fonte: Autor, 2015 

 

 As políticas de operações de MP levantam um importante objeto de estudo para a área 

de programação das operações. Na prática, as decisões de MP e programação de operações, são 

realizadas independentemente apesar do relacionamento entre eles. Atividades de MP 

consomem tempos de produção potenciais. Por outro lado, adiar uma MP por causa da demanda 

da produção pode aumentar o risco de probabilidade de falha de máquina. Portanto, integrar 

estas duas decisões pode vir a trazer benefícios na tomada de decisões (CASSADY; 

KUTANOGLU, 2003, RUIZ; GARCÍA-DÍAZ; MAROTO, 2007). 

 

 

1.3 MÉTODOS DE SOLUÇÃO PARA PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO DE 

OPERAÇÕES 

 

 

 De modo geral, métodos de sequenciamento podem ser divididos em métodos de 

solução exata e métodos heurísticos. Métodos de solução exata são recomendados para 

problemas cujo número de tarefas e máquinas são pequenos, devido ao alto esforço 

computacional empregado. À medida que a complexidade do problema aumenta, métodos 

heurísticos têm sido empregados para gerar boas soluções e em tempo computacional viável.  
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 Para o problema no-wait flow shop (NWFS), Sahni e Cho (1979) demonstraram que o 

problema F2|no wait|Cmax é NP-Hard. Neste caso, o problema pode ser resolvido em tempo 

polinomial assumindo o problema do caixeiro viajante assimétrico (ATSP), (REDDI; 

RAMMAMORTHY, 1972, LAWLER et al., 1993).  Para o caso de F3|no wait|Cmax, Rock 

(1984) provou que o problema é fortemente NP-Hard. Para o caso m ≥ 4, é considerado NP-

Completo (PAPADIMITRIOU; KANELLAKIS, 1980). Neste sentido, métodos heurísticos têm 

sido propostos para solucionar o problema Fm|no wait|Cmax. 

 Os métodos heurísticos podem ser classificados em construtivos e melhorativos.  

 Segundo Pinedo (1995) a heurística construtiva fornece apenas uma sequência que é 

mantida como a solução do problema. Neste sentido, a sequência adotada pode ser gerada por 

meio de alguma ordenação baseada em índices de prioridade, escolhendo-se a melhor sequência 

a partir de um conjunto de sequências geradas ou ainda a partir da geração sucessiva de 

sequências parciais adotando uma estratégia de inserção de tarefas. 

 Métodos melhorativos necessitam de uma solução inicial e, por meio de algum 

procedimento iterativo, buscam-se melhores soluções que a atual para minimizar algum critério 

de desempenho. 

 No intuito de melhor descrever a estruturação de uma heurística, Framinan, Gupta e 

Leinsten (2004) propuseram um modelo de desenvolvimento composto por três fases: 

a) Desenvolvimento de um índice: Os índices podem ser desenvolvidos utilizando alguma 

lógica de priorização das tarefas ou por meio de alguma analogia de problemas clássicos 

da literatura; 

b) Construção da solução: Uma solução é construída iterativamente por meio de alguma 

estratégia de inserção das tarefas ainda não sequenciadas; 

c) Melhoria da solução: A solução gerada na Fase II ou Fase I pode ser melhorada por 

algum método como buscas locais ou metaheurísticas. 

 

 No presente trabalho, o problema no-wait flow shop com m máquinas com operações 

de manutenção preventiva e minimização da duração total da programação (𝐹𝑚|𝑛𝑜 −

𝑤𝑎𝑖𝑡, 𝑚(𝑘)|𝐶𝑚𝑎𝑥) será abordado. 
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1.4 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 Segundo, Maccarthy e Liu (1993), um dos grandes entraves dos métodos de 

programação das operações não serem utilizadas na prática é que os ambientes estudados em 

teoria são muito distantes das características dos ambientes reais. Devido a isso, a inserção de 

elementos reais, tais como tempos de setup e indisponibilidade de máquinas (ALLAHVERDI, 

CHENG, KOVALYOV, 2000) têm aproximado os modelos teóricos da realidade. 

 Em termos práticos, a restrição de no-wait é vista, por exemplo, quando a variação de 

temperatura pode influenciar na degeneração do material ou quando a capacidade de 

armazenamento entre as máquinas é um fator limitante (HALL; SRISKANDRAJAH, 1996). 

 Em indústrias de moldagem de plástico e louças, uma série de processos deve seguir a 

outra imediatamente para prevenir a degradação do material. Outros exemplos ocorrem nas 

indústrias farmacêuticas e químicas em que os produtos não podem esperar por processamento 

para evitar também degradação dos mesmos. Em indústrias de processamento de alimentos, a 

operação de enlatamento deve imediatamente seguir o cozimento para garantir a segurança do 

alimento (HALL; SRISKANDRAJAH, 1996). 

 O ambiente NWFS também pode ser considerado em conceitos de produção enxuta 

como o just-in-time, em sistemas de manufatura flexível e células robóticas que exigem um 

processo altamente coordenado e em prestação de serviços, onde a espera do cliente para 

processamento acarreta alto custo (EMMONS; VAIRAKTARAKIS, 2013). 

 Em outro viés, justifica-se este trabalho pelo fato de políticas de MP apresentar uma 

interessante possibilidade de estudo na área de NWFS. Na área de Flow Shop Permutacional 

(FSP), poucos trabalhos foram estudados. 

 Ruiz, García-Diaz e Maroto (2007) trataram da comparação de métodos heurísticos e 

metaheurísticos frente a duas políticas de MP para minimização de Cmax. 

 Safari, Sadjadi e Shahanaghi (2009) propuseram a análise de heurísticas e 

metaheurítsicas para minimizar Cmax e restrições de manutenção baseadas em condição. Um 

procedimento de cálculo para makespan e algoritmos para cálculo de problemas em que a 

máquina degrada devido a n impactos em intervalos de tempos pré definidos foram propostos. 

 Benbouzid-Sitayeb, Guebli e Bessadi (2011) estudaram a integração entre programação 

de manutenção preventiva e de produção. Com o objetivo de minimizar Cmax e o número de 

MP, heurísticas e metaheurísticas foram propostas. 
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 Para o problema NWFS com duas máquinas, foram encontrados trabalhos referentes ao 

problema de indisponibilidade, que são justificados também por operações de MP. A publicação 

de Kubzin e Strusevich (2005) apresentou o desenvolvimento de um algoritmo de aproximação 

polinomial para o problema NWFS com duas máquinas e ocorrência de MP em apenas uma das 

duas máquinas. Entretanto, o enfoque das publicações encontradas em NWFS foi o emprego de 

técnicas de solução desconsiderando o emprego de políticas de manutenção preventiva, não 

havendo integração entre a teoria de MP, o problema de scheduling e a análise do desempenho 

desses métodos. Portanto, este estudo também contribui para a teoria de scheduling pelo fato 

de que contemplará analisar o desempenho das heurísticas sob a condição de diferentes políticas 

de operações de MP. 

 

 

1.5 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é analisar o desempenho de métodos heurísticos 

construtivos reportados da literatura de no-wait flow shop (NWFS) com m máquinas 

incorporando as políticas de operações de Manutenção Preventiva (MP) propostas por Ruiz, 

García-Diaz e Allahverdi (2007). Como forma de alcançar o que foi pretendido, os seguintes 

objetivos específicos são necessários: 

 Levantar na teoria de scheduling as publicações que tratam do desenvolvimento 

métodos heurísticos voltados para o problema de NWFS; 

 Classificar as heurísticas encontradas segundo o modelo referencial proposto por 

Framinan, Gupta e Leinsten (2004) e Framinan, Leinsten e Ruiz-Usano (2005); 

 Identificar as heurísticas para NWFS com m máquinas e medida de desempenho de 

makespan (Cmax) para fins de análise e comparação de desempenho; 

 Propor novos métodos heurísticos construtivos para o problema NWFS com critério de 

desempenho de Cnax; 

 Analisar e comparar o desempenho dos métodos heurísticos sem as operações de 

manutenção preventiva, para identificar as heurísticas obtiveram melhores resultados; 

 Propor um novo método heurístico construtivo para o problema NWFS com adição de 

operações de manutenção preventiva e minimização de Cmax; 
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 Incorporar as operações de manutenção em problemas NWFS nos  procedimentos de 

cálculo de Cmax; 

 Comparar e analisar o desempenho dos métodos heurísticos, para o problema NWFS 

por meio do problemas testes das políticas de MP propostas por Ruiz, García-Diaz e 

Maroto (2007). 

 

 Este trabalho está estruturado em 5 Capítulos: além da Introdução, o Capítulo 2 dedica-

se a revisão de literatura em métodos heurísticos para minimização de Cmax e tempo total de 

fluxo (TFT). No Capítulo 3, uma nova adaptação de aceleração do cálculo do Cmax é apresentado 

e novos métodos heurísticos construtivos simples e compostos são propostos e por meio de 

experimentações computacionais, são comparados com as heurísticas elencadas no Capítulo 2. 

No Capítulo 4, um procedimento de cálculo de Cmax com a adição de operações de manutenção 

preventiva e uma nova heurística composta são propostas. O Capítulo 5 é dedicado às 

considerações finais gerais do trabalho e por fim, apresentam-se as referências bibliográficas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA PARA PROBLEMAS NO-WAIT FLOW SHOP E 

MINIMIZAÇÃO DE MAKESPAN E DE TOTAL FLOW TIME 

 

 

 Segundo Hall e Sriskandarajah (1996), a duração total da programação e o tempo de 

fluxo total são os problemas mais tratados na literatura de NWFS. Neste sentido, a revisão de 

literatura aqui apresentada contempla as notações F|no-wait, β
i
|Cmax e F|no-wait, β

i
|TFT. Este 

capítulo estrutura-se da seguinte forma: na primeira seção, apresenta-se uma revisão dos 

métodos heurísticos simples e compostos desenvolvidos para Fm|no-wait|Cmax. A segunda 

seção está dedicada à revisão de métodos para F|no-wait, β
i
|TFT. Por fim, discussões dos 

resultados encontrados podem ser vistos na última seção. 

 

 

2.1 MÉTODOS EXISTENTES PARA O PROBLEMA NO-WAIT FLOW SHOP COM 

MINIMIZAÇÃO DE MAKESPAN 

 

 

 A duração total da programação, também denominada de makespan (Cmax), pode ser 

definida como o instante de término de processamento da última tarefa que deixa o sistema 

(PINEDO, 1995). Segundo Aldowaisan e Allahverdi (2012), minimizar Cmax está relacionado 

com a melhoria da utilização dos recursos. O instante de término processamento de uma tarefa 

i (1 < i ≤ n) Ci pode ser definido como (RAJENDRAN, 1994): 

 

Ci = ∑ dk,k+1
i-1
k=1  + ∑ tij

m
j=1    (12) 

 

Em que: 

C1 = ∑ tij
m
j=1 ; 

∑ dk,k+1
i-1
k=1  – somatório do tempo de espera entre o início da tarefa na posição k e o início da tarefa na 

posição k + 1; 

tij – tempo de processamento da tarefa i na máquina j. 

 

 Se generalizado para n tarefas, o cálculo de Cmax pode ser dado pela Equação 13: 
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Cmax = Cn= ∑ dk,k+1
(n – 1)

k=1  + ∑ tnj
m
j=1    (13) 

  

 O problema F|no-wait, β
i
|Cmax teve seus primeiros estudos realizados por Reddi e 

Rammamorthy (1972) e Wismer (1972). Em ambas as publicações, o tempo de espera entre o 

início de uma tarefa i e uma tarefa k foram identificados e equacionados por ambos os autores. 

O primeiro método proposto, tanto por Wismer (1972) como por Reddi e Ramammorthy (1972) 

para o problema F2|no-wait|Cmax foi o algoritmo de Gilmore e Gomory (1960) que fornece a 

solução ótima em tempo polinomial. 

 Desde 1972, diversas publicações estudaram a complexidade do problema NWFS para 

duas, três e m máquinas. Segundo Rock (1984) o problema 𝐹3|no-wait|Cmax é NP-completo. 

Para problemas de pequeno porte, métodos eficientes como Branch-and-Bound podem ser 

desenvolvidos, como os que foram recomendados por Reddi e Rammamorthy (1972), Wismer 

(1972) e Emmons e Vairaktarakis (2013). Porém, à medida que a complexidade do problema 

aumenta, torna-se inviável aplicar métodos exatos. Neste sentido, algoritmos de aproximação e 

métodos heurísticos têm sido propostos para atacar os problemas da classe  F|no-wait, β
i
|Cmax. 

 Para problemas cujo número de máquinas já é determinado e com a adição de restrições 

adicionais, podem-se visualizar na Tabela 2 os métodos de solução encontrados. 

 

Tabela 2 - Métodos de solução para problemas NWFS e máquinas determinadas  (Continua...) 

 Referência Notação Método Proposto 

Reddi e 

Ramamoorthy 

(1972) 

 F2|no wait|Cmax  Algoritmo de Gilmore Gomory 

(GGA) 

Sriskandarajah 

e Ladet (1986) 

F3 |no wait, tik = 1|Cmax  Método heurístico polinomial 

para três casos de processamento 

das tarefas nas máquinas. 

Espinouse, 

Formanowicz e 

Penz (1999) 

F2 |no wait, h11|Cmax  

Foi provado que F2|no wait, 

hdk|Cmax é fortemente NP-Hard 

Algoritmo 1 – GGA até o 

momento da indisponibilidade. 

Glass, Gupta e 

Potts (1999) 

F2|no wait, ζ2|Cmax  GGA para tarefas que são 

processadas nas duas máquinas 

LPT para tarefas que são 

processadas em uma máquina. 

(Continuação...) 

Referência Notação Método Proposto 
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Sriskandarajah 

e Wagneur 

(1999) 

F2|no wait, batch|Cmax  Heurísticas H1
g
 e 

metaheurística TS. 

Sidney, Potts e 

Srikandarajah 

(2000) 

F2|no wait, stsa(2)|Cmax com setup na 

segunda máquina e operações que podem 

se sobrepor ao setup na segunda 

máquina. 

Algoritmo H e lower 

bound para o cálculo da 

sobreposição. 

Wang e Cheng 

(2001) 

 F2|no wait, a-n(M1)|Cmax  Heurística H1 – Utiliza 

GGA. 

 F2|no wait, a-n(M2)|Cmax   Heurística H2 – Utiliza 

GGA. 

Cheng e Liu 

(2003a) 

 F2|no wait, u-n(Mj)|Cmax  Algoritmo que utiliza 

GGA 

Cheng e Liu 

(2003b) 

 F2|no wait, u-n(M1-M2)|Cmax  Algoritmos para 

indisponibilidade: a) na 

primeira máquina; b) na 

segunda máquina e; c) 

nas duas máquinas 

Kubzin e 

Strusevich 

(2005) 

 F2|no wait, m(1,0)|Cmax 

 F2|no wait, m(0,1)|Cmax 

Algoritmo que utiliza 

GGA 

Oulamara 

(2007) 

 F2|no wait, p-batch(1) s-batch(2)|Cmax Heurística H - ordena as 

tarefas de acordo com o 

mínimo valor de tempos 

de ociosidade entre todas 

as combinações de lotes 

de tarefas. 

Shabtay, 

Kaspi, Steiner 

(2007) 

 F2|no wait, tij|Cmax  Heurística H3 para 

métodos de tours 

Heurística H4, baseada 

na Heurística H3 e o 

método de Plante et al. 

(1987). 
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(Conclusão.) 

Referência Notação Método proposto 

Chihaoui; 

Dridi, Hadj-

Alouane 

(2009) 

 F2|no wait, ri,  u-n(Mi)|Cmax  Heurística H1 - Heurística de 

Cheng e Liu (2003) (Antes da 

indisponibilidade) e GGA (após a 

indisponibilidade). 

Heurística H2 – De acordo com o 

completion time a sequencia é dada 

pela heurística CL (Antes da 

indisponibilidade) ou GGA (Após a 

indisponibilidade) 

Muthuswamy 

et al. (2012) 

 F2|no wait, batch|Cmax  Metaheurística PSO 

Emmons e 

Vairaktarakis 

(2013) 

 F2|no wait|Cmax  Gilmore, Gomory e 

Vairakatarakis (GGV) 

 

Legenda  

Restrições:  tik = 1 – tarefas com tempo de processamento unitário; hdk – d indisponibilidades na 

máquina k; ζk – tarefas com operação apenas na máquina k; batch - processamento de lotes de 

tarefas; stsa – setup antecipado; a-n(Mj) – disponibilidade de máquina; p-batch(j) – lote 

paralelo; s-batch(j) – lote seriado; tij – tempo de processamento controlado por alocação de 

recursos comuns; ri – datas de liberação; u-n(Mi) – indisponibilidade da máquina j;  m(j,k) – 

manutenção preventiva na máquina j e/ou na máquina k; stsd – setup dependente da sequência; 

S1 – Há apenas um servidor para atender todas as máquinas. 

Heurísticas: LPT – Longest Processing Time;  

Metaheurístcas: VNS – TS – Tabu Search; VNS - Variable Neighborhood Search. 

Fonte: Autor, 2015.  

 

 Quanto ao desenvolvimento de heurísticas construtivas para a classe de problemas 

𝐹𝑚|no wait, β
i
|Cmax, como já pontuado no Capítulo 1, três fases são levadas em relação a sua 

estrutura (FRAMINAN; GUPTA; LEINSTEN, 2004):  

a) Fase I – Geração da sequência inicial: estabelece uma ordenação inicial para a fase de 

construção da solução. A sequência inicial pode ser gerada por meio de um algum índice 

criado com base nas características do problema; 

b) Fase II – Construção da solução: a solução é construída de maneira recursiva, testando 

uma ou mais tarefas a serem inseridas em uma ou mais posições de uma sequência 

parcial até que todas as tarefas tenham sido programadas;  

c) Fase III – Melhoria da solução: com uma solução inicial, buscas locais ou 

metaheurísticas são empregadas em uma terceira fase, visando à melhoria da solução. 
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 Heurísticas construtivas podem ser classificadas em simples ou compostas. Framinan, 

Leinsten e Ruiz-Usano (2005), definem heurísticas simples como aquelas que empregam a 

combinação entre geração da sequência e fase de construção ou empregam uma das duas fases. 

Já heurísticas compostas além de empregarem a fase de melhoria, podem também adotar uma 

heurística simples em uma de suas fases. Na Tabela 3 apresentam-se as heurísticas construtivas 

encontradas para a classe de problemas Fm|no-wait,β
i
|Cmax.  

  

Tabela 3 - Métodos de solução para problemas NWFS e máquinas determinadas 

 Referência Notação Categoria Fases  

Bonney; Gundry (1976) Fm|no-wait|Cmax Simples Fase I 

King; Spachis (1980) Fm|no-wait|Cmax Simples Fase I 

Gangadharan; Rajendran 

(1993) 

Fm|no-wait|Cmax Composta Fases I e III 

Rajendran (1994) Fm|no-wait|Cmax Simples Fases I, II 

Brown; Mcgarvey; Ventura 

(2004) 

Fm|no-wait, stsi|Cmax Simples Fase II 

Grabowski; Pempera (2005) Fm|no-wait|Cmax Composta Fases I, II e III 

Li; Wang; Wu (2008) Fm|no-wait|Cmax  Composta Fases I, II e III 

Li; Wu (2008) Fm|no-wait|Cmax  Composta Fases I, II e III 

Laha; Chakraborty (2009) Fm|no-wait|Cmax  Composta Fases I e II 

Legenda: stsi - setup independente da sequência 

Fonte: Autor, 2015. 

 

As seções a seguir serão dedicadas à explanação de cada uma das fases já citadas. 

 

 

2.1.1 Geração da sequência inicial de heurísticas para minimização de makespan 

 

 

 Uma sequência inicial pode ser gerada por meio do desenvolvimento de algum índice 

ou da utilização de algum índice já desenvolvido. Um índice basicamente pode ser gerado 

levando-se em consideração os dados do problema como os tempos de processamento, número 

de tarefas e número de máquinas (FRAMINAN, GUPTA, LEINSTEN, 2004). A partir disso, 

um índice pode ser derivado baseando-se em alguma analogia de problemas clássicos da 

literatura. Para a classe de problemas Fm|no-wait, β
i
|Cmax , duas analogias foram empregadas: 
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analogia do Problema do Caixeiro Viajante Assimétrico (FRAMINAN; GUPTA; LEINSTEN, 

2004) e a analogia da ordenação (GUPTA, 1970). 

 Reddi e Ramamorthy (1972) e Wismer (1972) foram os primeiros a tratar o problema 

 𝐹𝑚|no-wait|Cmax como a analogia do Problema do Caixeiro Viajante Assimétrico (PCVA): Há 

n cidades que devem ser visitadas pelo caixeiro viajante e existe um custo de viagem entre as 

cidades i e k (i ≠ k). Analogamente, no problema no-wait flow shop (NWFS), há n tarefas que 

devem ser sequenciadas e cada combinação de pares de tarefas i e k apresenta um tempo de 

espera entre o início da tarefa i e o início da tarefa k de valor dik (Expressão 14). O objetivo da 

programação é encontrar um ciclo hamiltoniano que minimiza o makespan (Cmax) ou o tempo 

de ociosidade total da programação. 

 

dik= ti,1+ max
b

(∑ ti,j
b
j=2 - ∑ tk,j

b-1
j=1 ,0) , 2 ≤ j ≤ b ∀ i ∈ n   (14) 

 

 King e Spachis (1980) propuseram a heurística Minimum Covering Level (MCL), 

utilizando a matriz delay para definir um ciclo hamiltoniano que minimiza Cmax. 

 Framinan e Nagano (2008) propuseram o cálculo de Cmax parciais entre todos os 

possíveis pares de tarefas de um dado problema (Equação 15).  

 

Cmax(m)(i,k) = ti1 + tjm+ max (Rm-1(i,k); ∑ p
ij

m
j=2 )  ∀ i ∈ n   (15) 

 

Sendo: 

R0(i,j) = 0 

 

A ordenação inicial proposta pelos autores é estabelecida de acordo com a aplicação do 

algoritmo Farthest Insertion Travelling Salesman Problem (FITSP). 

 Li, Wang e Wu (2008) apresentaram a matriz de instante de término de pares de tarefas. 

(Equação 16).  

 

Dik= max
k=1,…,m

{∑ (thj- thi)
m
h=k + tki}  ∀ i ∈ n   (16) 

 

Por se tratar de uma analogia PCVA, os autores utilizaram Cheapest Insertion 

Travelling Salesman Problem (CITSP) para determinar a sequência inicial. 
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 Em se tratando do desenvolvimento de índices de acordo com a analogia da ordenação, 

Bonney e Gundry (1976) propuseram uma heurística, aqui denominada Slope-Index, que 

combina relações geométricas e extensões dos métodos de Palmer (1965). 

 Gangadharam e Rajendran (1993) propuseram duas heurísticas, aqui denominadas 

GRH-1 e GRH-2. Para GRH-1, os autores utilizaram a ordenação Total Longest Weighted 

Processing Time (TLWPT), baseando-se na somatória do produto entre o índice da máquina e 

o respectivo tempo de processamento da tarefa (Equação 17).  

 

DESC(T
i
 = ∑ j*t

ij
)m

j=1   ∀ i ∈ n   (17) 

 

Para GRH-2, Gangadharam e Rajendran (1994) apresentaram um índice de ponderação 

para cada tarefa (Equação 18). O índice em questão é utilizado na aplicação da técnica de 

agregação-desagregação de conjuntos (AGR(Ti)).  

 

AGR(T
i
 = ∑ j*t

ij
m
j=1 / ∑ tij)

m
j-1   ∀ i ∈ n   (18) 

 

 O índice desenvolvido para GRH-2 foi utilizado por Rajendran (1994) na primeira fase 

de sua heurística, aqui denominada RAJ. Os autores utilizaram como forma de ordenação, a 

técnica de agregação-desagregação de conjuntos (Equação 18). 

 A técnica de agregação-desagregação pode ser descrita da seguinte maneira: com os 

índices Ti calculados, separa-se as tarefas em dois grupos A (A = i|𝑇i ≥ (1 + m) 2⁄ , i ∈ J) e B 

(B = i|𝑇i < (1 + m) 2⁄ , i ∈ J) que irá gerar um grupo A’ (resultante da ordenação crescente dos 

valores de Ti) e outro B’ (resultante da ordenação decrescente dos valores de Ti). A sequência 

inicial é dada pela união dos conjuntos B’∪ A’. 

 Grabowski e Pempera (2005), Li e Wu (2008) e Laha e Chakraborty (2009) utilizaram 

o índice proposto por Nawaz, Enscore e Ham (1983) que consiste em sequenciar as tarefas em 

ordem não-crescente dos seus tempos totais de processamento (Total Longest Processing Time 

- TLPT) (Equação 20). 

   

DESC(Ti = ∑ tij
m
j=1 ) ∀ i ∈ n   (20) 

 

 Além da ordenação TLPT, Laha e Chakraborty (2009) ainda utilizam os mecanismos de 

busca local Forward Shift inserindo a primeira tarefa em todas as posições possíveis gerando 

(n - 1) sequências e Backward Shift, inserindo as demais tarefas na primeira posição, gerando 
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mais (n - 1) sequências. No total 2(n - 1) sequências são geradas, sendo a sequência adotada, 

aquela que apresenta o menor Cmax.  

  

 

2.1.2 Fase de construção da solução de heurísticas para minimização de makespan 

 

 

 A construção da solução consiste em um processo iterativo de seleção e inserção de 

elementos (uma tarefa ou um conjunto de tarefas consideradas como um bloco) que visa 

minimizar a função objetivo adotada. Para as heurísticas encontradas, esta fase possui dois 

fatores determinantes (FRAMINAN; GUPTA; LEINSTEN, 2004):  

a) Seleção do elemento: que elemento selecionar para a fase de inserção. Neste caso, é 

selecionado apenas um elemento (Seleção Única – SU) de R (Conjunto de tarefas não 

programadas, que podem ser provenientes da Fase I ou não), ou vários elementos 

(Seleção Múltipla – SM) são selecionados e testados na fase de inserção; 

b) Inserção do elemento: em que posição o elemento deve ser inserido. Neste caso, o 

elemento pode ser inserido em apenas uma determinada posição (Inserção Única – IU), 

ou pode ser testado em várias posições (Inserção Múltipla – IM) do conjunto de tarefas 

programadas S; 

c) Iterações – a estratégia de construção da sequência pode ser aplicada mais de uma vez. 

Neste caso, a sequência final de cada iteração é utilizada como sequência inicial para a 

próxima iteração. 

 

 O conjunto das combinações entre seleção e inserção pode ser denominado mecanismos 

de construção da solução. De acordo com as definições anteriormente apresentadas, diversos 

mecanismos podem ser desenvolvidos, uma vez que os critérios de seleção e inserção não 

limitam o número de posições a serem testadas na sequência parcial. Neste sentido, diferentes 

formas de inserção e, inclusive, reinserções de elementos da sequência parcial Si podem ser 

empregadas. Na Tabela 4 podem-se visualizar as estratégias de construção empregadas pelas 

heurísticas consideradas.  
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Tabela 4 - Estratégias de construção adotadas por heurísticas construtivas (Cmax) 

 Heurística Estratégia  Conjunto Ri Seleção Inserção Iterações 

RAJ RC-C Fase I SU IM Uma vez 

TRIPS TRIPS-C - SM IU Uma vez 

NEHDS 

NEHDS+M 

NEH-C Fase I SU IM Uma vez 

NEH-C Fase I SU IM Uma vez 

LWW FL-C Fase I SU IM Até 4 vezes 

FCH RZ-C Fase I SU IM Até 10 vezes 

LCH LC-C Fase I SU IM Uma vez 
 

 Legenda: SU: Seleção Única; SM – Seleção Múltipla; IU – Inserção Única; IM – Inserção Múltipla. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Da Tabela 4, os seguintes mecanismos de construção podem ser identificadas: 

a) Mecanismo de construção NEH-C, de Nawaz, Enscore e Ham (1983): as duas primeiras 

tarefas de R são inseridas em S. Testando as sequências parciais possíveis, escolhe-se 

para a próxima iteração aquela que minimiza Cmax parcial. Uma tarefa i do conjunto R, 

resultante da primeira fase da heurística, é selecionada e inserida em todas as (i – 1) 

posições no conjunto de tarefas programadas S. Das i sequências parciais geradas, 

aquela que resultar no menor Cmax é então utilizada para a próxima iteração. O 

procedimento termina quando a última tarefa restante de R é inserida em S, e a sequência 

que melhor minimiza Cmax é escolhida como a solução; 

b) Mecanismo de construção RC-C, de Rajendran e Chaudhuri (1990): semelhante ao 

mecanismo NEH-C, RC-C diferencia-se pelo número de posições testadas na fase de 

inserção, sendo a tarefa selecionada inserida nas (i + 1) 2⁄ ≤ p ≤ (i + 1) posições de S; 

c) Mecanismo de construção RZ-C, de Rajendran e Ziegler (1997): A partir da sequência 

S (Resultante de uma ordenação inicial), todas as tarefas são inseridas em (n - 1) 

posições de S, gerando então (n – 1)² sequências possíveis. Em cada iteração, escolhe-

se a sequência que melhor minimiza Cmax e adota-se a mesma para a próxima iteração. 

d) Mecanismo de construção BAH-C, de Bianco Dell’Olmo e Giordani (1999): Todas as 

tarefas de R são selecionadas e inseridas na posição i de S. A sequência parcial que 

apresentar o menor Cmax é então escolhida para a próxima iteração e a tarefa selecionada 

é removida de R. As iterações continuam até que todas as tarefas de R tenham sido 

inseridas em S; 

e) Mecanismo de construção BIH-C, de Bianco Dell’Olmo e Giordani (1999): todas as 

tarefas de R são selecionadas e inseridas em todas as i posições de S, gerando i 
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sequências parciais possíveis. A sequência parcial que melhor minimiza Cmax é então 

selecionada e a tarefa selecionada é removida de R. As iterações continuam até que todas 

as tarefas sejam sequenciadas;  

f) Mecanismo TRIPS-C, de Brown, Mcgarvey e Ventura (2004): dada as primeiras h 

tarefas designadas na sequência S, todas as combinações de trios ordenados de tarefas 

de R são testadas nas posições i, i + 1 e i + 2 de S. Escolhe-se o trio {Ji, Jj, Jk} tal que 

Cmax seja minimizado para as tarefas {Ji, Jj, Jk} nas posições i, i + 1 e i + 2, 

respectivamente, da sequência Si. A tarefa Ji então é colocada na posição i de S e é 

removida de R. O procedimento é repetido até que i < (n - 2). Então, Jj e Jk são 

designados nas duas últimas posições de Si; 

a) Mecanismo de construção FL-C, de Framinan e Leinstein (2003): para cada inserida, 

após a aplicação de NEH-C e escolha da melhor sequência parcial como S, todas as 

tarefas do conjunto S são permutadas. Escolhe-se a sequência com menor Cmax; 

b) Mecanismo de construção LC-C, de Laha e Chakraborty (2009) – duas tarefas de R são 

inseridas em S e a sequência parcial que minimiza Cmax é adotada. Um par de tarefas é 

selecionado de R e inserido nas (i – 1) posições de S. A sequência que melhor minimiza 

Cmax é então adotada como sequência atual. Com a nova sequência, a primeira tarefa do 

par é colocada nas (2i - 1) posições da sequência atual e caso a melhor sequência gerada 

apresente um Cmax menor que em relação a original, esta então é adotada como 

sequência atual. Com a nova sequência atual, repete-se o processo com a segunda tarefa 

do par. As iterações continuam até que todas as tarefas de R sejam programadas. 

 

 

2.1.3 Melhoria da Solução de heurísticas para minimização de makespan 

 

 

 Para a fase de melhoria, uma solução inicial deve ser fornecida e pode ser proveniente 

da geração da sequência inicial ou da fase construtiva. Após a realização dos procedimentos, a 

qualidade da nova solução é sempre igual ou melhor que a da solução inicial.Os procedimentos 

mais comumente utilizados na fase são os algoritmos de buscas locais e as metaheurísticas (Na 

Tabela 5 apresenta-se as metaheurísticas encontradas).  

 

 

Tabela 5 - Heurísticas que utilizam a fase de melhoria da solução 
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 Referência  Notação Metaheurísticas 

Aldowaisan e Allahverdi 

(2003) 

Fm|no-wait|Cmax 3 metaheurísticas – AS 

3 metaheurísticas – AG 

Grabowski e Pempera 

(2005) 

Fm|no-wait|Cmax 3 metaheurísticas – TS 

França, Tin, Buriol (2006) Fm|no wait, stsd, ri|Cmax Algoritmo Memético 

Liu; Wang; Jin (2007) Fm|no-wait|Cmax HPSO 

Pan et al. (2008) Fm|no-wait|Cmax DPSO; HDPSO 

Qian et al. (2009) Fm|no wait|Cmax HDE 

Aydilek e Allahverdi 

(2012) 

Fm|no wait, TCT = γ |Cmax 4 metaheurísticas – SA 

Chaudhry e Khan (2012) Fm|no-wait|Cmax AG 

Pan, Wang e Zhao (2012) Fm|no wait|Cmax IIGA 

Samarghandy e 

Elmekkawy (2012) 

Fm|no wait, stsa|Cmax AG; PSO 

Ying et al. (2012) Fm|no wait, fmls(stsd)|Cmax AG; SA; IG 

Nagano, Almeida da Silva 

e Lorena (2014) 

Fm|no wait, stsd|Cmax ECS 

Samarghandy e 

Elmekkawy (2014) 

Fm|no wait, stsd|Cmax PSO 

Legenda:  

Metaheuristicas: SA – Simulated Annealing; AG – Algoritmo Genético; TS – Tabu Search; ILS – 

Iterated Local Search; PSO – Particle Swarm Optimization; HPSO – Hybrid Particle Swarm 

Optimization; DPSO - Discrete PSO; HDPSO - Hybrid Discrete Particle Swarm Optimization; IIGA 

– Improved Iterated Greedy Algorithm; HDE – Hybrid Differential Evolution; IG – Iterated Greedy; 

HTS - Hybrid Tabu Search; ECS – Evolutionary Clustering Search. 

Notações: stsd - setup dependente da sequência; ri - datas de lançamento; TCT - tempo de fluxo 

total; stsa - setup antecipatório; fmls(stsd) - tempo de setup de famílias de produtos; di - datas de 

entrega. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Para o problema Fm|no-wait|Cmax, Aldowaisan e Allahverdi (2003) propuseram três 

versões diferentes de Simulated Annealing (SA, SA-1 e SA-2) e Algoritmo Genético (AG, AG-

1 e AG-2). Os autores, ao demonstrarem a superioridade das metaheurísticas em relação às 

heurísticas da literatura recomendaram SA-2 e AG-2 para fins de aplicação. 

 Grabowski e Pempera (2005) propuseram três versões de Tabu Search (TS, TS+M, 

TS+MP). As metaheurísticas propostas obtiveram desempenho superior em comparação com 

as propostas por Schuster e Framinan (2003). Posteriormente, Pan, Wang e Zhao (2005) 

propuseram Improved Iterated Greedy Algorithm que superou TS, TS+M e TS+MP. 
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 Liu, Wang e Jin (2007) propuseram Hybrid Particle Swarm Optimization (HPSO), que 

obteve melhor desempenho que as heurísticas VNS e GASA de Framinan e Schuster (2003). 

Duas metaheurísticas denominadas Discrete Particle Swarm Optimzation (DPSO) e Hybrid 

Discrete Particle Swarm Optimization (HDPSO) foram propostos por Pan et al. (2008). 

 Qian et al. (2009) propuseram a metaheurística Hybrid Differential Evolution, que 

obteve melhores desempenhos em qualidade de solução em relação as heurísticas HDPSO 

(PAN et al., 2008), TS, TS + M e TS + MP (GRABOWSKI; PEMPERA, 2005). 

 Chaudry e Khan (2012) desenvolveram um Algoritmo Genético que obteve melhores 

resultados em comparação com a heurística RAJ. 

 Samarghandi e Elmekkawy (2012) propuseram uma metaheurística denominada Hybrid 

Tabu Search (HTS), resultante da hibridização entre PSO e TS. A heurística HTS obteve 

melhores resultados que em comparação com as heurísticas de Grabowski e Pempera (2005) e 

Liu, Wang e Jin (2007). 

 Para problemas envolvendo tempos de setup, França, Tim e Buriol (2006) propuseram 

um Algoritmo Memético que apresentou desempenho superior a heurística Best Insertion 

Heuristic (BIH) de Bianco, Dell’Olmo e Giordani (1999).  

Samarghandy e Elmekkawy (2012) propuseram um Algoritmo Genético (AG) e uma 

hibridização entre Algoritmo Genético e Tabu Search (AG+TS). As metaheurísticas foram 

comparadas com as metaheurísticas propostas por Schuster e Framinan (2003), Grabowski e 

Pempera (2005) e Liu, Wang e Jin (2007). Os autores puderam constatar que AG+TS (2012) 

apresentam desempenho superior em qualidade de solução em relação a outros métodos. 

Posteriormente, Samarghandy e Elmekkawy (2014) apresentam um PSO que apresentou 

melhores desempenhos se comparado com a metaheuristica AG+PSO.  

Nagano, Almeida Silva e Lorena (2014) propuseram a metaheurística Evolutionary 

Clustering Search (ECS) para o problema de setup dependente da sequência e minimização de 

Cmax. ECS foi comparada com as metaheurísticas Iterated Local Search (ILS) de Ruiz e 

Allahverdi (2007) e Algoritmo Memético (AM) de França, Tin e Buriol (2006). 

Outras metaheurísticas desenvolvidas para problemas em NWFS com restrições 

adicionais podem ser vistos em Aydilek e Allahverdi (2012), Ying et al. (2012) e Samarghandy 

(2015). 

 Para heurísticas construtivas que adotaram a fase de melhoria da solução, algoritmos de 

buscas locais podem ser desenvolvidos combinando-se três mecanismos diferentes: 

1) Forma de busca: inserção (Insertion) ou troca entre pares de tarefas (Swap); 
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2) Direção da forma de busca: a forma de busca pode ser realizada de trás para frente (do 

início da sequência até o final da sequência) ou de frente para trás (do final da sequência 

até o início da sequência);  

3) Continuidade: após encontrar uma solução melhor, a busca local pode ser reiniciada 

(Reiniciar) a partir da primeira tarefa da sequência encontrada ou continua na próxima 

posição (Continuar) e; 

4) Critério de parada:  Pode ser estabelecido por algum parâmetro, como em Li, Wang e 

Wu (2008) e Li e Wu (2008) ou, a fase de melhoria pode continuar até que melhores 

soluções não sejam encontradas, como é o caso de Grabowski e Pempera (2005). 

 

Tabela 6 - Heurísticas que utilizam buscas locais como melhoria da solução (TFT) 

 Heurísticas Forma Direção Continuidade Parada 

GRH-1 

GRH-2 

- Insertion 

- Swap 

De trás 

para frente 

Reiniciar Iteração Única 

NEHDS+M - Insertion Todas as 

direções 

Reiniciar Até que melhor 

solução não 

seja encontrada 

LWW FL-C De trás 

para frente 

Continuar Até 4 vezes 

LW - Swap De frente 

para trás 

Continuar Até 20 vezes 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Em relação à vizinhança, uma busca local de inserção pode gerar até (n - 1)² sequências. 

Já uma busca local de troca entre pares de tarefas pode gerar até [(n - 1) × n] / 2 sequências, se 

n tarefas e apenas uma direção forem consideradas. 

 Experimentalmente, a inserção tem apresentado melhores resultados que a troca entre 

pares de tarefas (GRABOWSKI; PEMPERA, 2005). Porém, levando-se em consideração todas 

as combinações possíveis entre forma, direção e continuidade, estudos realizados por Li e Wu 

(2008) comprovaram que a busca local Backward Swap and Continue (BSC) apresentam o 

melhor desempenho para o problema Fm|no-wait|Cmax, quando testados no conjunto de 

problemas de Taillard (1993). O estudo não considerou a hibridização entre formas, direções e 

critérios de continuidade. 
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 Levando-se em conta as características já pontuadas anteriormente, pode-se visualizar 

na Figura 4, a sumarização das heurísticas encontradas para a classe de problemas Fm|no-wait, 

β
i
|Cmax (As fases preenchidas de cinza representam heurísticas simples ou melhorativas). 

 

  Fase I  Fase II  Fase III 

S
im

p
le

s 

      

Slope-Index 

(1976) 
Slope-Índex 

    

    

      

MCL (1980) ATSP(D[i][k]) 
    

    

      

RAJ (1994) AGR[i× ∑ tij
m
j=1 ∑ tij

m
j=1⁄ ] 

 
RC-C 

  

   

      

TRIPS (2004)   TRIPS-C 
 

 
 

      

      

       

C
o

m
p

o
st

a
s 

     

      

GRH-1 (1993) DESC(i× ∑ tij
m
j=1 )   

 
FPE-R 

 

      

GRH-2 (1993) AGR[i× ∑ tij
m
j=1 ∑ tij

m
j=1⁄ ]    FI-R 

      

NEHDS (2005) NEH 
 

DS 
 

      

NEHDS+M 

(2005) 
NEH 

 
DS + M 

 

      

      

FCH (2008) Cmax[i][k] 
 

FL (Até quatro iterações) 
 

      

LW (2008) (DESC(∑ tij
m
j=1 )) 

 RZ-inserção (Até 10 

iterações) 

 
BSC (Até 20 iterações) 

  

      

LCH  (2009) 
(DESC(∑ tij

m
j=1 )) 

FI-R + BI-R 

 
NEHB-Inserção 

  

   

      

Figura 4. Heurísticas Simples e Compostas para NWFS e minimização de makespan 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 A área de tempo de fluxo total (TFT) também vem ganhando atenção, em especial, nas 

últimas décadas. Neste sentido, a próxima subseção apresenta a revisão das heurísticas 

existentes para o problema Fm|no-wait|TFT. 
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2.2 MÉTODOS HEURÍSTICOS PARA O PROBLEMA NO-WAIT FLOW SHOP COM 

MINIMIZAÇÃO DE TEMPO TOTAL DE FLUXO 

 

  

 O tempo de fluxo total ou total flow time (TFT) pode ser definido como o tempo total 

em que todas as tarefas permanecem no sistema. Minimizar TFT está relacionado com a 

redução de custos de inventário ou custos de manter produtos. Neste sentido, pode-se TFT pode 

ser expresso de acordo com as Equações (21) e (22). 

 

𝑇𝐹𝑇 =  ∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1    (21) 

 

TFT = ∑ (n - i + 1)×Di,i+1+n
i=1  ∑ ∑ tij

m
j=1

n
i=1    (22) 

 

 O problema Fm|no-wait|TFT foi provado como fortemente NP-Hard (ROCK, 1984). 

Dada sua natureza complexa, estudos voltados para a relação entre variáveis intrínsecas ao 

problema tem sido desenvolvidos, em especial, para problemas com máquinas determinadas. 

Na Tabela 7, apresentam-se a sumarização dos resultados das publicações que lidaram com o 

desenvolvimento de heurísticas e o estudo do impacto da adição de novas restrições adicionais. 

 

Tabela 7 - Heurísticas e estudos em NWFS com máquinas determinadas (TFT) (Continua...) 

 Referência Notação Resultados 

Aldowaisan; 

Allahverdi (1998) 

 F2|no wait, stsa|TFT - Relação entre instantes de 

términos; 

- Proposição da Heurística 

Composta HTF. 

   
 

 

 

 (Conclusão.) 

Referência Notação Resultados 

Allahverdi e 

Aldowaisan (2000) 

 F3 |no wait, stsa|TFT - Continuação dos estudos de 

Aldowaisan e Allahverdi (1998); 
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- Relações de dominância em 

NWFS com 3 máquinas; 

Heurísticas Simples H1, H2, H3, 

H4 e H5 

Aldowaisan (2001)  F2|no wait, stsi|TFT Proposição da heurística H1 

Allhaverdi e 

Aldowaisan (2001) 

 F2|no wait, stsd|TCT - Estudos das relações entre 

Instantes de término e preferência 

de TFT entre duas sequências; 

- Heurísticas SL1, SL2, SL3, SL4 

e SL5 

Su e Lee (2008)  F2|no wait, S1, stsa|TCT - Teoremas de quando 

F2|no wait, S1, stsa|TCT é 

equivalente a F2|no wait, 

stsa|TCT; 

Heurística composta e Branch-

and-Bound 

Rabiee, Zandieh e 

Jafarian (2012) 

 F2|no wait, stsd|F̅ Metaheurística Adapted 

Imperialist Competitive Algorithm 

Legenda: stsa - setup antecipatório; stsi - setup independente da sequência; stsd - setup dependente 

da sequência; S1 - Servidor único para as duas máquinas;  rij - tempos de remoção. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Já em relação ao problema NWFS com m máquinas, pode-se visualizar na Tabela 8 os 

estudos encontrados propondo heurísticas construtivas para a classe de problemas Fm|no-wait, 

β
i
|TFT. 

 

Tabela 8 - Heurísticas construtivas para NWFS com m máquinas (TFT) (Continua...) 

 Referência Notação Heurísticas Categoria Fases  

Panwalkar; 

Woolam (1975) 

Fm|no-wait|TFT  SPT Simples Fase I 

 

  

 

(Continuação...) 

Referência Notação Heurísticas Categoria Fases  
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Rajendran; 

Chaudhuri 

(1990) 

Fm|no-wait|TFT  RCH-1 

RCH-2 

Simples 

Simples 

Fases I e II 

Bianco; 

Dell’Olmo; 

Giordani 

(1999) 

Fm|no-wait, ri, stsi|TFT  BAH 

BIH 

Simples 

Simples 

Fase II 

Fase II 

Bertolossi 

(2000) 

Fm|no-wait|TFT  BH Composta Fases I e II 

Brown; 

Mcgarvey; 

Ventura 

(2004) 

Fm|no-wait, 𝑠𝑡𝑠𝑖|TFT  TRIPS Simples Fase II 

Fink; Voβ 

(2003) 

Fm|no-wait|TFT Chins Simples Fase II 

Aldowaisan; 

Allahverdi 

(2004) 

Fm|no-wait|TFT ISA, Ph1 

Ph2, Ph3, 

Ph4 

Simples 

Compostas 

 

Fases I e II 

Fases I e II 

Ruiz; 

Allahverdi 

(2007) 

Fm|no-wait, stsi|TFT H1  Fases I e III 

Framinan; 

Nagano; 

Moccellin 

(2010) 

Fm|no-wait|TFT FNM Simples Fases I e II 

Gao et al. 

(2011) 

Fm|no-wait|TFT  SDH Composta Fases I e II 

Gao et al. 

(2012) 

Fm|no-wait|TFT  IBH, ISDH 

IBHLS 

ISDHLS 

IBHiter 

ISDHiter 

Composta Empregam 

heurísticas - 

Fases I e II 

 

 

 

 

 (Conclusão.) 
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Referência Notação Heurísticas Categoria Fases  

Nagano; 

Araújo (2013) 

Fm|no-wait, stsd|TFT  QUARTS Composta Fases II e III 

Laha; Gupta; 

Sapkal (2013) 

Fm|no-wait|TFT  PSI-Based Composta Fases I e III 

Sapkal; Laha 

(2013) 

Fm|no-wait|TFT  BSLH Simples Fases I e II 

Laha; Sapkal 

(2014) 

Fm|no-wait|TFT  ISBLH Composta Fases I, II e 

III 

Nagano; 

Miyata; 

Araújo (2014) 

Fm|no-wait, stsd|TFT  IQUARTS Composta Fases I, II e 

III 

Legenda: ri - datas de lançamento; stsi - setup independente da sequência; stsd - setup 

dependente da sequência. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 

2.2.1 Geração da sequencia inicial de heurísticas para minimização de tempo total de fluxo 

 

 

 Levando-se em consideração a composição das heurísticas encontradas, duas analogias 

puderam ser identificadas: a analogia da ordenação e a analogia ao Problema do Caixeiro 

Viajante Assimétrico (PCVA).  

 Em se tratando de índices baseados na analogia da ordenação, predomina-se a ordenação 

inicial não decrescente dos índices (ASC(Ti)). De fato, Rajendran e Chaudhuri (1990) 

determinaram a relação em que uma programação parcial i é preferível a uma programação 

parcial k se Ci é menor ou igual a Ck. Os autores estabeleceram essa relação para os índices das 

heurísticas RCH-1 (Equação 23) e RCH-2 (Equação 24). 

 

ASC(T'i = ∑ (m – j + 1)tij)
m
j=1 ), ∀ i ∈ n   (23) 

 

ASC(Pi = ∑ tij
m
j=1 ), ∀ i ∈ n   (24) 

 

 Bertolossi (1999), baseando-se em Chan e bedworth (1999) propôs a ordenação das 

tarefas por meio de um sistema de ranking para a heurística aqui denominada BH. 
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Primeiramente, uma matriz de tempos de fluxo parciais de pares de tarefas são gerados por 

meio do cálculo da Equação 25. 

 

Fm(ik)=2ti1+ ∑ tij
m
j=2 + max(tk,m-1,ti,m) ∀ i ∈ n   (25) 

 

 A heurística BH gera uma sequência inicial comparando cada par de temops de fluxo 

parciais (por exemplo, Fm(ik) e Fm(ki)), e então seleciona a melhor e pontua a primeira tarefa do 

par. A sequência inicial é gerada ordenando as tarefas em ordem decrescente de pontuação. 

Caso haja empates de pontuação, as tarefas empatadas seguem a ordenação crescente de Pi = 

∑ tij
m
j=1 . 

 Aldowaisan e Allahverdi (2004) propuseram para a heurística Insertion Sequence 

Algorithm (ISA) o índice com menor Pi = ∑ tij
m
j=1  para seleção da primeira tarefa da sequência 

inicial. 

 Levando-se em conta que o desvio padrão dos tempos de processamento pode aumentar 

TFT e dik, Sun, Gao e Li (2011) propuseram a heurística Standard Deviation (SDH) e 

desenvolveram como índice o desvio padrão das tarefas (Equação 26), sendo a sequência inicial 

gerada pela ordenação decrescente dos valores. 

 

DESC (Pi = √
∑ (tij- ti̅)

2m
k=1

n - 1
)   ∀ i ∈ n   (26) 

 

 A analogia da ordenação também pode ser empregada para seleção da melhor sequência 

inicial. Por exemplo, Sapkal e Laha (2013) propuseram para a heurística BSLH o índice de 

soma total dos tempos de processamento por máquina (Equação 27) para determinar a máquina 

gargalo.  

 

𝑃𝑖 =  ∑ tik
n
k=1      1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚   (27) 

 

A sequência gerada é dada então pela ordem dos tempos de processamento das tarefas 

nessas máquinas. Agregando-se as máquinas adjacentes e utilizando a Equação 27 e a forma de 

ordenação SPT, m sequências são geradas, sendo a que apresentar o melhor TFT é escolhida 

como sequência inicial. 

 Já para analogia ao Problema do Caixeiro Viajante (PCV), Framinan, Nagano e 

Moccellin (2010), baseando-se na em Bertolossi (2000), propuseram a matriz de tempo de fluxo 

parcial para pares de tarefas (Equação 28).  
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Fm(ik) = 2ti1 + ∑ tij
m
j=2  + max(Rm-1(ij) ; ∑ tir

m
r=2 )   (28) 

 

Sendo Rm(ik)= tkm+max(Rm-1(ik) ; ∑ tir
m
r=2 )  

 

A ordenação inicial é dada pela heurística Nearest Neighbor, apropriada para solução 

de problemas PCV. 

 

 

2.2.2 Estratégias de construção para heurísticas de minimização de tempo de fluxo total 

 

 

 Como já pontuado na Subseção 2.1.2, a construção de uma solução consiste em 

selecionar tarefas do conjunto de tarefas Ri (Resultantes ou não da geração inicial) e inseri-las 

no conjunto de tarefas programadas Si. Os três fatores predominantes nesta fase – Seleção, 

Inserção e Iterações – assumem as mesmas características para a minimização do Tempo de 

Fluxo Total (TFT). Neste sentido, apresentam-se na Tabela 9 as estratégias de construção 

adotadas pelas heurísticas encontradas para o problema Fm|no-wait, β
i
|TFT. 

 

Tabela 9 - Estratégias de construção adotadas (TFT) (Continua...) 

 Heurística Conjunto Ri Estratégia  Seleção Inserção Iterações 

RC Fase I RC-C SU  IM Uma vez 

BAH - BAH-C SM IU Uma vez 

BIH - BIH-C SM IM Uma vez 

Chins - BIH-C SM IM Uma vez 

ISA Fase I BAH-C SM IU Uma vez 

Ph1 Fase I NEH-C SU IM Até 10 vezes 

Ph2 Fase I RZ-C SU IM Até 10 vezes 

Ph3 Fase I NEH-C SU IM Até 10 vezes ou 

duas vezes sem 

melhoria 
 

 

 (Conclusão.) 

Heurística Conjunto Ri Estratégia  Seleção Inserção Iterações 
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Ph4 Fase I RZ-C SU IM Até 10 vezes ou 

duas vezes sem 

melhoria 

TRIPS - TRIPS-C SM IU Uma vez 

FNM Fase I FNM-C SU IM Uma vez 

SDH Fase I NEH-C SU IM Uma vez 

ISDH Fase I GPSL-C SU IM Uma vez 

IBH Fase I     

ISDHLS Fase I GPSLLS-C SU IM Uma vez 

IBHLS Fase I GPSLLS-C    

QUARTS - QUARTS-C SM IU Uma vez 

IQUARTS Fase I NEH-C SU IM Uma vez 
 

 Legenda  
SU – Seleção Única; SM – Seleção múltipla; IU – Inserção Única; IM – Inserção Múltipla. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Baseado no que foi visto na Tabela 9 e considerando as estratégias já descritas na 

subseção anterior, as seguintes estratégias de construção puderam ser identificadas: 

 FNM-C, baseado em Framinan, Nagano e Moccellin (2010) – A sequência que gera o 

menor TFT das combinações possíveis entre as duas primeiras tarefas de R inseridas em 

S é adotada para a próxima iteração. Enquanto R não está vazio, uma tarefa é selecionada 

de R e anexada na última posição de S. Aplicando-se inserção na vizinhança para todas 

as tarefas, adota-se a melhor sequência das (k – 1)² sequências avaliadas. Após a 

inserção, aplica-se a troca entre pares para todas as tarefas de S e adota-se a melhor 

sequência avaliada, caso esta seja melhor que a sequência atual; 

 GPSL-C, baseado em Gao et al. (2012) – Duas tarefas de R (Resultantes da primeira 

fase) são inseridas em S. As duas sequências parciais possíveis são avaliadas e a que 

apresenta o melhor TFT é adotada. Para as tarefas restantes, as duas primeiras tarefas 

de R são removidas de R e inseridas consideradas como um bloco nas k posições de S e 

a melhor sequência é adotada como sequência atual. Se restar apenas uma tarefa na 

última iteração, toma-se ela como um bloco. A melhor sequência encontrada torna-se S 

e então se aplica NEH-C. A melhor sequência construída é tida então como a solução 

para o problema; 

 GPSLLS-C, baseado em Gao et al. (2012) – esta estratégia é uma extensão de GPSL-C. 

Após a adoção da melhor sequência parcial em GPSL-C, realiza-se inserção para todas 

as tarefas de S. A melhor sequência é adotada para a próxima iteração; 
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 QUARTS-C, baseado em Nagano e Araújo (2013) – esta estratégia quebra o conjunto 

R em quartetos de tarefas. Escolhendo as duas primeiras tarefas de R, a estratégia 

examina todas as possíveis combinações com quatro tarefas e escolhe o quarteto que 

minimiza o tempo de fluxo parcial. Então, as tarefas jw e jx são designadas à primeira e 

a segunda posição de S, respectivamente, e são removidas de R. A tarefa programada na 

iteração anterior corresponde sempre a primeira do quarteto da próxima iteração. O 

processo se repete até restar três tarefas, que são sequenciadas visando minimizar TFT. 

 

 

2.2.3 Melhoria da solução para heurísticas para minimização de tempo de fluxo total 

  

  

 Na Tabela 10 lista-se as publicações que empregaram metaheurísticas como heurísticas 

melhorativas para problemas de minimização do tempo de fluxo total (TFT).  

 

Tabela 10 - Metaheurísticas para problemas que tratam da minimização de TFT 

 Referências Notação Metaheurística 

Fink; Voβ (2003) Fm|no-wait|TFT TS; AS 

Chang; Gong; Ma (2007) Fm|no-wait|TFT AG 

Ribeiro Filho; Nagano; Lorena (2007) Fm|no-wait|TFT ECS 

Pan; Tasgetiren; Liang (2007) Fm|no-wait|TFT  PSO 

Ruiz; Allahverdi (2007) Fm|no wait, stsd|TFT  AG 

Gao; Pan; Li (2011) Fm|no-wait|TFT DSH 

Nagano; Almeida da Silva; Lorena 

(2012) 

Fm|no wait, stsd|TFT  ECS 

Allahverdi; Aydilek (2013) Fm|no wait, Cmax = γ| TFT AG; 

Davendra et al. (2013) Fm|no-wait|TFT  DSOMA 
 

 TS – Tabu Search; SA – Simulated Annealing; AG – Algoritmo Genético; ECS – Evolutionary 

Clustering Search; PSO – Particle Swarm Optimization; DSH - Discrete Harmony Search; 

DSOMA - Discrete Self-Organism Migrating Algorithm; stsd - setup dependente da sequência. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Para o problema Fm|no-wait|TFT, Fink e Voβ (2003) propuseram as metaheurísticas 

Tabu Search e Simulated Annealing. Os autores puderam constatar que o desempenho das 

heurísticas dependem da qualidade da solução, do problema e do tempo disponível.  
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Chang, Gong e Mo (2007) propuseram um Algoritmo Genético que apresentou superou 

as heurísticas de Aldowaisan e Allahverdi (2004) e o AG de Chen e Neppalli (1996). A 

metaheurística Discrete Harmony Search (DSH), proposta por Gao, Pan e Li (2011) apresentou 

também melhor desempenho que em relação ao AG de Chen e Neppalli (1996). 

Particle Swarm Optimization (PSO) de Pan, Tasgetiren e Liang (2007) superou as 

metaheurísticas Fink e Voβ (2003), principalmente para problemas de grande porte. 

Ribeiro Fiho, Nagano e Lorena (2007) apresentaram a metaheurística Evolutionary 

Clustering Search (ECS), superando os resultados encontrados por Fink e Voβ (2003) e Pan; 

Tasgetiren; Liang (2007). A metaheurística Discrete Self-Organism Migrating Algorithm 

(DSOMA) de Davendra et al. (2013) também apresentaram resultados superiores a heurística 

PSO de Pan; Tasgetiren e Liang (2007). 

 Para o problema F|no wait, stsd|TFT Shyu, Liu e Yin (2004) que propôs Ant Colony 

Optmization (ACO). Posteriormente, Ruiz e Allahverdi (2007) propuseram ILS, que apresentou 

desempenho superior em relação à ACO de Shyu, Lin e Yin (2004). 

Nagano, Almeida da Silva e Lorena (2012) aplicaram a metaheurística Evolutionary 

Clustering Search (ECS) para minimização de TFT. Em termos de desempenho em relação a 

qualidade de solução, ECS superou ILS de Ruiz e Allahverdi (2007).  

Allahverdi e Aydilek (2013) propuseram um Algoritmo Genético para quando a 

minimização do TFT está sujeita a um dado Cmax. 

 Na Tabela 11 apresentam-se as heurísticas que empregaram buscas locais. 

  

Tabela 11 - Buscas locais de heurísticas construtivas para minimização de TFT 

 Heurística  Maneira Direção Continuidade Parada 

H1 Insertion Forward Continue Uma iteração 

IBSLH Insertion  Forward Continue Dez iterações 

PSI-Based Insertion 

LC-C 

Forward Continue Uma iteração 

QUARTS 

I-

QUARTS

  

Insertion 

Swap 

Backward 

Forward 

Continue Uma iteração 

Fonte: Autor, 2015. 
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 Sumariza-se na Figura 5 as heurísticas simples encontradas para a classe de problemas 

Fm|no-wait, β
i
|TFT. 

 

 Heurísticas Fase I  Fase II  Fase III 

H
eu

rí
st

ic
a

s 
si

m
p

le
s 

 

RC-H1 ASC((∑ (m-j+1)×tij) )  RC-C   
      

RC-H2 ASC(T'i = ∑ tij
m
j=1 )   RC-C   

      

BAH   BAH-C   
      

BIH   BIH-C   
      

BH ASC(Fm(ik))  RC-C   
      

TRIPS   TRIPS-C   
      

Chins   BAH-C   
      

ISA   BAH-C   
      

FNM PCV(TFT[i][k])  FNM-C   
      

BSLH ASC( ∑ tik
z
k=1 )   LC-C   

      

Figura 5. Heurísticas construtivas Simples para NWFS com minimização de TFT 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Nota-se que tanto BAH, BIH como TRIPS também podem ser aplicadas para 

minimização do total flow time. Já LC-C, derivado da heurística de Laha e Chakraborty (2009) 

também pode ser utilizada para heurísticas para minimização de total flow time. 

 Em relação as heurísticas compostas pode-se constatar que uma grande parte das 

heurísticas apresentam na fase construtiva mecanismos iterativos, limitados por um número 

máximo ou até que uma melhor solução não seja encontrada (Vide Aldowaisan e Allahveri 

(2004), Gao et al. (2012) e Sapkal e Laha (2014)). Isso caracteriza uma busca mais exaustiva, 

e consequentemente, heurísticas propostas que favorecem buscas por soluções de maior 

qualidade. 

Na Figura 6 apresenta-se as heurísticas compostas encontradas para a classe de 

problemas Fm|no-wait, β
i
|TFT (as fases preenchidas de cinza representam heurísticas simples). 

 

 

 

 

 

 Heurísticas Fase I  Fase II  Fase III 
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H
eu

rí
st

ic
a

s 
co

m
p

o
st

a
s 

Ph1 ISA  NEH-C (até dez iterações)   

      

Ph2 ISA  RZ-C (até dez iterações)   

      

Ph3 ISA  NEH-C (até dez iterações ou até 

duas iterações sem melhoria) 

  

  
      

Ph4 ISA  RZ-C (até dez iterações ou até 

duas iterações sem melhoria) 

  

  
      

H1  I(πj)    BFIC 

      

SDH NEH(SDH)   
      

ISDH SDH (GPSL-C)   

      

IBH BH (GPSL-C)  

      

ISDHLS SDH(GPSLLS-C)  

      

IBHLS SDH(GPSLLS-C)   

      

ISDHiter SDH (GPSL-C) (Melhor de dez iterações)   
      

IBHiter BH (GPSL-C) (Melhor de dez iterações)   
      

QUARTS   QUARTS-C  BFISC 
      

PSI-Based VAM(Dik) 

FI-R 

 
LC-C 

  

      

IBSLH 
SBLH(Melhor de dez iterações) 

 FI-R(Até dez 

iterações) 
  

I-QUARTS QUARTS-C  NEH-C  BFISC 
  

Figura 6. Heurísticas construtivas compostas para NWFS com minimização de TFT 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Alguns pontos puderam ser identificados em relação aos trabalhos que trataram da 

proposição de heurísticas para makespan (Cmax): 

 Ainda não se tem conhecimento de qual a melhor heurística composta para o problema 

Fm|no-wait|Cmax. Desde a última publicação dedicada a proposição de heurísticas para 

minimização de Cmax, ainda não se tem evidência sobre qual heurística apresenta o 

melhor desempenho. Por exemplo, Laha e Chakraborty (2009), apesar de apresentar 

testes estatísticos que comprovaram a superioridade em relação as heurísticas de 

Rajendran (1994) e de Gangadharan e Rajendran (1993), não cobriram as heurísticas de 

Li e Wu (2008), Li, Wang e Wu (2008) e Grabowski e Pempera (2005). Sendo assim, 
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as heurísticas LC, LWW e FCH são as mais recomendadas para o problema 

Fm|no-wait|Cmax; 

 Testes realizados em diferentes conjuntos de problemas: uma experimentação ainda não 

foi realizada, incluindo um banco de problemas teste padrão. Neste sentido, o 

desempenho de determinadas heurísticas ainda não é conhecido, em especial para 

problemas de grande porte, como é o caso de Laha e Chakraborty (2009); 

 Três medidas clássicas na área de scheduling são comumente utilizadas para avaliar o 

desempenho de uma heurística: porcentagem de sucesso, desvio relativo médio e média 

do tempo computacional. Deste modo, as heurísticas tidas como a de melhor 

desempenho são aquelas que apresentam maior porcentagem de sucesso e menor desvio 

relativo médio. Entretanto, quase não há evidência estatística em relação aos níveis de 

confiança dos resultados, e consequentemente, a significância das diferenças entre os 

resultados médios podem não ser significantes quando requerem um alto nível de 

confiança. Neste sentido, testes de confiança de Tukey, testes t e testes de hipóteses 

ANOVA, tornariam a análise dos experimentos mais robustos e validados; 

 Estratégias de construção propostas para heurísticas voltadas para minimização do 

Tempo de Fluxo Total (TFT) podem ser adaptadas para proposição de novas heurísticas 

para Cmax, considerando apenas a troca da função-objetivo; 

 Novas heurísticas construtivas simples e compostas tanto para o critério de minimização 

de Cmax quanto para o critério de minimização de TFT podem ser propostas levando-se 

em consideração a combinação dos mecanismos aqui identificados.  
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3 NOVOS MÉTODOS HEURÍSTICOS CONSTRUTIVOS PARA O PROBLEMA NO-WAIT 

FLOW SHOP COM MINIMIZAÇÃO DE MAKESPAN 

 

 

 Neste Capítulo apresenta-se a proposição de novas heurísticas simples e compostas para 

o problema Fm|no-wait|Cmax. Este capítulo estrutura-se em 5 seções: Na primeira seção uma 

adaptação de aceleração do cálculo de makespan (Cmax) baseado em Li, Wang e Wu (2008) e 

Pan, Wang e Zhao (2008) é proposta. Na segunda seção, apresentam-se as heurísticas existentes 

e seus respectivos pseudocódigos. A terceira seção dedica-se a proposição de heurísticas 

simples e as experimentações computacionais. A proposição de heurísticas compostas e as 

respectivas experimentações computacionais podem ser visualizadas na quarta seção. Por fim, 

considerações finais podem ser vistas na quinta seção. 

 

 

3.1 PROCEDIMENTO DE ACELERAÇÃO DO CÁLCULO DE MAKESPAN 

 

 

 Para tratar do cálculo de Cmax, as seguintes notações serão utilizadas: 

n Número de tarefas  

m Número de máquinas 

T[i]j Tempo de processamento da operação da tarefa na posição i na máquina j 

S[i]j Instante de início de da operação da tarefa na posição i na máquina j 

C[i]j Instante de término da operação da tarefa na posição i na máquina j 

 Uma sequência, uma permutação de tarefas 

𝜋[0] Tarefa fantasma que ocupa a posição 0 com tempo de processamento igual a 

zero, denotando o início da programação  

 𝜋[𝑛+1] Tarefa fantasma que ocupa a posição n + 1 correspondente a soma total dos 

tempos de processamento da última tarefa, denotando o final da programação  

𝜋[𝑖] 𝜋[𝑖]  ∈  {𝐽1, … , 𝐽𝑛} corresponde a i-ésima tarefa da programação  

D[i],[i+1]( 𝜋) Tempo de espera entre duas tarefas que ocupam as posições adjacentes 𝜋[𝑖] e 

𝜋[𝑖+1] na programação 𝜋 

𝜋𝑁 Nova programação gerada (Programação Filho) 

𝜋𝑃 A programação que gerou 𝜋𝑁 (Programação Pai) 
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 A função objetivo Cmax corresponde ao instante de término de processamento da última 

tarefa que deixa o sistema. Neste sentido, Cmax pode ser calculado por meio da Equação (29). 

  

𝐶max(𝜋) =  ∑ 𝐷[𝑖][𝑖+1]

(𝑛−1)

𝑖=1

+ ∑ 𝑡[𝑛]𝑗

𝑚

𝑗=1

  (29) 

 

 Li, Wang e Wu (2008) propuseram um procedimento de aceleração do cálculo de Cmax, 

para as estratégias de inserção ou troca entre pares de tarefas sequenciadas. Os autores propõem 

o mecanismo de aceleração utilizando as distâncias finais entre duas tarefas adjacentes em uma 

programação. Levando-se em consideração as proposições apresentadas pelos autores 

supracitados, pode-se adaptar o mecanismo de aceleração utilizando o tempo de espera (D[i][i+1]) 

entre duas tarefas na primeira máquina. 

 Considere duas tarefas em posições adjacentes J[i] e J[k] em uma programação 𝜋. 

Assumindo que a tarefa J[k] deve iniciar seu processamento após o término da tarefa J[i] na 

última máquina, J[k] deve ser deslocado a esquerda até estar adjacente a J[i], ou seja, existe pelo 

menos uma máquina Mj na qual o instante de início S[k],j é igual ao instante de término C[i],j. Se 

todos os tempos de espera forem calculados antecipadamente, uma matriz (n + 1) × (n + 1) 

pode ser obtida para cada combinação de pares de tarefas, sendo a primeira linha tarefas 

fantasmas e a última coluna os tempos totais de processamento das tarefas. 

 

D = 

 D[0],[1] ... D[0],[n] D[0],[n+1]  

 D[1],[1] ... D[1],[n] D[1],[n+1]  

 ⋮ ... ⋮ ⋮  

 D[n],[1] ... D[n],[n] D[n],[n+1]  

 Sendo 𝐷[0],𝑗 = 0, 𝐷[𝑖],[𝑛+1] =  ∑ 𝑡𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1  ,  𝐷0,[𝑛+1] =  0. 

 

 Heurísticas buscam ou constroem soluções de maneira iterativa. Novas sequências 

(parciais ou totais) são geradas a partir da iteração anterior e algumas delas são consideradas 

como novos “pais” da próxima geração. O principal esforço computacional de um algoritmo, 

tanto para uma heurística ou uma metaheurísica é a avaliação de Cmax das novas programações 

geradas no processo de busca. Em algoritmos existentes, para obter Cmax de uma nova 

programação, todos os instantes de término das tarefas devem ser calculados completamente. 

Entretanto, uma nova sequência é gerada a partir da troca de posições de algumas tarefas por 
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meio de inserção ou troca entre pares de tarefas. Por consequência, as subsequências não 

trocadas mantêm o mesmo valor dos instantes de término. Em outras palavras, Cmax de uma 

nova programação pode ser obtida de Cmax de seu “pai” recalculando apenas o incremento 

gerado pelas posições trocadas. Tome como exemplo a sequência πN= 

(0, 5, 4, 1, 2, 3, 7, 8, 6, 0), advinda da sequência πP= (0, 5, 8, 1, 2, 3, 7, 4, 6, 0) pela troca das 

tarefas 𝜋[2]
𝑃  e 𝜋[7]

𝑃 . Cmax de πN pode ser calculada a partir de Cmax de πP, apenas adicionando a 

diferença entre 𝐷[1],[2](𝜋𝑁), 𝐷[2],[3](𝜋𝑁), 𝐷[6],[7](𝜋𝑁) e 𝐷[7],[8](𝜋𝑁) e 𝐷[1],[2](𝜋𝑃), 𝐷[2],[3](𝜋𝑃), 

𝐷[6],[7](𝜋𝑃) e 𝐷[7],[8](𝜋𝑃). Logo, o incremento pode ser positivo, zero ou negativo. 

 

Definição 1: Para um problema de otimização 𝑚𝑖𝑛
𝑥∈Ω

{𝑓(𝑥)}, 𝜇 ∈  Ω é um dos filhos de 𝜇0  ∈  Ω 

em um algoritmo. O incremento de Cmax corresponde à diferença entre Δ𝑓 =  𝑓(𝜇) − 𝑓(𝜇0).

 Aplicando o incremento da função objetivo, podem-se calcular pequenos incrementos e 

adicioná-lo a Cmax da sequência pai, em vez do cálculo de toda sequência. Neste sentido, o 

incremento pode ser utilizado para avaliar as sequências. Quando o incremento é negativo, a 

sequência corrente é melhor que a sequência pai. Caso contrário, o incremento é positivo 

(solução pior) ou nulo (Cmax de valores iguais). 

 Como visto no Capítulo II, vários mecanismos de construção de uma solução e buscas 

locais são comumente utilizados para o problema NWFS com minimização de Cmax. Três casos 

podem ser identificados em relação a forma de construção da solução de uma solução: a) 

Inserções de tarefas em posições não adjacentes; b) Inserções de tarefas em posições adjacentes; 

e c) Troca entre pares de tarefas em posições não adjacentes. 

 

Para o caso de inserção em posição adjacente, quando uma tarefa é inserida em uma 

sequência parcial com até (n - 1) tarefas, a seguinte proposição é verdadeira: 

Proposição 1: O incremento em Cmax resultante da inserção Δ𝐼(𝑘) é 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑁) + 

 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑘+1],[𝑘+2](𝜋𝑁) - 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘+1],[𝑘+2](𝜋𝑃) se uma 

tarefa Jq é inserida na posição k de 𝜋𝑃 (k = 0, ..., n - 1), ou seja, em posição adjacente anterior 

à tarefa 𝜋[𝑘]
𝑃 . 

Prova: 𝜋𝑁 é obtida inserindo uma tarefa Jq na posição k de 𝜋𝑃. 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑁), 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) 

e 𝐷[𝑘+1],[𝑘+2](𝜋𝑁) são os novos tempos de espera gerados e 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑃), 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃) e 

𝐷[𝑘+1],[𝑘+2](𝜋𝑃) são destruídos. Em outras palavras, Δ𝐼(𝑘) = 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑁) +  𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) 

+ 𝐷[𝑘+1],[𝑘+2](𝜋𝑁) - 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘+1],[𝑘+2](𝜋𝑃);  
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Proposição 2: O incremento em Cmax resultante da inserção Δ𝐼(𝑘) é 𝐷[𝑘−2],[𝑘−1](𝜋𝑁) + 

 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) - 𝐷[𝑘−2],[𝑘−1](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃) se uma 

tarefa Jq é inserida na posição k de 𝜋𝑃 (k = 0, ..., n - 1), ou seja, em posição não adjacente e 

posterior a tarefa que ocupa a posição 𝜋[𝑘]
𝑃 . 

Prova: 𝜋𝑁 é obtida inserindo uma tarefa Jq na posição k de 𝜋𝑃. 𝐷[𝑘−2],[𝑘−1](𝜋𝑁), 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑁) 

e 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) são os novos tempos de espera gerados e 𝐷[𝑘−2],[𝑘−1](𝜋𝑃), 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑃) e 

𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃) são destruídos. Em outras palavras, Δ𝐼(𝑘) = 𝐷[𝑘−2],[𝑘−1](𝜋𝑁) +  𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑁) 

+ 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) - 𝐷[𝑘−2],[𝑘−1](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃). 

 

Para o caso de inserção em posição não adjacente, quando uma tarefa é inserida em uma 

sequência parcial com até (n - 1) tarefas, a seguinte proposição é verdadeira: 

 

Proposição 3: O incremento em Cmax resultante da inserção Δ𝐼(𝑘) é 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁) 

+ 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) - 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃), se uma tarefa 

Jq em uma posição i de 𝜋𝑃 é inserida na posição k de 𝜋𝑃 (k = i + 2, ..., n - 1), sendo a posição k 

localizada em posição não adjacente e posterior a tarefa que ocupa a posição 𝜋[𝑖]
𝑃 . 

Prova: 𝜋𝑁 é obtida inserindo uma tarefa Jq localizada na posição i de 𝜋𝑃 na posição k de 𝜋𝑃. 

𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁), 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑁) e 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) são os novos tempos de espera gerados e 

𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃), 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑃) e 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃) são destruídos. Em outras palavras, Δ𝐼(𝑘) = 

𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) - 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃). 

 

Proposição 4: O incremento em Cmax resultante da inserção Δ𝐼(𝑘) é 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁) 

+ 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) - 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃), se uma tarefa 

Jq em uma posição i de 𝜋𝑃 é inserida na posição k de 𝜋𝑃 (k = 0, ..., n - 1), sendo a posição k 

localizada em qualquer posição não adjacente e anterior a posição i. 

Prova: 𝜋𝑁 é obtida inserindo uma tarefa Jq localizada na posição i de 𝜋𝑃 na posição k de 𝜋𝑃. 

𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁), 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑁) e 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) são os novos tempos de espera gerados e 

𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃), 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑃) e 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃) são destruídos. Em outras palavras, Δ𝐼(𝑘) = 

𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑁) - 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘−1],[𝑘](𝜋𝑃) - 𝐷[𝑘],[𝑘+1](𝜋𝑃). 
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Para exemplificar numericamente as proposições anteriormente descritas, considere o 

exemplo apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - problema no-wait flow shop com sete tarefas e cinco máquinas 

 Máquinas Tarefas    

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

M1 64 56 79 36 27 37 54 

M2 80 15 46 40 11 87 54 

M3 50 89 44 30 21 17 67 

M4 73 74 35 7 97 3 68 

M5 73 20 90 74 75 79 45 

Fonte: Baseado em Li e Wu, 2008. 

 

 Considere a matriz de tempos de espera representada pela Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Matriz de tempos de espera para problema apresentado na Tabela 12 

  J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 

J1 0 0 123 136 227 208 196 97 340 

J2 0 56 0 65 141 175 110 59 254 

J3 0 79 98 0 181 145 150 79 294 

J4 0 36 36 36 0 68 43 36 187 

J5 0 27 27 27 118 0 87 27 231 

J6 0 60 70 45 110 103 0 70 223 

J7 0 54 104 84 175 184 144 0 288 

         Fonte: Autor, 2015. 

 

 Adotando-se a sequência 𝜋𝑃 = 𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽1, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4 com Cmax = 709, tomemos como 

nova sequência 𝜋𝑁 a inserção de J1 em posição adjacente anterior a J3, ou seja, 𝜋𝑁 =

𝐽5, 𝐽2, 𝐽1, 𝐽3, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4. Calculando Cmax para  𝜋𝑁 de acordo com a Equação 29, tem-se que: 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =  𝐷[1][2](𝜋𝑁) + 𝐷[2][3](𝜋𝑁) + 𝐷[3][4](𝜋𝑁) + 𝐷[4][5](𝜋𝑁) +  𝐷[5][6](𝜋𝑁) +  𝐷[6][7](𝜋𝑁) +

                𝐷[7][8](𝜋𝑁) =  27 + 56 + 136 + 79 + 144 + 110 + 187 = 739  

 

 Aplicando-se o método de aceleração,até seis valores são considerados para cálculo: 

 Δ𝐼(3) = 𝐷[2],[3](𝜋𝑁) +  𝐷[3],[4](𝜋𝑁) + 𝐷[4],[5](𝜋𝑁) - 𝐷[2],[3](𝜋𝑃) - 𝐷[3],[4](𝜋𝑃) - 𝐷[4],[5](𝜋𝑃) 

ΔI(3)= 56 + 136 + 79 – 65 – 79 – 97 = 30  
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 Como Δ𝐼(3) = 30, logo, Cmax =  739. Na Tabela 14, pode-se visualizar a inserção da 

tarefa J1 no restante das posições adjacentes anteriores. 

 

Tabela 14 - Incremento da função objetivo considerando inserção 

 Sequência Pai (𝜋𝑃) Sequência Filho (𝜋𝑁) 𝚫𝑰(𝒌)  Cmax(𝜋𝑁) 

𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽1, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4 𝐽5, 𝐽1, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4   26 735 

 𝐽1, 𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4  111 820 

 𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽7, 𝐽1, 𝐽6, 𝐽4  9 718 

 𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽1, 𝐽4  80 789 

 𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4, 𝐽1  92 801 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Para o caso de troca entre pares, quando duas tarefas trocam de posição entre si em uma 

sequência com até n tarefas, a seguinte proposição é verdadeira: 

 

Proposição 5: Quando 𝜋[𝑖]
𝑃  e 𝜋[𝑘]

𝑃  (0 < i < k < n) de 𝜋𝑃 são trocados de posições, o incremento 

em Cmax correspondente da troca de pares entre tarefas Δ𝑆(𝑖, 𝑘) é: (i) 𝜉𝑖−1,𝑘−1(𝜋𝑁) −

 𝜉𝑖−1,𝑘−1(𝜋𝑃) quando k > i + 1 e; (ii) 𝛿𝑖−1(𝜋𝑁) +  𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑁) − 𝛿𝑖−1(𝜋𝑃) − 𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑃) 

quando k = i + 1. 

Prova: 𝜋𝑁 é obtida trocando as tarefas 𝜋[𝑖]
𝑃  e 𝜋[𝑘]

𝑃  (0 < 𝑖 < 𝑘 < 𝑛) em 𝜋𝑃. 

i. k > i + 1. Cmax de  𝜋𝑁 pode ser computado a partir de Cmax de 𝜋𝑃 levando-se em conta 

os pares de posições (i - 1, i), (i, i + 1), (k - 1, k) e (k, k + 1), ou seja, 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁) + 

𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑗−1],[𝑗](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑁) e 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃) + 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑃) + 

𝐷[𝑗−1],[𝑗](𝜋𝑃) + 𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑃) deve ser levada em conta. Das definições apresentadas, 

o incremento de Cmax pode ser definido como: 

Δ𝐼(𝑖, 𝑘) =  𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑗−1],[𝑗](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑁) −  𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃) −

 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑃) −  𝐷[𝑗−1],[𝑗](𝜋𝑃) − 𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑃) 

 

ii. k = i + 1. Cmax de 𝜋𝑁 pode ser computada a partir de Cmax de 𝜋𝑃, exceto as distâncias 

finais dos pares de posições (i - 1, i), (i, i + 1) e (k, k + 1), ou seja, 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁) + 

𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑁) são adicionadas e 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃) + 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑃) + 
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𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑃) devem ser levadas em conta. Portanto, o incremento resultante da troca 

entre os pares de tarefas será: 

 

ΔS(i,k) = 𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑁) + 𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑁) −  𝐷[𝑖−1],[𝑖](𝜋𝑃) − 𝐷[𝑖],[𝑖+1](𝜋𝑃) −

𝐷[𝑗],[𝑗+1](𝜋𝑃) 

 

 Tomando-se como exemplo os dados apresentados na Tabela 15 e a sequência 𝜋𝑃 =

𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽1, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4 com Cmax = 709, o procedimento de aceleração encontra Cmax adicionando-

se até 8 valores. Supondo que J1 seja a tarefa a ser permutada, pode-se visualizar na Tabela X, 

os resultados encontrados para cada sequência possível. 

 

Tabela 15 - Incremento da função objetivo considerando troca entre pares de tarefas 

 Sequência Pai (𝜋𝑃) Sequência Filho (𝜋𝑁) 𝚫𝑰(𝒌)  Cmax(𝜋𝑁) 

𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽1, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4 𝐽5, 𝐽2, 𝐽1, 𝐽3, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4   30 739 

 𝐽5, 𝐽1, 𝐽3, 𝐽2, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4 52 761 

 𝐽1, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽5, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽4  92 801 

 𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽7, 𝐽1, 𝐽6, 𝐽4  9 718 

 𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽6, 𝐽7, 𝐽1, 𝐽4 71 780 

 𝐽5, 𝐽2, 𝐽3, 𝐽4, 𝐽7, 𝐽6, 𝐽1 144 853 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Todas as proposições anteriores indicam que o incremento de Cmax de uma nova 

programação pode ser calculado adicionando-se até oito valores em vez de n + 1. Logo, a 

complexidade das operações fundamentais pode ser diminuída em uma ordem. Por exemplo, 

aplicando-se a aceleração, a complexidade de NEH diminui de O(n³) para O(n²). 

 

 

3.2 NOVAS HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS PARA MINIMIZAÇÃO DE MAKESPAN 

 

 

3.2.1 Heurísticas construtivas existentes para minimização de makespan 
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 De acordo com o Capítulo II, as heurísticas de Gangadharan e Rajendran (1993) foram 

as primeiras que obtiveram resultados de melhor qualidade em relação a MCL de King e 

Spachis (1980), em especial, GRH-2 que também obteve desempenho superior em relação a 

GRH-1. Posteriormente, RAJ de Rajendran (1994) apresentou desempenho superior em relação 

a MCL e Slope-Index de Bonney e Gundry (1976). Grabowski e Pempera (2005), Liu, Wang e 

Wu (2008), Liu e Wu (2008) e Laha e Chakraborty (2009) também provaram 

experimentalmente a superioridade de suas heurísticas em relação a Slope-Index, MCL, GRH-

2 e RAJ. Neste sentido, as seguintes heurísticas foram elencadas para fins de comparação: 

a) Heurística GRH-2, de Rajendran e Gangadharan (1993) - GRH-2 gera uma sequência 

inicial a partir da técnica de desagregação e agregação de conjuntos. Após isso, a 

heurística aplica uma fase de melhoria da solução por meio de inserção de todas as 

tarefas na vizinhança. O pseudocódigo de GRH-2 pode ser visto na Figura 7. 

  

Dado um conjunto J = {j
1
, j

2
, j

3
 , … , j

n
} de n tarefas, seja Si o conjunto de tarefas programadas, Ri o 

conjunto de tarefas não programadas e A e B os conjuntos de tarefas classificadas. 

Passo 1: 𝑅𝑖←J ; 𝑆𝑖←∅ ; i ←0; 

Passo 2: Para cada tarefa de Ri calcule: // Fase de desenvolvimento do índice 

Ti = ∑ j*t
ij

m
j=1 / ∑ tij

m
j-1   

Passo 3: Classifique as tarefas em  A = {Ji |Pi ≥ 
1+m

2
,i ∈Ri} e B = {Ji |Pi<

1+m

2
,i ∈Ri} 

Passo 4: Encontre a sequência A’ em A ordenando as tarefas em ordem crescente dos valores de Ti. 

De mesmo modo, encontre a sequência B’ em B ordenando as tarefas em ordem decrescente dos 

valores de Ti; 

Passo 5: S ← A’∪ B’ e calcule Cmax(S). // Fase de melhoria da solução 

Passo 6: Aplique inserção na vizinhança em todas as tarefas de S gerando (n – 1)² sequências. 

Identifique a sequência Si com o mínimo Cmax(Si). Se Cmax(S) > Cmax(Si), então 𝑆 ←  𝑆𝑖 e Cmax(S) 

←Cmax(Si), caso contrário a sequência permanece inalterada. 

Figura 7. Pseudocódigo da heurística GRH-2. Fonte: Baseado em Gangadharan e Rajendran, 1993. 

 

b) Heurística RAJ de Rajendran (1994): RAJ gera a sequência inicial pela técnica de 

desagregação e agregação de conjuntos. Por meio da sequência inicial, a sequência é 

construída selecionando e inserindo cada tarefa de R nas posições que vão de (i/2) a i 

até que todas as tarefas tenham sido programadas. O pseudocódigo de RAJ pode ser 

visto na Figura 8. 
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Dado um conjunto J = {j
1
, j

2
, j

3
 , … , j

n
} de n tarefas, seja Si o conjunto de tarefas programadas, Ri o 

conjunto de tarefas não programadas e A e B os conjuntos de tarefas classificadas. 

Passo 1: 𝑅←J ; 𝑆←∅ ; i = 0; 

Passo 2: Para cada tarefa  ji de Ri calcule: // Fase de desenvolvimento do índice 

Ti = ∑ k*tij
m
k=1 / ∑ tik

m
k-1   e Ti' = ∑ tik

m
k=1  

Passo 3: Faça em  A = {Ji |Pi ≥ 
1+m

2
,i ∈Ri} e B = {Ji |Pi<

1+m

2
,i ∈Ri} 

Passo 4: Encontre a sequência A’ em A ordenando as tarefas em ordem crescente dos valores de Ti. 

De mesmo modo, encontre a sequência B’ em B ordenando as tarefas em ordem decrescente dos 

valores de Ti. Caso haja empates, utilize a ordem ascendente de Ti’ para desempates; 

Passo 5: Faça R = A’B’, i = 0. 

Passo 6: Remova a primeira tarefa  J[1] de R e insira-a em S. R ← R – j1, S ← S + 1 e i ← 1; 

Passo 7: i ← i + 1   // Construção da solução 

Passo 7.1: Selecione a tarefa de ji em Ri e insira-a nas posições de (i – 1)/2 a i de S. Identifique 

a sequência Si com o menor Cmax. Cmax(S) ← Cmax(Si) e S ← Si; 

Passo 7.2: S = S + ji e R = R – ji. Se i < n retorne ao Passo 7, caso contrário, vá para o Passo 

8. 

Passo 8: Pare. A sequência final é dada por Si. 

Figura 8. Pseudocódigo da heurística RAJ. Fonte: Baseado em Rajendran, 1994. 

 

c) Heurística NEHDS+M: NEHDS+M emprega a heurística NEH de Nawaz, Enscore e 

Ham (1983). A sequência inicial R é gerada pela ordenação decrescente do tempo total 

de processamento das tarefas. A sequência final S é construída inserindo cada tarefa de 

R em todas as posições possíveis de S, gerando sequencias parciais e adotando a que 

minimiza Cmax em cada iteração, até que todas as tarefas tenham sido programadas. Com 

S construída, a heurística aplica inserção na vizinhança para todas as tarefas por meio 

do mecanismo Descending Search with Multimoves. O pseudocódigo da heurística 

NEHDS+M pode ser vista na Figura 9. 

 

 

 

Dado um conjunto J = {j
1
, j

2
, j

3
 , … , j

n
} de n tarefas, seja S o conjunto de tarefas programadas e R o 

conjunto de tarefas não programadas. 

Passo 1: 𝑅←J ; 𝑆←∅ ; i ← 0; 

Passo 2: Para cada  tarefa de R calcule: // Fase de desenvolvimento de índice 
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Ti = ∑ tij
m
j=1    

Passo 3: Ordene as tarefas em ordem não-crescente de Ti; 

Passo 4: Selecione as duas primeiras tarefas de R e adote como S a sequencia que melhor minimiza 

Cmax das duas sequências possíveis. i ← i + 2, Ri ← Ri – J1 – J2 e Si ← Si + J1 + J2 // construção da 

sol. 

Passo 5: Selecione a primeira tarefa de R e encontre a melhor sequência inserindo J[1] nas i posições 

de S, sem mudar a posição relativa de cada uma das tarefas já inseridas. 

Passo 6: Faça i ← i + 1, Ri ← Ri – Ji e Si ← Si + Ji. Se i = n - 2 então PARE. A sequência final é dada 

por Si. Caso contrário, retorne ao Passo 5. 

Passo 7: Aplique o mecanismo descending search algorithm with multimoves (DS + M), até que não 

haja uma melhor solução encontrada. //Melhoria da solução 

Figura 9. Pseudocódigo da heurística NEHDS+M. Fonte: Baseado em Grabowski e Pempera, 2005. 

 

d) Heurística LWW, de Li, Wang e Wu (2008): LWW inicia-se com a sequência inicial R 

gerada por meio da técnica Cheapest Insertion for Travelling Salespan Problem para a 

matriz de instantes de término entre  pares de tarefas. Com a sequência R, a sequência 

S é construída por meio da estratégia de construção FL-C de Framinan e Leinsten 

(2003). Uma fase de melhoria é aplicada, utilizando a sequência corrente S como a 

sequência R da próxima iteração da heurística. A estratégia de construção é realizada 

até no máximo 4 vezes. Na Figura 10 apresenta-se o pseudocódigo da heurística LWW. 

 

Dado um conjunto J = {j
1
, j

2
, j

3
 , … , j

n
} de n tarefas, seja S o conjunto de tarefas programadas, R o 

conjunto de tarefas não programadas. 

Passo 1: 𝑅← ∅  ; 𝑆←∅ ; i ← 0, T ← 1. 

Passo 2: Para cada tarefa de Ri calcule: // fase de desenvolvimento do índice 

Cik= max
k=1,…,m

{∑ (thj- thi)
m
h=k + tki}  

sendo 𝜋0 uma sequência fantasma (𝜋0, 𝜋𝑖) e 𝜋𝑛+1 o tempo total de processamento da tarefa i (neste 

caso, (𝜋𝑛+1, 𝜋0) = 0).  

Passo 3: Selecione a tarefa com o menor tempo total de processamento para ser a primeira tarefa de 

R.  

Passo 4: 𝑅← 𝑅 + 𝐽𝑖, 𝐽 ← 𝐽 - 𝐽𝑖 , i = 2 // Fase de construção da solução 

Figura 10. Pseudocódigo da heurística. LWW (Continua...) 

Passo 4.1: Selecione a k-ésima tarefa min
Jk∈J

{D[𝑖]k} e insira na posição i de R. 

Passo 4.2: J = 𝑅← 𝑅 + 𝐽𝑖, 𝐽 ← 𝐽 - 𝐽𝑖 , 𝑖 ← 𝑖 + 1. Se i > n, então PARE. Caso contrário, retorne 

ao Passo 4.1. 
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Passo 5: 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡) ← Cmax(R). Insira J[1] de R em S. 𝑆← 𝑆 + 𝐽𝑖 , 𝑅← 𝑅 - 𝐽𝑖 , i ← 1 e 𝑗 ← 0 

Passo 5.1: 𝑖 ← 𝑖 + 1, 𝑅← 𝑅 - 𝐽𝑖 e 𝑆← 𝑆 + 𝐽𝑖 

Passo 5.2: Selecione a tarefa na primeira posição de R e Determine a melhor inserção k em S por 

meio do incremento da função-objetivo ∆I(k)= minj=0,…i-1{∆I(j)}. 

Passo 5.3: 𝑗 ←𝑗 + 1 

Se ∆S(j,h) = mink=j+1,…i{∆S(i,k)} < 0 então troque Jj e Jh de posição; 

Passo 6: Se 𝑖 > 𝑛 − 1 então, vá para o Passo 7. Caso contrário, retorne ao Passo 5.1 

Passo 7: 𝑇 ← 𝑇 + 1. Calcule Cmax de Si’ e vá para o Passo 8. 

Passo 8: Se Cmax(Si) < Cmax(Best) e T < 4, então S ← Si e Cmax(Best) ← Cmax(Si). volte para o Passo 5.1. 

Caso contrário, vá para o Passo 9; 

Passo 9: Se Cmax(Si) < Cmax(Best), então Si ← Si, Cmax(Best) ← Cmax(Si) e Pare. 

Figura 10. Pseudocódigo da heurística LWW (Conclusão.). Fonte: Baseado em Li, Wang e Wu (2008). 

 

e) Heurística Fast Composite Heuristic (FCH), de Li e Wu (2008): FCH gera a sequência 

inicial por meio da aplicação da heurística NEH. Com a sequência R construída, a 

estratégia de construção RZ de Rajendran e Ziegler (1997) é aplicada até 10 vezes ou se 

melhores soluções não são encontradas. Com a sequência S gerada por RZ-C, uma fase 

de melhoria é empregada aplicando Backward Swap and Continue até 20 vezes ou até 

que melhores soluções não sejam encontradas. O pseudocódigo da heurística FCH pode 

ser visto na Figura 11. 

 

Dado um conjunto J = {j
1
, j

2
, j

3
 , … , j

n
} de n tarefas, seja S o conjunto de tarefas programadas, R o 

conjunto de tarefas não programadas e A o conjunto de tarefas ordenadas. 

Passo 1: 𝑅𝑖← ∅  ; 𝑆𝑖←∅ ; i = 0, T ← 1. //Primeira fase – com heurística NEH 

Passo 2: Gere A ordenando as tarefas de J de acordo com a ordenação não crescente da soma total dos 

tempos de processamento; 

Passo 2: Para cada par de tarefas i e k de R calcule: 

Iik = ∑ ∑ 𝑡𝑖,𝑗
𝑚
𝑝=𝑗

𝑚
𝑗=2 + ∑ ∑ 𝑡𝑘,𝑗

𝑘
𝑝=1

𝑚−1
𝑗=1 − min

𝑗=1,.,𝑚
{∑ 𝑡𝑖ℎ

𝑚
ℎ=𝑗 +  ∑ 𝑡𝑘ℎ

𝑚
ℎ=1 −  𝑡𝑖𝑗 −  𝑡𝑘𝑗}   

sendo 𝜋0 uma sequência com os valores I[0]i =  ∑ ∑ 𝑡𝑖,𝑝
𝑘
𝑝=1

𝑚−1
𝑗=1  e ((I[0], n+1) =  0) e 𝜋𝑛+1 uma 

sequência com os valores de (I[n+1], i) = ∑ ∑ 𝑡𝑖,𝑗
𝑚
𝑝=𝑗

𝑚
𝑗=2  (neste caso, I[𝑛+1], 0 = 0).  

Figura 11. Pseudocódigo da heurística FCH (Continua...) 

Passo 3: Selecione a tarefa com min
1≤j≤n

{I[0]k} como a primeira tarefa da sequência (se mais de uma tarefa 

tiver o mesmo valor, selecione a tarefa que aparece primeiro na sequência A como regra de 

desempate). Faça R ← R + Ji , A ← A – Ji e i ← i + 1. 
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Passo 4: Selecione a tarefa com min
1≤j≤n

{Ij[n+1]} e que não seja a tarefa selecionada no Passo 2 (se mais 

de uma tarefa tiver o mesmo valor, selecione a tarefa que aparece primeiro na sequência A como regra 

de desempate). Faça R ← R + Ji e A ← A – Ji. 

Passo 5: 𝑅𝑖 =  (𝐽[0] , 𝐽[1] , 𝐽[2] , 𝐽[3]), na qual J[0] e J[3] são tarefas fantasmas ; i = 2.  

Passo 6: i ← i + 1. Se i > (n – 2) então vá para o Passo 6, caso contrário vá para o Passo 5.1. 

Passo 6.1: Remova J[1] em A e insira na posição 𝑅[1] em R. 

Passo 6.2: Determine a posição ótima j por meio do incremento do tempo de ociosidade total 

min
j=0,…,k

{𝑅[𝑗],𝑖
(𝑁)

} 

Passo 6.3: A sequência parcial é dada pela inserção da tarefa J[1] na posição j que minimiza Cmax. 

Passo 6.4: Faça i ← i + 1; A ← A – Ji e R ← R + Ji. Retorne ao Passo 5.1 

Passo 7: k ← k + 1 

Passo 8: 𝑖 ← 0, 𝑓𝑙𝑎𝑔 ← 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 e S ← R; // Fase de construção da solução 

Passo 9: 𝑖 ← 𝑖 + 1, 𝑗 ← 0. Se i > n então vá para o Passo 9.3, caso contrário, vá para o Passo 9.1. 

Passo 9.1: Se 𝑖 ≠ 𝑗 então encontre a posição p de 𝐽[𝑖] em R. Determine ∆ resultante da inserção 

de 𝐽[𝑖] na posição q em R. 

Passo 9.3: Se ∆ < 0 então, remova 𝐽[𝑝] e insira uma posição após  𝐽[𝑞]. 𝑆 ←  𝑅 e 𝑓𝑙𝑎𝑔 ←

𝑡𝑟𝑢𝑒. Caso contrário, a sequência S permanece inalterada. 

Se 𝑓𝑙𝑎𝑔 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 ou k > 10 então vá para o Passo 8. Caso contrário, volte ao passo 7. 

Passo 10: 𝑘 ← 0. 

Passo 11: 𝑓𝑙𝑎𝑔 ← 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, ∆ ← 0 e 𝑖 ← 𝑛 // Fase de melhoria da solução 

Passo 11.1: Enquanto 𝑖 > 0 faça  

Passo 11.1.1: 𝑗 ← 𝑖 − 1. Enquanto 𝑗 > 0 faça: Calcule 𝜎[𝑖][𝑗]
(𝑆)

. Se ∆ > 𝜎[𝑖][𝑗]
(𝑆)

 então 

𝑝 ← 𝑖, 𝑞 ← 𝑗 , ∆ ← 𝜎[𝑖][𝑗]
(𝑆)

. 

Passo 11.1.2: 𝑗 ← 𝑗 − 1. Se 𝑗 > 0 volte para o Passo 11.1.1, caso contrário, caso 

contrário faça 𝑖 ← 𝑖 − 1. Se 𝑖 > 0 volte para o Passo 11.1, caso contrário vá para o 

Passo 12. 

Passo 11.2: Se ∆ < 0 então troque 𝜋[𝑝] por 𝜋[𝑞] e 𝑓𝑙𝑎𝑔 ← 𝑡𝑟𝑢𝑒  a nova sequência é dada por 

𝑆𝑖  ←  𝑆𝑖′.  

Passo 12: 𝑘 ← 𝑘 + 1. Se k > 20 ou flag = false, então pare, caso contrário, volte ao Passo 11. 

Figura 11. Pseudocódigo da heurística FCH (Conclusão.). Fonte: Baseado em Li e Wu (2008). 

 

f) Heurística LCH, de Laha e Chakraborty (2009): LCH gera a sequência inicial R 

ordenando as tarefas em ordem decrescente do tempo total de processamento das tarefas. 

Aplica-se então Forward Shift para a primeira tarefa e Backward Insertion para o 
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restante das tarefas. Com a melhor sequência R adotada, a sequência S é construída por 

meio de LC-C até que todas as tarefas tenham sido programadas. O pseudocódigo da 

heurística LCH pode ser visto na Figura 12. 

 

Dado um conjunto J = {j
1
, j

2
, j

3
 , … , j

n
} de n tarefas, seja Si o conjunto de tarefas programadas, Ri o 

conjunto de tarefas não programadas, Ai o conjunto de tarefas ordenadas. 

Passo 1: 𝑅𝑖← 𝐽  ; 𝑆𝑖←∅ ; i = 0, T ← 1. 

Passo 2: Para cada tarefa, calcule: // Fase de índice – Com busca local 

Ti = ∑ tij
m
j=1   

Passo 3: Ordene as tarefas de Ri em ordem não crescente de Ti.  

Passo 4: Aplique o mecanismo Forward Insertion para todas as tarefas de Ri, separadamente (n – 1) 

vezes (cada caso sendo independente dos outros), inserindo a primeira tarefa i nas (n – 1) posições 

possíveis. Similarmente, aplique o mecanismo backward insertion para a sequência Ri, inserindo 

todas as outras tarefas na primeira posição de Ri, gerando (n – 1) sequências completas. A melhor 

sequência completa é tida como a de melhor Cmax das 2(n – 1) sequências geradas e é adotada como 

a sequência inicial  Ri; 

Passo 5: Faça k = 1. Selecione as duas primeiras tarefas de Ri. Obtenha a melhor sequência parcial 

das duas possíveis combinações desse par de tarefas. Adote-a como a sequência Si. // Construção 

Passo 6: k = k + 1. Gere sequências parciais, cada uma com 2k tarefas, selecionando as próximas duas 

tarefas de Ri e considerando-as como um bloco e inserindo nas 2k – 1 posições da sequência parcial 

Si. Selecione a melhor sequencia avaliada e adote-a como Si. A primeira tarefa do par então é inserida 

em todas as posições possíveis de Si. Caso haja uma sequência Si’ melhor que Si, então a adote como 

Si. Caso contrário, a sequência permanece inalterada. A segunda tarefa do k-ésimo par é então 

reinserida em todas as 2k- 1 posições de Si. Se a melhor dessas 2k – 1 sequências é melhor que Si, 

então a adote como Si, caso contrário, Si permanece inalterada. 

Passo 7: Repita o Passo 4 até que todas as tarefas tenham sido programadas. Caso na última iteração 

reste uma única tarefa a ser programada, considere-a como um bloco. 

Figura 12. Pseudocódigo da heurística LCH. Fonte: Baseado em Laha e Chakraborty, 2009. 

 

 

 

3.2.2 Novas heurísticas construtivas para o problema no-wait flow shop com m máquinas 

e minimização de makespan 
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 Tomando-se por base as definições apresentadas por Framinan, Gupta e Leinsten (2004) 

e Framinan, Leinsten e Ruiz-Usano (2005), uma heurística simples pode ser composta de uma 

fase de geração da sequência inicial e uma fase construtiva. Neste sentido, novas heurísticas 

construtivas simples podem ser propostas combinando-se os diferentes índices e mecanismos 

de construção encontrados para o problema Fm|no-wait|Cmax. 

 Em relação a geração da sequência inicial, os seguintes índices foram elencados: Tempo 

total de processamento ponderado (DESC(∑ tij ×jm
j=1 )); tempo total de processamento das tarefas 

(DESC(∑ tij
m
j=1 )); matriz entre instantes de término (CITSP(C[i][k])) e; matriz de instantes de 

término de pares de tarefas (FITSP(C[i][k]). Para matriz C[i][k] de Framinan e Nagano (2008), 

uma nova forma de ordenação inicial foi proposta (Figura 13). 

 

Dado um conjunto J = {j
1
, j

2
, j

3
 , … , j

n
} de n tarefas, seja Ri o conjunto de tarefas não programadas. 

Passo 1: Selecione a tarefa com o menor tempo total de processamento como a primeira tarefa da 

sequência R. Selecione a segunda tarefa cujo par com a primeira tarefa de R impacte no C[i][k]. As 

duas tarefas são fixadas respectivamente como as que ocupam a primeira (J[1]) e a última (J[i]) 

posições. 

Passo 2: Gere uma lista com as tarefas restantes avaliando C[1][i] e C[2][i]. O menor valor entre os dois 

instantes de término é o índice atribuído a tarefa i. Ordene a lista em ordem não crescente do índice; 

Passo 3: Insira a primeira tarefa da lista em todas as posições possíveis entre as  tarefas J[1] e J[i] sem 

alterar a posição relativa das tarefas em R. A sequência parcial que gerar o menor custo da inserção 

𝐶 =  Cij + Cjk −   Cik é adotada como R para a próxima iteração. 

Figura 13. Pseudocódigo da geração da sequência inicial para matriz C[i][k]. Fonte: Autor, 2015 

  

 Em relação fase de construção, identificou-se os mecanismos NEH-C, RC-C, LWRZ-C, 

FL-C, TRIPS-C e LC-C que foram utilizados em heurísticas construtivas para solução do 

problema 𝐹𝑚|no-wait|Cmax e os mecanismos  BAH-C, BIH-C, FNM-C, GPSLLS-C e QUARTS-

C em heurísticas para o problema  Fm|no-wait|TFT.  

 Levando-se em consideração que BAH-C e BIH-C são as heurísticas propriamente ditas 

BAH e BIH respectivamente, estes mecanismos não serão consideradas. Já TRIPS-C e 

QUARTS-C não são recomendadas para problemas de grande porte (acima de 200 tarefas) 

(BROWN; MCGARVEY; VENTURA, 2004, NAGANO; ARAÚJO, 2013). Neste sentido, 

adota-se como mecanismos de construção NEH-C, RC-C, LW-C, FL-C, LC-C, FNM-C e 

GPSLLS-C. Se todas os mecanismos de construção e índices forem combinados, as heurísticas 

construtivas simples propostas vistas na Figura 14 podem ser geradas. 
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Heurística 
  

Fase I   Fase II   Fase III 
                

                  

H1NEH  DESC(∑ tij ×jm
j=1 )   NEH-C     

                  

H1RC  DESC(∑ tij ×jm
j=1 )   RC-C     

                  

H1LW  DESC(∑ tij ×jm
j=1 )   LW-C     

                  

H1FL  DESC(∑ tij ×jm
j=1 )   FL-C     

                  

H1LC  DESC(∑ tij ×jm
j=1 )   LC-C     

                  

H1FNM  DESC(∑ tij ×jm
j=1 )   FNM-C     

                  

H1GPSLLS  DESC(∑ tij ×jm
j=1 )   GPSLLS-C     

                  

H2NEH  DESC(∑ tij
m
j=1 )   NEH-C     

                  

H2RC   DESC(∑ tij
m
j=1 )   RC-C     

                  

H2LW   DESC(∑ tij
m
j=1 )   LW-C     

                  

H2FL   DESC(∑ tij
m
j=1 )   FL-C     

                  

H2LC   DESC(∑ tij
m
j=1 )   LC-C     

                  

H2FNM   DESC(∑ tij
m
j=1 )   FNM-C     

                  

H2GPSLLS   DESC(∑ tij
m
j=1 )   GPSLLS-C     

                  

H3NEH CITSP(C[i][k])   NEH-C     
                  

H3RC CITSP(C[i][k])   RC-C     
                  

H3LW CITSP(C[i][k])   LW-C     
                  

H3FL CITSP(C[i][k])   FL-C     
                  

H3LC CITSP(C[i][k])   LC-C     
                  

H3FNM CITSP(C[i][k])   FNM-C     
                  

H3GPSLLS CITSP(C[i][k])   GPSLLS-C     
                  

H4NEH FITSP(C[i][k])   NEH-C     
                  

H4RC FITSP(C[i][k])   RC-C     
                  

H4LW FITSP(C[i][k])   LW-C     

      

H4FL FITSP(C[i][k])   FL-C     
            

H4LC FITSP(C[i][k])   LC-C     
            

H4FNM FITSP(C[i][k])   FNM-C     
            

H4GPSLLS FITSP(C[i][k])   GPSLLS-C     
      

Figura 14. Heurísticas construtivas simples para no-wait flow shop com m máquinas 

Fonte: Autor, 2015. 

3.2.3 Delineamento dos experimentos e discussão dos resultados para heurísticas simples 

 

 



74 

 

 Todos os métodos foram implementados em linguagem Delphi e executados em um 

computador com processador i5 2410M 2.30Ghz com 4Gb de RAM. O banco de problemas 

testes adotados foi o de Ruiz, Vallada e Framinan (2015), que consiste em 480 problemas com 

as seguintes características: 

 Um conjunto de problemas de pequeno e médio porte, sendo cada combinação de n = 

{10, 20, 30, 40 50, 60} e m = {5, 10, 15, 20}. Cada conjunto apresenta  dez problemas 

para cada combinação de máquina, totalizando 240 problemas; 

 Um conjunto de problemas de  grande porte, sendo cada combinação de n = {100, 200, 

300, 400, 500, 600, 700, 800} e m = {20, 40, 60}. Cada conjunto apresenta  dez 

problemas para cada combinação de máquina, totalizando 240 problemas. 

 Os tempos de processamento foram definidos em um intervalo entre [1,99] em uma 

distribuição uniforme. 

  

 A análise dos resultados foi conduzida em função da classificação das heurísticas: 

Heurísticas Construtivas Simples e Heurísticas Construtivas Compostas. Sendo assim, este 

capítulo tenta responder quais as melhores heurísticas construtivas da literatura atualmente e se 

as heurísticas propostas apresentam desempenho superior em relação a qualidade de solução 

das já propostas na literatura. 

 Para avaliar a eficácia das heurísticas, relacionada com a qualidade da solução, dois 

índices de avaliação foram adotados: 

a) Porcentagem de Sucesso: Representa o quanto um determinado método apresentou as 

melhores soluções em relação ao um conjunto de problemas. Pode ser definida como a 

razão entre o número de problemas que um determinado método apresentou a melhor 

solução em comparação aos outros métodos e o número total de problemas de um 

conjunto de problemas com mesmas especificações; 

b) Desvio Relativo Médio (DRM): Apresenta o quanto a solução de determinado método 

se distancia da melhor solução encontrada. O DRM pode ser representado pela Equação 

30. 

 

DRMi= 
(Cmaxi- Cmaxbest)

Cmaxbest

×100 (30) 

Em que: 

𝐷𝑅𝑀𝑖 - Desvio relativo médio da solução do método i; 

𝐶𝑚𝑎𝑥𝑖 - Makespan (Cmax) do método i; 
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𝐶𝑚𝑎𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡 - Melhor Cmax para determinado problema 

 

 Se DRMi = 0, a melhor solução do problema é dada por Cmax do método i. 

 Adicionalmente, análises estatísticas também foram realizadas, a fim para avaliar se há 

diferença estatística significativa ao nível de 95% entre as médias das heurísticas consideradas. 

Neste sentido utilizaram-se o gráfico de intervalo de médias e o teste de honestidade de Tukey, 

ambas recomendadas para avaliação de múltiplas médias.  

Já em relação a eficiência do método, o  tempo computacional médio (Equação 31) foi 

a medida adotada. 

 

CPUi= 
∑ 𝐶𝑃𝑈𝑖𝑗

𝑁𝑟
𝑗=1

𝑁𝑟
  (31) 

 

sendo  

CPUi – Média do tempo computacional do método i em relação ao conjunto de problemas r; 

CPUij – Tempo computacional do método i para o problema j; 

Nr - número total de problemas de um conjunto r. 

 

 O procedimento de cálculo de Cmax proposto no início deste capítulo foi implementado 

em todas as heurísticas construtivas, exceto LWW de Li, Wang e Wu (2008) e FCH de Li e Wu 

(2008) que já possuem procedimentos de aceleração do cálculo de Cmax em sua estrutura. 

 Os resultados apresentados nas tabelas de porcentagens de sucesso e de DRM são 

correspondentes às médias dos dez problemas de cada combinação de n × m. Quanto aos 

gráficos de linha apresentados, em relação ao número de tarefas (máquinas), os resultados 

encontrados correspondem às médias dos problemas com máquinas (tarefas) agrupadas. Já em 

relação aos gráficos de intervalos de médias e os testes de tukey, os resultados encontrados são 

correspondentes as médias de 240 problemas para os gráficos de pequeno e grande porte e de 

480 problemas considerando todos os conjuntos de problemas. 

Para comparação com as heurísticas RAJ e MCL, elencaram-se as heurísticas simples 

que apresentaram os melhores desempenhos em uma experimentação computacional realizada 

previamente. Estas heurísticas são H2GPSLLS, H2FNM, H1GPSLLS, H1FNM, H3GPSLLS, 

H4GPSLLS e H4FNM. Na Tabela 16, apresenta-se a porcentagem de sucesso para os problemas 

testes das classes de 10 a 60 tarefas. 
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Tabela 16 - Porcentagem de sucesso (%) das heurísticas construtivas simples para conjuntos de 

problemas testes de 10 a 60 tarefas 

 n  m MCL RAJ H2GPSL H2FNM H1GPSL H1FNM H3GPSL H4GPSL H4FNM 

10 5 0 20 40 60 70 50 30 70 50 

  10 10 30 70 80 70 70 70 60 20 

  15 10 10 40 20 60 40 40 40 50 

  20 0 20 30 70 30 80 60 30 40 

Média 5 20 45 57,5 57,5 60 50 50 40 

20 5 0 0 10 30 20 10 20 20 20 

  10 0 10 20 20 20 10 20 30 10 

  15 0 0 20 30 30 20 20 10 0 

  20 0 0 20 20 10 60 20 40 0 

Média 0 2,5 17,5 25 20 25 20 25 7,5 

30 5 0 0 10 40 20 10 0 20 0 

  10 0 0 30 10 20 10 20 10 10 

  15 0 0 20 30 30 10 10 0 0 

  20 0 0 40 10 40 0 10 0 0 

Média 0 0 25 22,5 27,5 7,5 10 7,5 2,5 

40 5 0 0 0 20 20 30 0 40 0 

  10 0 0 30 0 30 0 20 20 0 

  15 0 0 20 10 10 30 0 40 0 

  20 0 0 40 10 0 0 30 10 10 

Média  0 0 22,5 10 15 15 12,5 27,5 2,5 

50 5 0 0 10 20 10 20 30 20 0 

  10 0 0 10 30 20 20 10 20 0 

  15 0 0 20 0 40 10 20 20 0 

  20 0 0 10 0 10 0 40 40 0 

Média 0 0 12,5 12,5 20 12,5 25 25 0 

60 5 0 0 10 40 10 0 30 10 10 

  10 0 0 20 10 20 10 10 40 10 

  15 0 0 20 10 0 40 0 30 0 

  20 0 0 0 0 10 20 20 50 0 

Média  0 0 12,5 15 10 17,5 15 32,5 5 

Média 0,83 3,75 22,50 23,75 25,00 22,92 22,08 27,92 9,58 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Por meio dos resultados apresentados na Tabela 16,  pode-se constatar que a heurística 

H4GPSLLS apresentou a maior porcentagem de sucesso para todos os problemas. Outras 

heurísticas obtiveram maior porcentagem de sucesso, para problemas com 10 (H1FNM), 20 

(H2FNM e H1FNM), 30 (H2GPSLLS e H1GPSLLS) e 50 (H3GPSLLS) tarefas. Seguido de 

H4GPSLLS, as heurísticas H2GPSLLS e H2FNM apresentaram porcentagens de sucesso 

superiores que em relação a H1FNM, H2GPSLLS, H3GPSLLS, H4FNM, RAJ  e MCL. 
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Tabela 17 - Porcentagem de sucesso (%) das heurísticas construtivas simples para conjuntos de 

problemas testes de 100 a 800 tarefas  (Continua...) 

 n  m MCL RAJ H2GPSL H2FNM H1GPSL H1FNM H3GPSL H4GPSL H4FNM 

100 20 0 0 20 10 0 10 40 20 0 

  40 0 0 0 10 30 20 10 30 0 

  60 0 0 20 10 20 10 40 10 0 

Média   0 0 13,33 10 16,67 13,33 30 20 0 

200 20 0 0 10 0 30 0 30 30 0 

  40 0 0 20 0 10 0 40 30 0 

  60 0 0 10 0 10 10 30 40 0 

Média   0 0 13,33 0 16,67 3,33 33,33 33,33 0 

300 20 0 0 30 0 20 0 20 30 0 

  40 0 0 0 0 10 0 20 70 0 

  60 0 0 0 0 20 0 20 60 0 

Média   0 0 10 0 16,67 0 20 53,33 0 

400 20 0 0 30 0 0 0 10 60 0 

  40 0 0 10 0 30 0 0 60 0 

  60 0 0 10 0 20 0 30 40 0 

Média   0 0 16,67 0 16,67 0 13,33 53,33 0 

500 20 0 0 30 0 10 0 40 20 0 

  40 0 0 10 0 10 0 40 40 0 

  60 0 0 20 0 0 0 20 60 0 

Média   0 0 20 0 6,67 0 33,33 40 0 

600 20 0 0 10 0 20 0 0 70 0 

  40 0 0 20 0 0 0 30 50 0 

  60 0 0 10 0 0 0 30 60 0 

Média   0 0 13,33 0 6,67 0 20 60 0 

700 20 0 0 10 0 10 0 30 50 0 

  40 0 0 10 0 20 0 0 70 0 

  60 0 0 10 0 10 0 30 50 0 

Média   0 0 10 0 13,33 0 20 56,67 0 
 

 

 

 

 

 (Conclusão.) 

n  m MCL RAJ H2GPSL H2FNM H1GPSL H1FNM H3GPSL H4GPSL H4FNM 

800 20 0 0 0 0 10 0 30 60 0 

  40 0 0 0 0 10 0 0 90 0 
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  60 0 0 20 0 20 0 20 40 0 

Média   0 0 6,67 0 13,33 0 16,67 63,33 0 

Média  0 0 12,92 1,25 13,33 2,08 23,33 47,5 0,00 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Já em relação à porcentagem de sucesso para os conjuntos de tarefas de 100 a 800 tarefas 

(Tabela 17), pode-se constatar que a heurística H4GPSLLS apresenta o melhor desempenho em 

quase todos os conjuntos de problemas (exceto para o de 100 tarefas). As heurísticas RAJ e 

MCL não apresentaram a porcentagem de sucesso para problemas com tarefas acima de 20.  

 Na Tabela 18 apresentam-se as médias de porcentagem de sucesso das heurísticas para 

os conjuntos de problemas considerados. 

 

Tabela 18 - Porcentagem de sucesso (%) das heurísticas construtivas simples para banco de problemas 

testes VRF 

 n MCL RAJ H2GPSL H2FNM H1GPSL H1FNM H3GPSL H4GPSL H4FNM 

10 5 20 45 57,5 57,5 60 50 50 40 

20 0 2,50 17,5 25 20 25 20 25 7,5 

30 0 0 25 22,5 27,5 7,5 10 7,5 2,5 

40 0 0 22,5 10 15 15 12,5 27,5 2,5 

50 0 0 12,5 12,5 20 12,5 25 25 0 

60 0 0 12,5 15 10 17,5 15 32,5 5 

100 0 0 13,33 10 16,67 13,33 30 20 0 

200 0 0 13,33 0 16,67 3,33 33,33 33,33 0 

300 0 0 10 0 16,67 0 20 53,33 0 

400 0 0 16,67 0 16,67 0 13,33 53,33 0 

500 0 0 20 0 6,67 0 33,33 40 0 

600 0 0 13,33 0 6,67 0 20 60 0 

700 0 0 10 0 13,33 0 20 56,67 0 

800 0 0 6,67 0 13,33 0 16,67 63,33 0 

Média 0,36 1,61 17,02 10,89 18,33 11,01 22, 39,11 4,11 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pode-se visualizar na Figura 15 a variação ocorrida nas porcentagens de sucesso das 

heurísticas para o banco de problemas testes considerado. 



79 

 

 
Figura 15. Variação da porcentagem de sucesso para heurísticas simples para todas as tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

  

 Da Tabela 18 e do gráfico apresentado na Figura 15 pode ser observado que: 

 Na média geral o método H4GPSLLS apresentou o melhor desempenho em porcentagem 

de sucesso, seguindo uma tendência de crescimento de melhores soluções a medida que 

o número de tarefas aumenta; 

 A heurística H1FNM apresentou melhores desempenhos para problemas dimensionados 

com pequeno número de tarefas (10 e 20 tarefas) e H2FNM apresentou melhor 

porcentagem para o grupo de 20 tarefas. Já H1GPSLLS obteve o melhor desempenho 

para problemas de 30 tarefas e H3GPSLLS em problemas de 100 e 200 tarefas; 

 Pode-se constatar que todas as heurísticas propostas obtiveram maior porcentagem de 

sucesso que as heurísticas RAJ e MCL. 
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 Em relação ao número de máquinas, pode-se visualizar na Figura 16 a variação da 

porcentagem de sucesso das heurísticas para 5, 10, 15 e 20 máquinas dos conjuntos de 

problemas de 10 a 60 tarefas. 

 

 
Figura 16. Variação da porcentagem de sucesso para 5, 10, 15 e 20 máquinas em heurísticas simples 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser observado, as porcentagens de sucesso das heurísticas H1GPSLLS, 

H4FNM e H2FNM tendem a diminuir à medida que o número de máquinas aumenta. Em 

contrapartida, a heurística H1FNM tende a aumentar o número de melhores soluções, em 

especial a partir de 15 máquinas. Já as heurísticas H2GPSLLS, H4GPSLLS, RAJ e MCL atingem 

a melhor porcentagem de sucesso para o caso de dez máquinas decrescendo em melhores 

soluções posteriormente. 

 Para o caso de 20, 40 e 60 máquinas, oriundo dos conjuntos de problemas que vão de 

100 a 800 tarefas, pode-se visualizar na Figura 17 a variação da porcentagem de sucesso das 

heurísticas. 
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Figura 17. Variação da porcentagem de sucesso para 20, 40 e 60 máquinas em heurísticas simples 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como podem ser observadas na Figura 17, as porcentagens de sucesso das heurísticas 

H4GPSLLS e H1GPSLLS apresentam um comportamento de aumento para 40 máquinas e 

decrescimento para 60 tarefas. Em contrapartida H2GPSLLS e H3GPSLLS apresentam 

decrescimento em porcentagem de sucesso para problemas com 40 máquinas. Já H1FNM 

apresenta uma tendência de crescimento à medida que  o número de máquinas aumenta. Em 

relação a H2FNM, RAJ e MCL, pode-se observar estabilidade em todas as classes de número 

de máquinas. 

 Em relação à variação entre a solução de um dado método com a melhor solução 

encontrada para os conjuntos de problemas, apresentam-se na Tabela 19 os desvios relativos 

médios dos resultados das heurísticas para os conjuntos de problemas de 10 a 60 tarefas. 
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Tabela 19 - Desvio Relativo Médio (%) das heurísticas simplespara problemas de 10 a 60 tarefas 

 t m MCL RAJ H2GPSL H2FNM H1GPSL H1FNM H3GPSL H4GPSL H4FNM 

10 5 5,52 1,63 0,87 0,22 0,17 0,26 1,32 0,23 1,22 

 10 9,16 2,77 0,47 0,25 0,58 0,27 0,83 1,06 2,00 

 15 5,44 3,71 0,91 0,65 0,27 0,68 0,62 1,06 0,42 

 20 8,94 2,37 1,81 0,63 1,29 0,33 0,62 1,13 0,89 

20 5 4,59 4,54 0,91 0,81 1,33 0,76 0,82 0,97 1,74 

 10 11,32 3,85 1,35 1,21 0,98 1,08 1,70 0,79 2,48 

 15 14,08 3,91 1,64 1,16 1,28 1,12 1,07 0,92 2,03 

 20 13,03 4,08 1,69 1,14 1,77 0,78 0,80 0,64 2,18 

30 5 5,31 5,34 1,30 0,68 1,24 0,64 1,26 0,66 1,32 

 10 8,37 4,68 0,93 0,71 1,25 1,34 0,93 1,09 2,03 

 15 13,86 4,55 1,08 1,01 1,32 1,33 1,36 1,26 2,13 

 20 12,94 4,50 0,50 1,16 0,80 1,07 1,02 1,46 3,09 

40 5 7,34 5,18 1,07 0,78 1,29 0,77 0,95 0,70 1,90 

 10 6,75 5,10 0,84 1,16 0,49 1,18 1,10 1,01 2,52 

 15 11,30 5,07 0,80 1,20 0,96 0,60 1,41 0,55 2,10 

 20 12,60 5,21 0,76 1,15 1,34 1,16 0,89 0,85 1,63 

50 5 6,17 6,77 1,11 0,84 1,27 0,85 1,12 1,10 1,63 

 10 8,86 5,29 1,00 0,84 0,87 0,68 0,88 0,77 1,68 

 15 10,90 5,41 0,70 1,23 0,56 0,96 0,65 0,72 1,76 

 20 11,51 4,73 1,08 1,30 1,01 1,22 0,85 0,46 2,16 

60 5 4,82 6,45 0,97 0,41 0,75 0,96 0,62 0,89 1,42 

 10 11,16 4,77 0,76 1,03 0,67 1,01 0,77 0,28 1,63 

 15 9,38 5,12 0,72 1,09 0,96 0,65 1,03 0,51 1,63 

 20 11,14 5,26 0,87 1,09 0,78 0,76 0,81 0,46 2,45 

Média 9,35 4,60 1,01 0,91 0,97 0,85 0,98 0,82 1,83 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Na Figura 18, apresenta-se a variação dos desvios relativos médio das heurísticas para 

os conjuntos de problemas de 10 a 60 tarefas. 
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Figura 18. Desvio relativo médio (%) para heurísticas simples para conjuntos de 10 a 60 tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Dos resultados encontrados na Tabela 19 e na Figura 18, pode-se constatar que: 

 Em relação à análise geral dos DRMs, H4GPSLLS apresentou o melhor desempenho, 

obtendo os menores DRMs nos conjuntos de problemas de 20, 40, 50 e 60 tarefas, sendo 

que as heurísticas H1FNM e H2FNM obtiveram o melhor desempenho nos conjuntos 

de problemas de 10 e 30 tarefas, respectivamente. Em casos isolados, H2GPSLLS (Para 

os problemas de 30 × 20 e 40 × 20) e H1GPSLLS (Para os problemas de 10 × 5, 10 × 15, 

40 × 10 e 50 × 15) apresentaram o menor DRM; 

 Uma das possíveis razões para o destaque das heurísticas H1FNM e H2FNM pode ser 

dada pela ordenação inicial. Experimentações computacionais conduzidas por 

Framinan, Leinsten e Rajendran (2003) mostraram que a ordenação decrescente de 

algum índice apresenta os melhores resultados quando combinados com alguma fase 

construtiva. 
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 Na Tabela 20 apresenta-se a os resultados dos desvios relativos médios das heurísticas 

para os conjuntos de problemas de 100 a 800 tarefas. 

 

Tabela 20 - Desvios relativos médios (%) das heurísticas para problemas de 100 a 800 tarefas 

 t m MCL RAJ H2GPSL H2FNM H1GPSL H1FNM H3GPSL H4GPSL H4FNM 

100 20 10,15 6,25 0,87 0,84 1,04 0,77 0,53 0,56 2,15 

 40 12,39 5,27 0,73 1,08 0,69 0,74 0,94 0,70 1,97 

 60 12,37 4,61 0,51 1,13 0,71 0,87 0,36 0,42 1,80 

200 20 8,61 5,53 0,35 1,11 0,42 0,68 0,52 0,32 1,60 

 40 9,86 5,86 0,36 1,22 0,57 0,58 0,29 0,32 1,60 

 60 10,18 5,21 0,28 1,29 0,44 0,73 0,34 0,28 1,73 

300 20 8,79 5,10 0,37 1,34 0,43 0,83 0,39 0,28 1,90 

 40 8,97 5,43 0,46 1,34 0,43 0,84 0,32 0,04 1,70 

 60 8,67 5,15 0,40 1,23 0,37 0,95 0,43 0,10 1,82 

400 20 8,00 5,08 0,27 1,49 0,51 0,90 0,30 0,18 1,73 

 40 8,96 5,33 0,32 1,30 0,36 0,82 0,42 0,05 1,70 

 60 7,91 5,24 0,54 1,36 0,56 0,96 0,37 0,16 1,81 

500 20 7,64 5,50 0,24 1,32 0,40 0,93 0,22 0,16 1,85 

 40 8,12 5,20 0,39 1,41 0,49 0,92 0,21 0,19 1,68 

 60 7,72 4,96 0,27 1,39 0,34 0,77 0,15 0,07 1,67 

600 20 6,97 4,67 0,22 1,28 0,18 0,82 0,24 0,04 1,59 

 40 7,65 5,28 0,27 1,32 0,30 0,98 0,29 0,09 1,76 

 60 7,78 5,27 0,32 1,44 0,36 1,00 0,12 0,05 1,57 

700 20 7,47 5,00 0,29 1,43 0,32 1,08 0,17 0,18 1,65 

 40 7,65 4,95 0,26 1,48 0,31 1,01 0,15 0,07 1,66 

 60 8,42 5,21 0,35 1,64 0,28 1,16 0,14 0,11 1,72 

800 20 5,76 4,92 0,22 1,29 0,23 0,85 0,20 0,08 1,63 

 40 7,24 5,07 0,37 1,51 0,22 1,13 0,26 0,01 1,74 

 60 7,10 4,65 0,22 1,45 0,20 0,91 0,20 0,07 1,67 

Média 8,52 5,20 0,37 1,32 0,42 0,88 0,31 0,19 1,74 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Tabela 20, pode-se observar que a heurística H4GPSLLS apresentou os menores 

desvios relativos médio na maioria dos conjuntos de problemas. 

 Na Figura 19 pode-se visualizar a variação da média dos desvios relativos médios das 

heurísticas para os conjuntos de 100 a 800 tarefas. 
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Figura 19. Médias dos desvios relativos médios para heurísticas simples de 100 a 800 tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pode-se constatar na Figura 19 que a heurística H4GPSLLS apresentou os menores 

desvios relativos médios, com tendência de decrescimento à medida que o número de tarefas 

aumenta o que evidencia sua eficácia para problemas de grande porte; 

 Para uma análise geral dos conjuntos de problemas aqui considerados, pode-se 

visualizar na Tabela 21, as médias dos desvios relativos para cada conjunto de problema 

estudado. 

 

Tabela 21- Média dos desvios relativos médios (%) das heurísticas construtivas simples 

 n MCL RAJ H2GPSL H2FNM H1GPSL H1FNM H3GPSL H4GPSL H4FNM 

10 7,26 2,62 1,02 0,44 0,58 0,39 0,84 0,87 1,13 

20 10,76 4,09 1,40 1,08 1,34 0,93 1,10 0,83 2,10 

30 10,12 4,77 0,95 0,89 1,15 1,09 1,14 1,12 2,14 

40 9,50 5,14 0,87 1,07 1,02 0,93 1,09 0,78 2,03 

50 9,36 5,55 0,97 1,05 0,93 0,93 0,87 0,76 1,81 
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n MCL RAJ H2GPSL H2FNM H1GPSL H1FNM H3GPSL H4GPSL H4FNM 

100 11,63 5,37 0,70 1,02 0,81 0,79 0,61 0,56 1,97 

200 9,55 5,53 0,33 1,21 0,48 0,67 0,38 0,31 1,64 

300 8,81 5,23 0,41 1,30 0,41 0,87 0,38 0,14 1,81 

400 8,29 5,22 0,38 1,38 0,48 0,89 0,36 0,13 1,75 

500 7,83 5,22 0,30 1,37 0,41 0,87 0,19 0,14 1,73 

600 7,47 5,08 0,27 1,34 0,28 0,93 0,22 0,06 1,64 

700 7,85 5,06 0,30 1,52 0,31 1,08 0,15 0,12 1,68 

800 6,70 4,88 0,27 1,42 0,22 0,97 0,22 0,05 1,68 

Média 8,88 4,94 0,64 1,14 0,66 0,87 0,60 0,46 1,78 

Fonte: Autor, 2015. 

  

 Na Figura 20 apresenta-se a variação das médias dos desvios relativos médio para todas 

as classes de problemas consideradas (sem distinção de número de máquinas). 

  

 
Figura 20. Variação das médias dos desvios relativos médios para heurísticas simples 

Fonte: Autor, 2015. 
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 De acordo com as informações apresentadas na Tabela 21 e o que foi apresentado na 

Figura 20, a heurística H4GPSLLS obteve melhor desempenho geral, apresentando o menor 

desvio relativo em todos os conjuntos de problemas. Além do índice proposto, o mecanismo de 

construção GPSLLS-C também contribui significativamente para a construção da solução, em 

especial por integrar três mecanismos de inserção eficazes (NEHB-C, NEH-C e inserção na 

vizinhança). 

 Em relação ao desvio relativo considerando o número de máquinas, apresenta-se 

graficamente na Figura 21 a variação para problemas que consideram 5,10, 15 e 20 máquinas. 

 
Figura 21. Variação dos desvios relativos médios das heurísticas para 5,10,15 e 20 máquinas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pode-se constatar pela Figura 21 que as heurísticas H1FNM, H1GPSLLS, H2FNM, 

H2GPSLLS, H3GPSLLS e H4GPSLLS apresentam comportamentos similares, sendo que 

H4GPSLLS apresenta as menores médias dos desvios relativos médios. Para o conjunto de 20, 

40 e 60 máquinas, apresenta-se na Figura 22 a variação das médias dos DRMs das heurísticas. 
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Figura 22. Variação dos desvios relativos médios das heurísticas para 5,10,15 e 20 máquinas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Já para os conjuntos de problemas envolvendo 20, 40 e 60 máquinas, pode-se notar que 

para as heurísticas H1FNM, H2FNM, H1GPSLLS, H2GPSLLS , H3GPSLLS, H4FNM e 

H4GPSLLS as médias do DRM apresentam estabilidade a medida que o número de máquinas 

aumenta. Para a heurística RAJ a média do DRM diminui com o crescimento do número de 

máquinas, o contrário do que ocorre com MCL.  

 Para identificar se há diferenças estatísticas entre as médias do DRM das heurísticas, 

aplicou-se uma comparação de análise da variância. O gráfico de intervalo das médias de cada 

heurística podem ser vistas na Figura 23. 
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Figura 23. Intervalos da média das heurísticas para os problemas de 10 a 60 tarefas ao nível de confiança 

de 95% 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser visualizado, para problemas de 10 a 60 tarefas a um nível de 

significância de 5%, rejeita-se a hipótese de que as médias das heurísticas propostas e das 

heurísticas RAJ e MCL são iguais. Em contrapartida rejeita-se a hipótese de que existe 

diferença entre as médias das heurísticas H2GPSLLS, H3GPSLLS, H1GPSLLS, H2FNM, 

H1FNM e H4GSLLS. 

 Um teste da diferença estatística de Tukey foi conduzido para determinar quais médias 

apresentam significativa. Os resultados podem ser vistos na Tabela 22. 
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Tabela 22 - Resultados do Teste de Tukey para heurísticas simples para conjunto de problemas de 10 a 

60 tarefas  (Continua...) 

 (I) Heurísticas (J) Heurísticas Dif. média (I-J) Erro Padrão Sig. 

H1FNM H1GPSLLS -0,11468 0,19920 1,000 

 H2FNM -0,05476 0,19920 1,000 

 H2GPSLLS -0,15427 0,19920 ,998 

 H3GPSLLS -0,12353 0,19920 1,000 

 H4FNM -0,98207* 0,19920 0,000 

 H4GPSLLS 0,03684 0,19920 1,000 

 MCL -8,50164* 0,19920 0,000 

 RAJ -3,74386* 0,19920 0,000 

H1GPSLLS H1FNM 0,11468 0,19920 1,000 

 H2FNM 0,05991 0,19920 1,000 

 H2GPSLLS -0,03960 0,19920 1,000 

 H3GPSLLS -0,00885 0,19920 1,000 

 H4FNM -0,86740* 0,19920 0,000 

 H4GPSLLS 0,15152 0,19920 0,998 

 MCL -8,38697* 0,19920 0,000 

 RAJ -3,62918* 0,19920 0,000 

H2FNM H1FNM 0,05476 0,19920 1,000 

 H1GPSLLS -0,05991 0,19920 1,000 

 H2GPSLLS -0,09951 0,19920 1,000 

 H3GPSLLS -0,06877 0,19920 1,000 

 H4FNM -0,92731* 0,19920 0,000 

 H4GPSLLS 0,09160 0,19920 1,000 

 MCL -8,44688* 0,19920 0,000 

 RAJ -3,68909* 0,19920 0,000 

H2GPSLLS H1FNM 0,15427 0,19920 0,998 

 H1GPSLLS 0,03960 0,19920 1,000 

 H2FNM 0,09951 0,19920 1,000 

 H3GPSLLS 0,03074 0,19920 1,000 

 H4FNM -0,82780* 0,19920 0,001 

 H4GPSLLS 0,19111 0,19920 0,989 

 MCL -8,34737* 0,19920 0,000 

 RAJ -3,58959* 0,19920 0,000 
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 (Continuação...) 

(I) Heurísticas (J) Heurísticas Dif. média (I-J) Erro Padrão Sig. 

H3GPSLLS H1FNM 0,12353 0,19920 1,000 

 H1GPSLLS 0,00885 0,19920 1,000 

 H2FNM 0,06877 0,19920 1,000 

 H2GPSLLS -0,03074 0,19920 1,000 

 H4FNM -0,85854* 0,19920 0,001 

 H4GPSLLS 0,16037 0,19920 0,997 

 MCL -8,37811* 0,19920 0,000 

 RAJ -3,62033* 0,19920 0,000 

H4FNM H1FNM 0,98207* 0,19920 0,000 

 H1GPSLLS 0,86740* 0,19920 0,000 

 H2FNM 0,92731* 0,19920 0,000 

 H2GPSLLS 0,82780* 0,19920 0,001 

 H3GPSLLS 0,85854* 0,19920 0,001 

 H4GPSLLS 1,01891* 0,19920 0,000 

 MCL -7,51957* 0,19920 0,000 

 RAJ -2,76178* 0,19920 0,000 

H4GPSLLS H1FNM -0,03684 0,19920 1,000 

 H1GPSLLS -0,15152 0,19920 0,998 

 H2FNM -0,09160 0,19920 1,000 

 H2GPSLLS -0,19111 0,19920 0,989 

 H3GPSLLS -0,16037 0,19920 0,997 

 H4FNM -1,01891* 0,19920 0,000 

 MCL -8,53848* 0,19920 0,000 

 RAJ -3,78070* 0,19920 0,000 

MCL H1FNM 8,50164* 0,19920 0,000 

 H1GPSLLS 8,38697* 0,19920 0,000 

 H2FNM 8,44688* 0,19920 0,000 

 H2GPSLLS 8,34737* 0,19920 0,000 

 H3GPSLLS 8,37811* 0,19920 0,000 

 H4FNM 7,51957* 0,19920 0,000 

 H4GPSLLS 8,53848* 0,19920 0,000 

 RAJ 4,75779* 0,19920 0,000 
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 (Conclusão.) 

(I) Heurísticas (J) Heurísticas Dif. média (I-J) Erro Padrão Sig. 

RAJ H1FNM 3,74386* 0,19920 0,000 

 H1GPSLLS 3,62918* 0,19920 0,000 

 H2FNM 3,68909* 0,19920 0,000 

 H2GPSLLS 3,58959* 0,19920 0,000 

 H3GPSLLS 3,62033* 0,19920 0,000 

 H4FNM 2,76178* 0,19920 0,000 

 H4GPSLLS 3,78070* 0,19920 0,000 

 MCL -4,75779* 0,19920 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Tabela 22 pode ser constatado que as médias de todas as heurísticas propostas 

diferem ao nível de 5% de significância em relação às heurísticas RAJ e MCL e que a média da 

heurística H4FNM difere de todas as outras heurísticas propostas.  

 Analisando a diferença média entre as heurísticas pode-se constatar que RAJ e MCL 

apresentam uma diferença positiva em relação a todas as heurísticas propostas. Isso indica um 

DRM acima das heurísticas propostas, sendo portanto, soluções de pior qualidade. Neste 

sentido, as heurísticas propostas superam em qualidade de soluço as heurísticas da literatura.  

 A heurística H4FNM também apresenta diferença significativa com diferença média 

positiva contra todas as heurísticas propostas, entretanto, obtém melhor desempenho que MCL 

e RAJ. 

 Em relação ao restante das heurísticas, todas elas não apresentam diferença média 

significativa ao nível de 5%, porém, analisando a diferença média, H4GPSLLS apresenta melhor 

desempenho que as outras heurísticas. 

 Para os conjuntos de problemas de 100 a 800 tarefas, pode-se visualizar na Figura 24. 
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Figura 24. Intervalos da média das heurísticas simples para os problemas de 100 a 800 tarefas  

Fonte: Autor, 2015. 
 

 Como pode ser visto no gráfico apresentado na Figura 24, as médias das heurísticas 

propostas diferem significativamente das heurísticas RAJ e MCL, uma vez que nenhuma delas 

se sobrepõe as heurísticas da literatura. Portanto, rejeita-se a hipótese de que as médias das 

heurísticas propostas e das heurísticas RAJ e MCL são iguais no nível de significância de 5%. 

Pode-se também constatar que, das heurísticas propostas, H4GPSLLS apresenta o melhor 

desempenho, porém sem evidências de que sua média se diferencie significativamente das 

outras heurísticas. 

 Para verificar se há ou não diferença significativa entre as médias das heurísticas 

propostas, apresenta-se na Tabela 23 o teste de Tukey para os conjuntos de problemas de 100 a 

800 tarefas no nível de significância de 95%. 
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Tabela 23 - Resultados do Teste de Tukey para heurísticas simples para conjunto de problemas de 100 

a 800 tarefas  (Continua...) 

 (I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

H1FNM H1GPSLLS 0,46084* 0,08846 0,000 

 H2FNM -0,43594* 0,08846 0,000 

 H2GPSLLS 0,51603* 0,08846 0,000 

 H3GPSLLS 0,56978* 0,08846 0,000 

 H4FNM -0,85275* 0,08846 0,000 

 H4GPSLLS 0,69538* 0,08846 0,000 

 MCL -7,63154* 0,08846 0,000 

 RAJ -4,31367* 0,08846 0,000 

H1GPSLLS H1FNM -0,46084* 0,08846 0,000 

 H2FNM -0,89678* 0,08846 0,000 

 H2GPSLLS 0,05520 0,08846 0,999 

 H3GPSLLS 0,10895 0,08846 0,950 

 H4FNM -1,31359* 0,08846 0,000 

 H4GPSLLS 0,23455 0,08846 0,166 

 MCL -8,09238* 0,08846 0,000 

 RAJ -4,77450* 0,08846 0,000 

H2FNM H1FNM 0,43594* 0,08846 0,000 

 H1GPSLLS 0,89678* 0,08846 0,000 

 H2GPSLLS 0,95197* 0,08846 0,000 

 H3GPSLLS 1,00572* 0,08846 0,000 

 H4FNM -0,41681* 0,08846 0,000 

 H4GPSLLS 1,13132* 0,08846 0,000 

 MCL -7,19560* 0,08846 0,000 

 RAJ -3,87773* 0,08846 0,000 

H2GPSLLS H1FNM -0,51603* 0,08846 0,000 

 H1GPSLLS -0,05520 0,08846 0,999 

 H2FNM -0,95197* 0,08846 0,000 

 H3GPSLLS 0,05375 0,08846 1,000 

 H4FNM -1,36878* 0,08846 0,000 

 H4GPSLLS 0,17935 0,08846 0,524 

 MCL -8,14757* 0,08846 0,000 

 RAJ -4,82970* 0,08846 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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(Continua...) 

(I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

H3GPSLLS H1FNM -0,56978* 0,08846 0,000 

 H1GPSLLS -0,10895 0,08846 0,950 

 H2FNM -1,00572* 0,08846 0,000 

 H2GPSLLS -0,05375 0,08846 1,000 

 H4FNM -1,42253* 0,08846 0,000 

 H4GPSLLS 0,12560 0,08846 0,890 

 MCL -8,20133* 0,08846 0,000 

 RAJ -4,88345* 0,08846 0,000 

H4FNM H1FNM 0,85275* 0,08846 0,000 

 H1GPSLLS 1,31359* 0,08846 0,000 

 H2FNM 0,41681* 0,08846 0,000 

 H2GPSLLS 1,36878* 0,08846 0,000 

 H3GPSLLS 1,42253* 0,08846 0,000 

 H4GPSLLS 1,54813* 0,08846 0,000 

 MCL -6,77879* 0,08846 0,000 

 RAJ -3,46092* 0,08846 0,000 

H4GPSLLS H1FNM -0,69538* 0,08846 0,000 

 H1GPSLLS -0,23455 0,08846 0,166 

 H2FNM -1,13132* 0,08846 0,000 

 H2GPSLLS -0,17935 0,08846 0,524 

 H3GPSLLS -0,12560 0,08846 0,890 

 H4FNM -1,54813* 0,08846 0,000 

 MCL -8,32693* 0,08846 0,000 

 RAJ -5,00905* 0,08846 0,000 

MCL H1FNM 7,63154* 0,08846 0,000 

 H1GPSLLS 8,09238* 0,08846 0,000 

 H2FNM 7,19560* 0,08846 0,000 

 H2GPSLLS 8,14757* 0,08846 0,000 

 H3GPSLLS 8,20133* 0,08846 0,000 

 H4FNM 6,77879* 0,08846 0,000 

 H4GPSLLS 8,32693* 0,08846 0,000 

 RAJ 3,31787* 0,08846 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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 (Conclusão.) 

(I) 

Heurísticas 

(J) 

Heurísticas 

Diferença média (I-

J) 

Erro 

Padrão 
Sig. 

RAJ H1FNM 4,31367* 0,08846 0,000 

 H1GPSLLS 4,77450* 0,08846 0,000 

 H2FNM 3,87773* 0,08846 0,000 

 H2GPSLLS 4,82970* 0,08846 0,000 

 H3GPSLLS 4,88345* 0,08846 0,000 

 H4FNM 3,46092* 0,08846 0,000 

 H4GPSLLS 5,00905* 0,08846 0,000 

 MCL -3,31787* 0,08846 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Para os conjuntos de problemas de 100 a 800 tarefas todas as médias das heurísticas 

propostas diferem significativamente das médias de RAJ e MCL. Pode-se constatar também 

que há diferença estatística das médias das heurísticas H1FNM, H2FNM e H3FNM em relação 

às médias das heurísticas H1GPSLLS, H2GPSLLS, H3GPSLLS e H4GPSLLS. Neste sentido, 

observando a diferença média, H1GPSLLS, H2GPSLLS, H3GPSLLS e H4GPSLLS apresentam de 

modo geral DRM menores que H1FNM, H2FNM e H3FNM. 

 Embora não apresente estatisticamente diferença significativa entre as médias no nível 

de 5%, H4GPSLLS é um pouco superior as heurísticas H1GPSLLS, H2GPSLLS, H3GPSLLS  em 

qualidade de solução.  

 Na Figura 25 apresenta-se o intervalo das médias para todos os conjuntos de problemas 

de tarefas considerados. 

 



97 

 

 
Figura 25. Intervalos da média das heurísticas simples para os problemas de 10 a 800 tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pela Figura 24 pode-se constatar que há evidências de diferenças estatísticas 

significativas entre as médias das heurísticas propostas e das heurísticas RAJ e MCL e que as 

médias das heurísticas propostas difere significativamente ao nível de 5% de significância das 

demais heurísticas propostas. Portanto no nível de 5% rejeita-se a hipótese de igualdade das 

médias entre as heurísticas e as heurísticas RAJ e MCL. 

 Das heurísticas propostas, a média dos desvios relativos obtidos com a heurística 

H4GPSLLS é significativamente diferente das demais, com nível de confiança de 95%, com 

exceção das médias obtidas com a heurística H3GPSLLS. 

 Na Tabela 24 apresenta-se o teste de Tukey para os conjuntos de problemas de 10 a 800 

tarefas no nível de significância de 5%. 
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Tabela 24 - Resultados do Teste de Tukey para heurísticas simples para problemas testes VRF  

(Continua...) 

 (I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

H1FNM H1GPSLLS 0,17308 0,11033 0,822 

 H2FNM -0,24535 0,11033 0,390 

 H2GPSLLS 0,18088 0,11033 0,783 

 H3GPSLLS 0,22313 0,11033 0,528 

 H4FNM -0,91741* 0,11033 0,000 

 H4GPSLLS 0,36611* 0,11033 0,026 

 MCL -8,06659* 0,11033 0,000 

 RAJ -4,02876* 0,11033 0,000 

H1GPSLLS H1FNM -0,17308 0,11033 0,822 

 H2FNM -0,41843* 0,11033 0,005 

 H2GPSLLS 0,00780 0,11033 1,000 

 H3GPSLLS 0,05005 0,11033 1,000 

 H4FNM -1,09049* 0,11033 0,000 

 H4GPSLLS 0,19303 0,11033 0,715 

 MCL -8,23967* 0,11033 0,000 

 RAJ -4,20184* 0,11033 0,000 

H2FNM H1FNM 0,24535 0,11033 0,390 

 H1GPSLLS 0,41843* 0,11033 0,005 

 H2GPSLLS 0,42623* 0,11033 0,004 

 H3GPSLLS 0,46848* 0,11033 0,001 

 H4FNM -0,67206* 0,11033 0,000 

 H4GPSLLS 0,61146* 0,11033 0,000 

 MCL -7,82124* 0,11033 0,000 

 RAJ -3,78341* 0,11033 0,000 

H2GPSLLS H1FNM -0,18088 0,11033 0,783 

 H1GPSLLS -0,00780 0,11033 1,000 

 H2FNM -0,42623* 0,11033 0,004 

 H3GPSLLS 0,04225 0,11033 1,000 

 H4FNM -1,09829* 0,11033 0,000 

 H4GPSLLS 0,18523 0,11033 0,760 

 MCL -8,24747* 0,11033 0,000 

 RAJ -4,20964* 0,11033 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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 (Continua...) 

(I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

H3GPSLLS H1FNM -0,22313 0,11033 0,528 

 H1GPSLLS -0,05005 0,11033 1,000 

 H2FNM -0,46848* 0,11033 0,001 

 H2GPSLLS -0,04225 0,11033 1,000 

 H4FNM -1,14054* 0,11033 0,000 

 H4GPSLLS 0,14299 0,11033 0,933 

 MCL -8,28972* 0,11033 0,000 

 RAJ -4,25189* 0,11033 0,000 

H4FNM H1FNM 0,91741* 0,11033 0,000 

 H1GPSLLS 1,09049* 0,11033 0,000 

 H2FNM 0,67206* 0,11033 0,000 

 H2GPSLLS 1,09829* 0,11033 0,000 

 H3GPSLLS 1,14054* 0,11033 0,000 

 H4GPSLLS 1,28352* 0,11033 0,000 

 MCL -7,14918* 0,11033 0,000 

 RAJ -3,11135* 0,11033 0,000 

H4GPSLLS H1FNM -0,36611* 0,11033 0,026 

 H1GPSLLS -0,19303 0,11033 0,715 

 H2FNM -0,61146* 0,11033 0,000 

 H2GPSLLS -0,18523 0,11033 0,760 

 H3GPSLLS -0,14299 0,11033 0,933 

 H4FNM -1,28352* 0,11033 0,000 

 MCL -8,43270* 0,11033 0,000 

 RAJ -4,39487* 0,11033 0,000 

MCL H1FNM 8,06659* 0,11033 0,000 

 H1GPSLLS 8,23967* 0,11033 0,000 

 H2FNM 7,82124* 0,11033 0,000 

 H2GPSLLS 8,24747* 0,11033 0,000 

 H3GPSLLS 8,28972* 0,11033 0,000 

 H4FNM 7,14918* 0,11033 0,000 

 H4GPSLLS 8,43270* 0,11033 0,000 

 RAJ 4,03783* 0,11033 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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 (Continua...) 

(I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

RAJ H1FNM 4,02876* 0,11033 0,000 

 H1GPSLLS 4,20184* 0,11033 0,000 

 H2FNM 3,78341* 0,11033 0,000 

 H2GPSLLS 4,20964* 0,11033 0,000 

 H3GPSLLS 4,25189* 0,11033 0,000 

 H4FNM 3,11135* 0,11033 0,000 

 H4GPSLLS 4,39487* 0,11033 0,000 

 MCL -4,03783* 0,11033 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 

 Da Tabela 24 pode-se observar que: 

 Como já pontuado anteriormente, as heurísticas RAJ e MCL apresentam diferença 

estatística significativa no nível de 5%, com diferença média positiva. RAJ apresenta 

desempenho melhor que MCL em qualidade de solução, sendo que sua média de DRM 

difere estatisticamente de MCL no nível de 5% de significância; 

 Pela análise de Tukey, pode-se perceber que as heurísticas H4GPSLLS, H3GPSLLS, 

H2GPSLLS e H1GPSLLS não apresentam diferença significativa entre elas. Já em relação 

a H2FNM e H4FNM as heurísticas mencionadas apresentam diferença significativa no 

nível de 5%, sendo então superiores em qualidade de solução; 

 H1FNM não apresenta diferença média significativa em relação a H1GPSLLS, 

H2GPSLLS e H3GPSLLS. Porém, observando a diferença média, pode-se concluir que 

H1FNM não supera em qualidade de solução H1GPSLLS, H2GPSLLS e H3GPSLLS; 

 H4GPSLLS não apresenta diferença significativa em relação a H1GPSLLS, H2GPSLLS e 

H3GPSLLS no nível de 5%, porém se a diferença média entre as heurísticas for 

observada, H4GPSLLS é um pouco superior em relação as outras heurísticas propostas; 

 

 Em relação à eficiência das heurísticas, apresenta-se na Tabela 25 os resultados 

referentes aos tempos médios computacionais requeridas de cada heurística. 
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Tabela 25 - Média do tempo de CPU médio (em segundos) exigidos para heurísticas simples 

 n MCL RAJ H2GPSL H2FNM H1GPSL H1FNM H3GPSL H4GPSL H4FNM 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

30 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 

40 0,01 0,00 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 

50 0,03 0,00 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06 0,06 0,10 

60 0,04 0,00 0,09 0,11 0,09 0,11 0,09 0,10 0,16 

100 0,23 0,01 0,41 0,54 0,41 0,54 0,43 0,45 0,74 

200 1,71 0,03 3,18 4,18 3,18 4,18 3,33 3,33 5,83 

300 3,81 0,08 10,66 14,65 10,66 14,65 11,19 11,10 19,62 

400 13,62 0,20 25,25 33,28 25,25 33,28 26,52 26,14 46,63 

500 26,30 0,22 50,03 66,72 50,03 66,72 52,53 52,22 90,64 

600 46,33 0,50 87,15 116,63 87,15 116,63 91,51 90,63 156,57 

700 73,55 0,47 139,77 187,30 139,77 187,30 146,76 153,98 251,83 

800 73,39 0,93 209,61 276,35 209,61 276,35 220,09 211,45 317,50 

Média 17,07 0,18 37,59 49,99 37,59 49,99 39,47 39,25 63,55 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como constatado na Tabela 25, em termos de eficiência, a heurística RAJ é a mais 

rápida em todos os conjuntos de problemas estudados. Porém, analisando-se o trade-off entre 

qualidade de solução e tempo computacional, pode-se constatar que apesar de ser mais 

eficiente, RAJ fornece soluções de qualidade muito aquém das heurísticas propostas.  

 Em relação às heurísticas propostas, percebe-se que possuem uma eficiência menor que 

as da literatura, porém encontram soluções de qualidade superior em tempo viável. H4FNM 

obteve o pior tempo em comparação a todas as outras heurísticas. 

 As heurísticas H1GPSLLS, H2GPSLLS, H3GPSLLS e H4GPSLLS apresentaram tempos 

computacionais médios similares, o que é justificável, uma vez que utilizam da mesma de 

construção. 

 Na Figura 26 pode-se visualizar a variação dos tempos computacionais médios das 

heurísticas para cada conjunto de problemas. 
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Figura 26. Variação dos tempos de CPU médios das heurísticas simples para cada conjunto de problemas 

de tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser visto na Figura 26, a heurística simples H4FNM apresentou os maiores 

tempos de CPU, principalmente a partir de 200 tarefas, seguida de H2FNM e H1FNM. 

H4GPSLLS e H3GPSLLS apresentaram tempos computacionais similares, seguido de 

H1GPSLLS e H2GPSLLS (com tempos computacionais muito próximos). Por fim, as heurísticas 

MCL e RAJ demandaram menos tempo em todos os conjuntos de problemas de tarefas. 

 Levando-se em consideração o trade-off entre tempo computacional e qualidade de 

solução, conclui-se que as heurísticas propostas apresentam desempenho superiores as 

heurísticas reportadas da literatura em tempo de computação proporcional a qualidade de 

solução encontrada. 

 Entre as heurísticas propostas, H1GPSLLS, H2GPSLLS, H3GPSLLS e H4GPSLLS 

superaram em termos de qualidade de solução e tempo computacional H1FNM, H2FNM e 

H4FNM, sendo então consideradas as heurísticas propostas de melhor desempenho. 
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 Dentre as heurísticas propostas que obtiveram o melhor desempenho, H4GPSLLS apesar 

de não apresentar médias com diferenças significativas (no nível de 95%) em relação as demais, 

apresentou as soluções de melhor qualidade, em especial para problemas a partir de 100 tarefas. 

Em relação ao restante, H3GPSLLS superou H2GPSLLS em qualidade que por sua vez, 

apresentou resultados de melhor qualidade que em relação a H1GPSLLS. 

 

 

3.2.5 Novo método heurístico construtivo composto para problema de minimização de 

makespan em no-wait flow shop com m máquinas 

 

 

 Com os resultados vistos na Seção 3.2.3, elencou-se a heurística H4GPSLLS como a 

melhor heurística construtiva simples dentre as propostas. Neste sentido, uma nova heurística 

composta baseada em H4GSPLLS é proposta nesta seção. 

 Uma terceira fase de melhoria baseada nas buscas locais Forward and Bacwkard 

Insertion and Continue (FBIC) e Backward Swap and Continue (BSC) foi empregada à 

heurística H4GPSLLS. A inspiração para estes mecanismos foi baseada nos estudos realizados 

por Grabowski e Pempera (2005) e Li e Wu (2008) que concluíram por meio de 

experimentações que as referidas buscas locais fornecem melhores soluções que em relação a 

outras formas estudadas por eles. 

 A nova heurística denominada H4GPSLLS com melhoria (MH4GPSLLS) aplica a 

heurística H4GPSLLS nas fases de geração da sequência inicial e construção da solução e por 

meio de buscas locais tenta encontrar melhores soluções na vizinhança. 

 Na Figura 27 apresenta-se o pseudocódigo da heurística MH4GPSLLS. Os passos da 

heurística H4GPSLLS pode também ser observado na Figura 26 (Passo 1 até Passo 7.4). 
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Dado um conjunto J = {j
1
, j

2
, j

3
 , … , j

n
} de n tarefas, seja S o conjunto de tarefas programadas, R o conjunto de 

tarefas não programadas. 

Passo 1: 𝑅𝑖← ∅  ; 𝑆𝑖←∅ . 

Passo 2: Gere a sequência inicial R por meio de FITSP(C[i][k]) // Ordenação Inicial 

Passo 4: Selecione as duas primeiras tarefas de R e insira em S. Avalie as sequências parciais das combinações 

possíveis entre as duas tarefas e selecione a sequência parcial que minimiza Cmax. 𝑖 ← 2 , 𝑅 ← 𝑅 − j
1

−  j
2
 , 

𝑆 ← 𝑆 +  j
1

+  j
2
 , 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡) ←  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆). 

Passo 5: 𝑖 ← 𝑖 + 2  

Passo 5.1: Selecione as duas primeiras tarefas de R e insira em S como um bloco. Caso haja apenas 

uma tarefa restante em R, considere-a como um bloco. Insira a dupla de tarefas nas i posições de S. 

Adote a sequência parcial que melhor minimiza Cmax.  

Passo 5.2: 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡) ←  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆), 𝑅 ← 𝑅 − j
1

−  j
2
 , 𝑆 ← 𝑆 + j

1
+  j

2
. Se 𝑖 < 𝑛 então, volte para o 

Passo 5. Caso contrário vá para o Passo 6. 

Passo 6: 𝑅 ← 𝑆. // Construção da Solução 

Passo 7: Selecione as duas primeiras tarefas de R e insira em S. Avalie as sequências parciais das combinações 

possíveis entre as duas tarefas e selecione a sequência parcial que minimiza Cmax. 𝑖 ← 2 , 𝑅 ← 𝑅 − j
1

−  j
2
 , 

𝑆 ← 𝑆 +  j
1

+  j
2
 , 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡) ←  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑏𝑒𝑠𝑡). 

Passo 7: 𝑖 ← 𝑖 + 1  

Passo 7.1: Selecione a primeira tarefa de R e insira em S. Insira a tarefa nas i posições de S. Adote a 

sequência parcial que melhor minimiza Cmax.  

Passo 7.2: 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡) ←  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑏𝑒𝑠𝑡), 𝑅 ← 𝑅 −  j
1
 , 𝑆 ← 𝑆 +  j

1
.  

Passo 7.3: Aplique inserção na vizinhança para todas as tarefas de S, gerando (i - 1)² sequências 

parciais. Se o menor  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑖) < 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡) então 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡) ←  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑖) e 𝑆 ← 𝑆𝑖, caso 

contrário, a sequência permanece inalterada. 

Passo 7.4: Se 𝑖 < 𝑛 então, volte para o Passo 7. Caso contrário vá para o Passo 8. 

Passo 8: Flag ← Verdadeiro. Enquanto Flag = Verdadeiro faça: // Melhoria da Solução 

Passo 8.1: Aplique inserção na vizinhança para todas as tarefas de S, gerando (n - 1)² sequências. Se o 

menor  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑖) < 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡) então 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡)  ←  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑖)  e  𝑆 ← 𝑆𝑖, caso contrário, a 

sequência permanece inalterada. 

Passo 8.2: Se o menor 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑖) ≥ 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡), então Flag ← Falso e vá para o passo 9. Caso 

contrário, retorne ao Passo 8.1. 

Passo 9: Flag ← Verdadeiro. 

Passo 9.1: Aplique Backward Swap and Continue para todas as tarefas de S, gerando (n - 1)²/n 

sequências. Se o menor  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑖) < 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡) então 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡)  ←  𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑖)  e  𝑆 ← 𝑆𝑖, caso 

contrário, a sequência permanece inalterada. 

Passo 9.2: Se o menor 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑖) ≥ 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡), então Flag ← Falso e vá para o passo 9. Caso 

contrário, PARE, a sequência é dada por S e 𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑠𝑡). 

Figura 27. Pseudocódigo da heurística MH4GPSLLS.  

Fonte: Autor, 2015. 
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 3.2.6 Experimentações computacionais para heurísticas construtivas compostas e 

discussão dos resultados 

 

 

 Para experimentação computacional utilizou-se o mesmo banco de problemas testes e o 

computador com mesmas configurações utilizado para heurística simples. As heurísticas foram 

implementadas em linguagem delphi em computador com processador i5 2410M 2.30Ghz com 

4Gb de RAM. O banco de problemas testes VRF, de Ruiz, Vallada e Framinan (2015) foi 

adotado. 

 Para avaliar a eficácia das heurísticas utilizou-se a porcentagem de sucesso e o desvio 

relativo médio (DRM). Adicionalmente, as análises estatísticas de intervalo de médias e Tukey 

também foram realizadas para avaliar a significância entre as médias do DRM das heurísticas 

no nível de 5%. Para avaliar a eficiência das heurísticas, o tempo computacional médio foi 

adotado como medida. 

 As heurísticas aqui avaliadas foram GRH-2 de Gangadharan e Rajendran (1993), 

NEHDS+M de Grabowski e Pempera (2005), LWW de Li, Wang e Wu (2008), FCH de Li e 

Wu (2008), LCH de Laha e Chakraborty (2009) e a heurística proposta MH4GPSLLS. 

 Na Tabela 26 apresentam-se os resultados da porcentagem de sucesso média das 

heurísticas para os conjuntos de problemas de 10 a 60 tarefas. 

 

Tabela 26 - Porcentagens de sucesso (%) para classes de problemas de 10 a 60 tarefas para heurísticas 

compostas (Continua...) 

 n m GRH-2 NEHDS+M LWW FCH LCH MH4GPSLLS 

10 5 20 70 50 70 50 60 

 10 30 60 70 60 40 60 

 15 30 20 40 40 20 60 

 20 40 30 80 80 30 70 

Média 30 45 60 62,50 35 62,50 

20 5 10 0 0 30 0 60 

 10 0 20 40 30 0 30 

 15 0 20 10 10 0 60 

 20 0 0 10 30 10 60 

Média 2,50 10 15 25 2,50 52,50 
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 (Conclusão.) 

n m GRH-2 NEHDS+M LWW FCH LCH MH4GPSLLS 

30 5 0 0 10 30 0 60 

 10 0 0 10 50 0 50 

 15 0 10 20 50 0 30 

 20 0 0 0 70 0 40 

Média 0 2,50 10 50 0 45 

40 5 0 0 20 10 0 70 

 10 0 0 10 40 0 50 

 15 0 10 0 30 0 60 

 20 0 0 10 10 0 80 

Média 0 2,50 10 22,50 0 65 

50 5 0 0 0 40 0 60 

 10 0 0 10 40 0 50 

 15 0 0 10 30 0 60 

 20 0 0 0 20 0 80 

Média 0 0 5 32,50 0 62,50 

60 5 0 0 0 30 0 70 

 10 0 0 0 10 0 90 

 15 0 0 0 20 0 80 

 20 0 0 0 20 0 80 

Média 0 0 0 20 0 80 

 Média 5,42 10 16,67 35,42 6,25 61,25 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Tabela 26 pode-se constatar que MH4GPSLLS obteve o melhor desempenho em 

relação à porcentagem de sucesso no geral. Em casos específicos, a heurística superou as demais 

nos conjuntos de 10, 20, 40, 50 e 60 tarefas. 

 Para os conjuntos de problemas de 100 a 800 tarefas, apresentam-se na Tabela 27 os 

resultados encontrados para porcentagem de sucesso das heurísticas. 
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Tabela 27 - Porcentagem de sucesso das heurísticas para conjuntos de problemas de 100 a 800 tarefas 

(Continua...) 

 n  m GRH-2 NEHDS+M LWW FCH LCH MH4GPSLLS 

100 20 0 0 0 20 0 80 

  40 0 0 0 30 0 70 

  60 0 0 0 30 0 70 

Média 0 0 0 26,67 0 73,33 

200 20 0 0 0 10 0 90 

  40 0 0 0 20 0 80 

  60 0 0 0 0 0 100 

Média 0 0 0 10 0 90 

300 20 0 0 0 10 0 100 

  40 0 0 0 0 0 100 

  60 0 0 0 0 0 100 

Média 0 0 0 3,33 0 100 

400 20 0 0 0 10 0 90 

  40 0 0 0 0 0 100 

  60 0 0 0 10 0 90 

Média 0 0 0 6,67 0 93,33 

500 20 0 0 0 0 0 100 

  40 0 0 0 10 0 90 

  60 0 0 0 0 0 100 

Média 0 0 0 3,33 0 96,67 
 

 600 20 0 0 0 0 0 100 

  40 0 0 0 0 0 100 

  60 0 0 0 0 0 100 

Média 0 0 0 0 0 100 

700 20 0 0 0 0 0 100 

  40 0 0 0 0 0 100 

  60 0 0 0 0 0 100 

Média 0 0 0 0 0 100 

800 20 0 0 0 0 0 100 

  40 0 0 0 0 0 100 

  60 0 0 0 0 0 100 

Média  0 0 0 0 0 100 

Média 0 0 0 6,25 0 94,17 

Fonte: Autor, 2015.  
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 Pode-se observar da Tabela 27 que MH4GPSLLS apresentou o melhor desempenho em 

todos os conjuntos de problemas a partir de 100 tarefas. A heurística apresentou a melhor 

solução em todas as combinações de tarefas e máquinas de 100 a 800 tarefas e nos casos a partir 

de 600 tarefas apresentou as melhores soluções absolutas. 

 Na Figura 28 apresenta-se graficamente a variação da porcentagem de sucesso para 

todos os conjuntos de problemas considerados. 

 

 
Figura 28. Variação da porcentagem de sucesso para heurísticas compostas para todas as tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como já visto na Tabela 27, a Figura 28 reforça que a heurística MH4GPSLLS obteve 

as melhores porcentagens de sucesso na maioria dos conjuntos de problemas testados. 

Em relação ao número de máquinas, apresenta-se na Figura 29 a variação da 

porcentagem das heurísticas para 5, 10, 15 e 20 máquinas dos problemas de 10 a 60 tarefas. 
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Figura 29. Variação da porcentagem de sucesso para 5, 10, 15 e 20 máquinas em heurísticas compostas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser constatado, MH4GPSLLS apresenta crescimento no número de melhores 

soluções a medida que o número de máquinas aumenta a partir de 10 máquinas, porém não há 

como afirmar se a porcentagem de sucesso apresenta uma tendência de crescimento que o 

número de máquinas cresce. 

 Na Figura 30 apresenta-se a porcentagem de sucesso média das heurísticas para os 

conjuntos de problemas que consideram 20, 40 e 60 máquinas. 
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Figura 30. Variação da porcentagem de sucesso para 20, 40 e 60 máquinas em heurísticas compostas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pela Figura 30 pode-se constatar que nenhuma das heurísticas apresentam tendência de 

crescimento ou decrescimento a medida que o número de tarefas aumenta. Na Tabela 28 

apresenta-se o desvio relativo médio das heurísticas compostas para os conjuntos de problemas 

de 10 a 60 tarefas. 

 

Tabela 28 – Desvio relativo médio das heurísticas compostas para conjunto de problemas de 10 a 60  

tarefas (Continua...) 

 t m GRH-2 NEHDS+M LWW FCH LCH MH4GPSLLS 

10 5 1,65 0,27 0,62 0,16 1,35 0,25 

 10 2,05 1,07 0,49 0,59 1,96 0,76 

 15 1,31 2,36 0,51 0,75 1,67 0,59 

 20 2,33 1,81 0,07 0,48 1,68 0,41 

Média 1,83 1,38 0,42 0,50 1,67 0,50 
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 (Continua...) 

t m GRH-2 NEHDS+M LWW FCH LCH MH4GPSLLS 

20 5 3,42 2,44 1,52 0,60 2,76 0,53 

 10 3,90 1,48 0,89 0,78 2,81 0,37 

 15 4,63 2,33 1,32 0,89 3,15 0,28 

 20 3,89 2,92 1,11 0,72 3,21 0,39 

Média 3,96 2,29 1,21 0,75 2,98 0,39 

30 5 5,88 3,29 1,25 0,61 3,60 0,25 

 10 4,44 2,82 1,24 0,28 3,67 0,55 

 15 4,32 2,76 0,96 0,66 3,51 0,66 

 20 6,46 2,69 1,12 0,26 3,39 0,97 

Média 5,27 2,89 1,14 0,45 3,54 0,61 

40 5 5,71 3,58 1,17 0,76 3,62 0,10 

 10 5,73 3,71 1,26 0,81 3,87 0,57 

 15 6,95 3 1,79 0,79 3,73 0,38 

 20 5,51 3,13 0,87 0,89 3,10 0,25 

Média 5,97 3,36 1,27 0,81 3,58 0,33 

50 5 6,23 4,12 1,40 0,87 3,41 0,39 

 10 6,54 3,49 1,39 0,82 3,99 0,50 

 15 6,45 2,85 0,85 0,35 2,75 0,27 

 20 6,64 3,19 1,11 0,55 4,04 0,13 

Média 6,46 3,41 1,19 0,64 3,55 0,32 

60 5 5,37 3,71 1,25 0,52 3,09 0,09 

 10 7,69 3,44 1,61 0,98 3,98 0,11 

 15 7,10 2,71 1,21 0,83 3,40 0,15 

 20 7,17 2,76 1,04 1,08 4,06 0,11 

Média 6,83 3,15 1,28 0,85 3,63 0,11 

Total 5,06 2,75 1,09 0,67 3,16 0,38 

Fonte: Autor, 2015.  

 

 Pelos resultados apresentados na Tabela 28 pode-se constatar que embora FCH é 

competitiva para pequeno número de tarefas, a medida que o número de tarefas aumenta, 

MH4GPSLLS apresenta soluções de melhor qualidade. 

 Na Tabela 29 apresentam-se os resultados de desvio relativo médio das heurísticas para 

as classes de problemas de 100 a 800 tarefas. 
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Tabela 29 - Desvios relativos médios das heurísticas compostas para classes de problemas de 100 a   800 

tarefas (Continua...) 

 n m GRH-2 NEHDS+M LWW FCH LCH MH4GPSLLS 

100 20 8,59 3,06 1,33 0,74 3,47 0,03 

 40 9,08 2,76 1,11 0,65 3,70 0,15 

 60 8,46 3,33 0,99 0,72 3,09 0,17 

Média 8,71% 3,05 1,14 0,70 3,42 0,12 

200 20 10,47 2,71 1,50 0,71 3,23 0,03 

 40 11,34 2,77 1,26 0,46 3,28 0,11 

 60 10,97 2,91 1,38 0,54 3,50 0,00 

Média 10,93% 2,80 1,38 0,57 3,34 0,05 

300 20 11,50 2,47 1,33 0,85 2,98 0,00 

 40 12,53 2,90 1,58 0,83 3,61 0,00 

 60 12,49 2,81 1,58 0,83 3,47 0,00 

Média 12,17% 2,72 1,50 0,84 3,35 0,00 

400 20 12,62 2,55 1,61 0,82 3,25 0,00 

 40 13,42 2,57 1,50 0,79 3,56 0,00 

 60 13,88 2,65 1,45 0,64 3,42 0,01 

Média 13,31% 2,59 1,52 0,75 3,41 0,00 

500 20 13,10 2,53 1,57 0,85 3,09 0,00 

 40 14,43 2,53 1,42 0,72 3,37 0,02 

 60 14,54 2,59 1,45 0,84 3,45 0,00 

Média 14,02% 2,55 1,48 0,80 3,30 0,01 

600 20 13,42 2,60 1,43 0,94 3,07 0,00 

 40 14,91 2,57 1,43 0,79 3,31 0,00 

 60 14,90 2,78 1,44 0,84 3,40 0,00 

Média 14,41% 2,65 1,43 0,85 3,26 0,00 

700 20 13,56 2,47 1,43 0,88 3,15 0,00 

 40 15,05 2,55 1,49 0,79 3,39 0,00 
 

  60 15,82 2,60 1,46 0,77 3,45 0,00 

Média 14,81% 2,54 1,46 0,81 3,33 0,00 

800 20 14,19 2,39 1,51 0,79 3,18 0,00 

 40 15,63 2,59 1,75 0,95 3,62 0,00 

 60 15,57 2,59 1,45 0,92 3,50 0,00 

Média 15,13% 2,52 1,57 0,89 3,44 0,00 

Média 12,94% 2,68 1,44 0,78 3,36 0,02 

Fonte: Autor, 2015.  
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 Pelos resultados mostrados na Tabela 29, pode-se constatar em qualidade de solução 

MH4GPSLLS é superior em comparação as heurísticas da literatura. 

 Na Figura 31 pode-se visualizar a variação dos DRM’s das heurísticas comparadas em 

todas as classes de problemas aqui estudadas. 

 

 
Figura 31. Variação dos desvios relativos médios das heurísticas compostas para o banco de problemas 

testes VRF 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como observado na Figura 31, pode-se constatar que MH4GPSLLS apresenta 

estabilidade a medida que o número de tarefas aumenta. Em especial, a partir de 100 tarefas o 

DRM da heurística praticamente permanece linear apresentando os melhores DRMs em 

comparação as heurísticas da literatura. 

 No gráfico representado na Figura 32, pode-se visualizar o intervalo de médias de DRM 

das heurísticas para as classes de problemas de 10 a 60 tarefas. 

 



114 

 

 
Figura 32. Intervalo de médias das heurísticas compostas para problemas testes de 10 a 60 tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser visto na Figura 32, MH4GPSLLS e FCH apresentam médias com 

diferença significativa no nível de confiança de 95% em relação as heurísticas GRH-2, 

NEHDS+M, LWW e LCH. Entretanto, aparentemente não há como afirmar se MH4GPSLLS e 

FCH diferenciam-se significativamente entre si no nível de 5%. 

 Para verificar de fato se há diferenças no nível de 5% de significância, na Tabela 30 

apresenta-se o teste de honestidade de Tukey nas médias das heurísticas avaliadas. 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Tabela 30 - Teste de Tukey das heurísticas compostas para classe de problemas de 10 a 60 tarefas 

 (I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

GRH-2 FCH 4,38792* 0,13986 0,000 

 LCH 1,89783* 0,13986 0,000 

 LWW 3,97078* 0,13986 0,000 

 MH4GPSLLS 4,67796* 0,13986 0,000 

 NEHDS+M 2,30917* 0,13986 0,000 

NEHDS+M FCH 2,07875* 0,13986 0,000 

 GRH-2 -2,30917* 0,13986 0,000 

 LCH -0,41133* 0,13986 0,039 

 LWW 1,66162* 0,13986 0,000 

 MH4GPSLLS 2,36880* 0,13986 0,000 

LWW FCH 0,41714* 0,13986 0,034 

 GRH-2 -3,97078* 0,13986 0,000 

 LCH -2,07295* 0,13986 0,000 

 MH4GPSLLS 0,70718* 0,13986 0,000 

 NEHDS+M -1,66162* 0,13986 0,000 

FCH GRH-2 -4,38792* 0,13986 0,000 

 LCH -2,49009* 0,13986 0,000 

 LWW -0,41714* 0,13986 0,034 

 MH4GPSLLS 0,29004 0,13986 0,302 

 NEHDS+M -2,07875* 0,13986 0,000 

LCH FCH 2,49009* 0,13986 0,000 

 GRH-2 -1,89783* 0,13986 0,000 

 LWW 2,07295* 0,13986 0,000 

 MH4GPSLLS 2,78013* 0,13986 0,000 

 NEHDS+M 0,41133* 0,13986 0,039 

MH4GPSLLS FCH -0,29004 0,13986 0,302 

 GRH-2 -4,67796* 0,13986 0,000 

 LCH -2,78013* 0,13986 0,000 

 LWW -0,70718* 0,13986 0,000 

 NEHDS+M -2,36880* 0,13986 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

Fonte: Autor, 2015.  
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 Da Tabela 30 pode-se constatar que a média de MH4GPSLLS difere significativamente 

de todas as heurísticas, exceto de FCH, porém, com diferença média negativa em todos os casos, 

o que significa que a referida heurística apresenta qualidade de solução superior. 

 Para a classe de problemas testes de 100 a 800 tarefas, pode-se visualizar graficamente 

na Figura 33, o gráfico de intervalo de médias das heurísticas consideradas. 

 

 
Figura 33. Gráfico de intervalo de médias das heurísticas compostas para problemas de 100 a 800 tarefas 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser constatada no gráfico representado pela Figura 32, a média de 

MH4GPSLLS difere-se significativamente no nível de 5% de todas as médias das outras 

heurísticas. De modo semelhante, a média de FCH também difere significativamente no nível 

de 95% de confiança das médias das outras heurísticas da literatura. Na Tabela 31 apresentam-

se os resultados encontrados do teste de Tukey para problemas testes considerados. 
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Tabela 31- Tabela 27 - Teste de honestidade de Tukey para heurísticas compostas 

 (I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

GRH-2 FCH 12,15995* 0,09321 0,000 

 LCH 9,58085* 0,09321 0,000 

 LWW 11,50121* 0,09321 0,000 

 MH4GPSLLS 12,91544* 0,09321 0,000 

 NEHDS+M 10,25899* 0,09321 0,000 

NEHDS+M FCH 1,90096* 0,09321 0,000 

 GRH-2 -10,25899* 0,09321 0,000 

 LCH -0,67814* 0,09321 0,000 

 LWW 1,24222* 0,09321 0,000 

 MH4GPSLLS 2,65645* 0,09321 0,000 

LWW FCH 0,65874* 0,09321 0,000 

 GRH-2 -11,50121* 0,09321 0,000 

 LCH -1,92036* 0,09321 0,000 

 MH4GPSLLS 1,41423* 0,09321 0,000 

 NEHDS+M -1,24222* 0,09321 0,000 

FCH  GRH-2 -12,15995* 0,09321 0,000 

 LCH -2,57910* 0,09321 0,000 

 LWW -0,65874* 0,09321 0,000 

 MH4GPSLLS 0,75549* 0,09321 0,000 

 NEHDS+M -1,90096* 0,09321 0,000 

LCH FCH 2,57910* 0,09321 0,000 

 GRH-2 -9,58085* 0,09321 0,000 

 LWW 1,92036* 0,09321 0,000 

 MH4GPSLLS 3,33459* 0,09321 0,000 

 NEHDS+M 0,67814* 0,09321 0,000 

MH4GPSLLS FCH -0,75549* 0,09321 0,000 

 GRH-2 -12,91544* 0,09321 0,000 

 LCH -3,33459* 0,09321 0,000 

 LWW -1,41423* 0,09321 0,000 

 NEHDS+M -2,65645* 0,09321 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

Fonte: Autor, 2015.  

 

 Pelo teste de Tukey pode-se observar que todas as médias diferem-se uma das outras 

significativamente no nível de 5%. A heurística proposta MH4GPSLLS apresenta o melhor 
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desempenho em qualidade de solução com diferença média negativa em relação às heurísticas 

da literatura. 

 Na Figura 34 pode-se visualizar o intervalo de médias das heurísticas para todas os 

conjuntos de tarefas do banco de problemas testes estudados. 

 

 
Figura 34. Intervalo de médias das heurísticas para banco de problemas testes VRF 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pela Figura 34 pode-se constatar que MH4GPSLLS difere significativamente das outras 

heurísticas, comprovando sua superioridade. Das heurísticas da literatura, FCH obteve a menor 

média diferindo significativamente no nível de 5% em relação as demais. Na Tabela 32 

apresentam-se os resultados do teste de honestidade de Tukey das médias das heurísticas para 

o banco de problemas testes VRF. 
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Tabela 32 - Teste de honestidade de Tukey para heurísticas compostas no geral 

 (I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

GRH-2 FCH 8,27394* 0,13381 0,000 

 LCH 5,73934* 0,13381 0,000 

 LWW 7,73600* 0,13381 0,000 

 MH4GPSLLS 8,79670* 0,13381 0,000 

 NEHDS+M 6,28408* 0,13381 0,000 

NEHDS+M  FCH 1,98986* 0,13381 0,000 

 GRH-2 -6,28408* 0,13381 0,000 

 LCH -0,54474* 0,13381 0,001 

 LWW 1,45192* 0,13381 0,000 

 MH4GPSLLS 2,51262* 0,13381 0,000 

LWW FCH 0,53794* 0,13381 0,001 

 GRH-2 -7,73600* 0,13381 0,000 

 LCH -1,99665* 0,13381 0,000 

 MH4GPSLLS 1,06070* 0,13381 0,000 

 NEHDS+M -1,45192* 0,13381 0,000 

FCH GRH-2 -8,27394* 0,13381 0,000 

 LCH -2,53459* 0,13381 0,000 

 LWW -0,53794* 0,13381 0,001 

 MH4GPSLLS 0,52277* 0,13381 0,001 

 NEHDS+M -1,98986* 0,13381 0,000 

LCH FCH 2,53459* 0,13381 0,000 

 GRH-2 -5,73934* 0,13381 0,000 

 LWW 1,99665* 0,13381 0,000 

 MH4GPSLLS 3,05736* 0,13381 0,000 

 NEHDS+M 0,54474* 0,13381 0,001 

MH4GPSLLS FCH -0,52277* 0,13381 0,001 

 GRH-2 -8,79670* 0,13381 0,000 

 LCH -3,05736* 0,13381 0,000 

 LWW -1,06070* 0,13381 0,000 

 NEHDS+M -2,51262* 0,13381 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

Fonte: Autor, 2015.  
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 Como pode ser constatado na Tabela 32, todas as médias das heurísticas diferem-se 

significativamente no nível de 5%. Deste modo, MH4GPSLLS apresenta a menor média de 

DRM, obtendo desempenho superior em relação as demais. Da heurísticas da literatura FCH 

apresenta o melhor desempenho, seguida de LWW, NEHDS+M, LCH e GRH-2. 

 Em relação a eficiência das heurísticas, apresenta-se na Tabela 33 os tempos médios de 

CPU. 

 
Tabela 33 - Média dos tempos de CPU médios das heurísticas para banco de problemas testes VRF 

(segundos) 

 Tarefas GRH-2 NEHDS+M LWW FCH LCH MH4GPSLLS 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

30 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 

40 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03 

50 0,00 0,01 0,04 0,02 0,00 0,06 

60 0,00 0,01 0,07 0,02 0,01 0,10 

100 0,02 0,02 0,39 0,18 0,02 0,45 

200 0,06 0,11 2,60 0,75 0,08 3,33 

300 0,14 0,24 8,52 1,76 0,16 11,10 

400 0,25 0,38 21,21 3,04 0,33 26,14 

500 0,38 0,64 40,40 4,91 0,52 52,22 

600 0,60 0,83 78,32 7,27 0,83 90,63 

700 0,72 1,12 122,51 10,26 1,18 145,17 

800 1,00 1,67 178,51 14,25 1,67 209,67 

Média 0,23 0,36 32,33 3,03 0,34 38,49 

Fonte: Autor, 2015.  

 

 Como pode ser constatado na Tabela 33, MH4GPSLLS requer esforço computacional 

maior que em relação as outras heurísticas, porém soluções de qualidade superior são obtidas 

em tempo computacional viável. Em termos de eficiência a heurística GRH-2 apresenta o 

melhor tempo em relação a todas as outras heurísticas, seguido de LCH, NEHDS+M, FCH e 

LWW. Na Figura 35 pode-se visualizar graficamente a variação de tempo das heurísticas para 

solução do banco de problemas testes VRF. 
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Figura 35. Tempo computacional médio das heurísticas compostas para problemas testes VRF 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Figura 34 pode-se constatar que MH4GPSLLS e LWW apresentam os maiores 

tempos de CPU médios para solução de problemas, principalmente a partir de 200 tarefas, 

seguido de FCH. Já NEHDS+M e LCH apresentam médias de tempos de CPU semelhantes e 

GRH-2 apresenta os menores tempos de computacionais médios a medida que o número de 

tarefas aumenta.   

 Baseado no que foi estudado anteriormente, as seguintes considerações podem ser 

pontuadas:  

 MH4GPSLLS consegue obter soluções de qualidade superior e estatisticamente 

significante (no nível de 5%) a das heurísticas da literatura em tempo computacional 

viável;  

 Em relação as heurísticas da literatura, FCH apresenta o melhor desempenho, superando 

em qualidade de solução todas as outras heurísticas da literatura e sendo mais eficiente 

que LWW;  
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 Para problemas com pequeno número de tarefas LWW, NEHDS+M, LCH e GRH-2 

desempenham-se melhor e superam as heurísticas MH4GPSLLS e FCH em qualidade de 

solução em alguns problemas testes; 

 Para problemas com grande número de tarefas (100 a 800) MH4GPSLLS apresentam as 

soluções de maior qualidade, obtendo os menores DRMs e diferindo das demais médias 

significativamente no nível de 5%.  

 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA HEURÍSTICAS SIMPLES E COMPOSTAS 

 

 

 Neste capítulo, métodos heurísticos construtivos simples e um método construtivo 

composto foram propostos para o problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡|𝐶𝑚𝑎𝑥. Por meio de experimentações 

computacionais, avaliou-se a eficiência e a eficácia das heurísticas comparando-as com 

heurísticas simples e compostas da literatura. 

 Pode-se concluir que as heurísticas propostas apresentaram desempenhos superiores 

sendo tais resultados, na maioria das vezes, estatisticamente significantes em comparação com 

as heurísticas da literatura. Das heurísticas simples, a heurística H4GPSLLS apresentou o melhor 

desempenho e MH4GPSLLS superou em qualidade de solução todas as heurísticas da literatura 

em tempo computacional viável. 

 Já em relação às heurísticas da literatura, FCH de Li e Wu (2008) apresentou o melhor 

desempenho em qualidade de solução entre todas. A heurística também superou LWW em 

tempo computacional, sendo mais eficiente, principalmente para problemas com mais de 100 

tarefas. 

 Para direcionamento de pesquisas futuras, sugere-se estudos para análise das razões da 

variação de qualidade de solução das heurísticas a medida que o número de máquinas aumenta.  
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4 PROGRAMAÇÃO DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 

PROBLEMAS NO-WAIT FLOW SHOP COM MINIMIZAÇÃO DE MAKESPAN 

 

 

 Este capítulo trata da análise de desempenho de métodos heurísticos construtivos para 

o problema Fm|no-wait|Cmax com a adição da restrição de políticas de operações de manutenção 

preventiva (MP). O problema abordado neste capítulo é especificado como 

Fm|no-wait, m(k)|Cmax. Neste sentido, este capítulo estrutura-se em 4 seções: A primeira seção 

trata da inclusão da manutenção preventiva no cálculo dos instantes de término das tarefas em 

problemas de máquina única e posteriormente em problemas no-wait flow shop com m 

máquinas. A segunda seção dedica-se a proposição de uma nova heurística para o problema 

estudado. A terceira seção apresenta experimentações computacionais e análise dos resultados 

e por fim, a quarta seção dedica-se as considerações finais do problema aqui tratado. 

 As seguintes hipóteses são consideradas neste capítulo: 

 Um conjunto de n tarefas deve ser processado em m máquinas em série e a ordem de 

processamento das tarefas deve ser mantida em todas as máquinas; 

 Uma tarefa deve ser processada continuamente entre as máquinas e não pode ser 

interrompida até o término de processamento na última máquina, caso contrário, seu 

processamento deve ser reiniciado a partir da primeira máquina; 

 Apenas uma tarefa deve ser processada em apenas uma máquina por vez; 

 Os tempos de processamento das tarefas são conhecidos, determinísticos e inteiros; 

 Apenas uma máquina pode processar uma tarefa por vez; 

 Os tempos de setup são independentes da sequência e estão inclusos nos tempos de 

processamento; 

 As máquinas estão sujeitas a operações de MP, sendo que cada máquina possui um 

período específico entre manutenções preventivas (TMP), estimado de acordo com as 

políticas de operações de MP apresentadas neste capítulo; 

 Uma operação de MP deve ser realizada sem interrupções até que seja finalizada;  

 Nenhuma tarefa pode ser processada na máquina enquanto a operação de MP é realizada 

na referida máquina. 

 

 

4.1 CONFIABILIDADE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
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 A confiabilidade pode ser definida como a capacidade de um item (máquinas, 

equipamentos) de desempenhar certa função exigida, sob dado ambiente operacional, condições 

operacionais e por um período de tempo definido (RAUSAND; HØYLAND, 2004). Entende-

se por disponibilidade, a capacidade de um item (combinando aspectos de sua confiabilidade, 

manutenção e suporte da manutenção) de desempenhar sua função em um instante ou durante 

um período de tempo definido (RAUSAND; HØYLAND, 2004). 

 A manutenção é o principal fator para determinar a disponibilidade de um item. 

Manutenção pode ser definida como a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, 

incluindo supervisão de ações pretendidas para reparar um item ou restaurá-lo a um estado na 

qual pode realizar suas devidas funções (RAUSAND; HØYLAND, 2004). 

 As decisões de manutenção devem levar em conta a grande quantidade de critérios de 

decisão que podem às vezes ser contraditórios. Escolher a operação de manutenção mais 

apropriada bem como o melhor tempo possível para realizá-la é uma tarefa complexa que não 

depende somente do estado atual do item, mas as consequências dessa escolha a longo prazo 

para o determinado item (RAUSAND; HØYLAND, 2004). Podem-se distinguir três tipos 

diferentes de estratégias de manutenção, de acordo com Rausand e Høyland (2004): 

 Manutenção Preventiva (MP): Consiste em realizar as operações em máquinas e 

equipamentos antes que a falha aconteça (RAUSAND; HØYLAND, 2004, RUIZ; 

GARCÍA-DÍAZ; MAROTO, 2007); 

 Manutenção Corretiva (MC): Esse tipo de manutenção é realizado após o item ter 

falhado. O propósito da manutenção corretiva é trazer o item de volta a seu estado de 

funcionamento, ou também reparar, substituir ou trocá-lo por um novo (RAUSAND; 

HØYLAND, 2004, RUIZ; GARCÍA-DÍAZ; MAROTO, 2007); 

 Manutenção Preditiva: Esse é um tipo especial de MP que envolve checagens funcionais 

e operacionais ou testes para verificar apropriadamente a operação de itens com funções 

off-line, como aparelhos de proteção ou sistemas de backup. São realizadas em um intervalo 

especifico entre as operações (RAUSAND; HØYLAND, 2004). 

 

 De acordo Rausand e Høyland (2004) a MP visa reduzir a probabilidade de falha de um 

item. Isso envolve inspeções, ajustes, lubrificação, substituição de partes, calibração, e reparo 

de itens que estão começando a desgastar. A MP é geralmente realizada regularmente, 
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independentemente da degradação da funcionalidade ou do desempenho dos itens. Segundo 

Ruiz, García-Díaz e Maroto (2007) os objetivos da MP são: 

 Aumentar a confiabilidade das máquinas e, portanto, reduzir as falhas durante sua 

operação. Isso envolve uma redução em custos e uma melhoria na disponibilidade; 

 Aumentar a vida operacional do equipamento reduzindo significativamente paradas 

inesperadas e operações de MC (CASSADY; KUTANOGLU, 2003); 

 Melhorar a gestão e o planejamento da produção e manter a segurança. 

  

 Sob o enfoque da MP, é indispensável na área da confiabilidade a utilização de modelos 

quantitativos capazes de mensurar o risco de falha de um dado componente (GERTSBAKH, 

2005). Segundo Gertsbakh (2005), a confiabilidade pode ser descrita como: 

 

  R(t) = 1 - ∫ f(x)dt
t

0
  (2) 

 

sendo: 

R(t) – Função confiabilidade; 

f(t) – Função de distribuição de probabilidade de que um item falhe em um intervalo (0, t]; 

t – Período de vida útil do item. 

 

 Portanto, funções de distribuição de probabilidade (f.d.p.’s) são utilizadas para 

determinar a confiabilidade de um sistema. Dentre as f.d.p.’s existentes, a distribuição de 

Weibull é a mais utilizada em estudos de confiabilidade (GERTSBAKH, 2005).  

 A distribuição de Weibull leva em conta dois parâmetros T ≈ W[θ,β] e é conhecido por 

sua flexibilidade em caracterizar o tempo de falha de componentes com uma taxa de falha não 

constante (CASSADY; KUTANOGLU, 2003). A função confiabilidade de Weibull R(t) é dada 

por (CASSADY; KUTANOGLU, 2003): 

 

 R(t) = exp [- (
t

θ
)

β

]     , t > 0   (3) 

 

onde: 

t – período de vida útil do componente ou sistema; 

β – Parâmetro forma; 

θ – Parâmetro escala; 
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 Outra importante medida utilizada é a taxa de falha, dada por (CASSADY; 

KUTANOGLU, 2003): 

 

 Z(t)= 
β

θ
β ×tβ-1   (4) 

 

 O parâmetro forma (β) é um número adimensional e como o próprio nome sugere, 

interfere no formato da f.d.p (SIMONETI et al., 2010).  

 Quando β < 1, a f.d.p de falhas apresenta as chamadas falhas prematuras e, de maneira 

geral, estão associadas a defeitos originados no projeto, na produção ou na operação. Nestes 

casos, do ponto de vista da gestão da manutenção não há como prever estes defeitos, o que se 

torna mais indicado realizar manutenção corretiva ou preventiva (SIMONETI et al., 2010). 

 Quando β = 1, a f.d.p equivale a função exponencial. Nesse caso, a taxa de falhas é 

constante e as falhas ocorrem de forma aleatória (RAUSAND; HØYLAND, 2004). Já quando 

β > 1 existem falhas predominantes, ou seja, a taxa de falha é crescente (SIMONETI et al., 

2010). Torna-se então necessário estudar o tempo médio entre falhas (Mean Time Between Fails 

- MTBF) para os itens que estão sendo analisados. O MTBF é dado por (RAUSAND; 

HØYLAND, 2004): 

 

 MTBF =  θ × Γ [1+
1

β
]   (5) 

 

onde Γ [1+
1

β
] é uma função gamma Tabelada. 

 

 Quando β = 2 o modelo de Weibull tem uma taxa de falha linear e é conhecido como 

modelo de Rayleigh (RAUSAND; HØYLAND, 2004). 

 O parâmetro escala (θ) está associado à vida característica do sistema ou componente. 

Descreve de modo geral o tempo transcorrido desde o início da atividade até o momento da 

falha. Desse modo, caso não haja falhas prematuras ou defeitos, as falhas predominantes estão 

associadas ao desgaste dos componentes. (SIMONETI et al., 2010). 

 Uma máquina ou sistema são considerados reparáveis se pelo menos uma vez que a 

falha tenho ocorrido, possam ser restaurados a um estado tão bom quanto seu estado original. 

O tempo gasto entre a falha e o retorno as condições originais é chamado de tempo de reparo 
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(downtime). O tempo médio previsto para se reparar um sistema é chamado de tempo médio 

para reparo (Mean Time to Repair - MTTR) (RAUSAND; HØYLAND, 2004). 

 A disponibilidade A(t) em um tempo t de um componente reparável é definido como a 

probabilidade que o componente esteja trabalhando no tempo t. Se o componente não é 

reparável, então A(t) = R(t). O limitante de disponibilidade A é definido como a fração de tempo 

que o sistema de produção está operando, se observado a um período de tempo infinito. 

Tradicionalmente, uma MP ótima para um sistema produtivo é determinado tendo em vista 

maximizar seu limite de disponibilidade (RUIZ; GARCÍA-DÍAZ; ALLAHVERDI, 2007). O 

limite de disponibilidade pode ser calculado como (RAUSAND; HØYLAND, 2004): 

 

 A = 
MTTF

MTTF + MTTR
  (6) 

 

 Se o reparo ou substituição de componentes que falharam retornar as condições de 

operação, mas a taxa de falha do sistema permanece como antes, então o reparo é chamado de 

mínimo. No modelo de mínimo reparo, a taxa de falha do sistema é uma função que cresce com 

o tempo, os reparos não afetam a taxa de falha do sistema, o custo de reparo é menor que o 

custo de substituir o sistema completo e a falha do sistema é imediatamente detectada (RUIZ; 

GARCÍA-DÍAZ; ALLAHVERDI, 2007). 

 Com o objetivo de determinar quando é necessário realizar as operações de MP nas 

máquinas de acordo com diferentes critérios, Ruiz, García-Diaz e Maroto (2007) descrevem 

três modelos clássicos de políticas de MP que podem ser aplicados a problemas de scheduling: 

MP em intervalos de tempo predefinidos, Modelo de período ótimo para maximização da 

disponibilidade das máquinas, e modelo de período ótimo para manter uma confiabilidade 

mínima limiar para um dado período de tempo. 

 

 

4.1.1 Política I – Manutenção Preventiva em intervalos de tempo predefinidos 

 

 

 Na Política I, as operações de Manutenção Preventiva (MP) são planejadas 

antecipadamente, em intervalos de tempos predefinidos sem considerar modelos probabilísticos 

para o tempo de falha e fazem uso da melhor parada programada entre períodos de produção 

cíclicos semanais, mensais ou anuais. Se não há paradas programadas, a produção é 
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interrompida para realizar a MP ou até mesmo não é realizada. No último caso, a produção é 

afetada quando quebras de máquinas acidentais ocorrem devido à falta da MP. 

 

 

4.1.2 Política II – Modelo de período ótimo para maximização da disponibilidade das 

máquinas 

 

 

 Esta política tem como objetivo maximizar o limite de disponibilidade de uma máquina. 

A disponibilidade combina os efeitos de falha e reparo e os efeitos do tempo gasto pela 

realização da operação de Manutenção Preventiva (MP). O cálculo do desempenho da 

disponibilidade quantitativa está baseado no modelo de confiabilidade de um sistema e nos 

dados de falha e reparo das máquinas.  

 Assume-se que o tempo segue uma distribuição de probabilidade de Weibull, 

T  ≈ W[θ , β], com β > 1, tr sendo o tempo de reparo e tp sendo o tempo da MP. A ação da MP 

restaura as máquinas a um estado inicial e permite modelar o ciclo de operação e a MP como 

um processo de renovação. Considera-se que o reparo de um sistema é mínimo e portanto o 

número de falhas durante o ciclo do processo de renovação pode ser modelado como um 

processo não homogêneo de Poisson. Segundo Cassady e Kutanoglu (2003), o intervalo ótimo 

de manutenção TMPop entre operações de MP pode ser calculado por meio de: 

 

TMPop = θ ∙ [
tp

tr(β-1)
]

1/β

  (7) 

 

 Em suma, pode-se dizer que essa política consiste em realizar uma MP toda vez que 

uma máquina operou há TMPop unidades de tempo. Por exemplo, suponha que o tempo de falha 

segue um modelo de Weibull, T  ≈ W[θ,β], com com θ = 1349 e β = 2, e com tr = 6h e tp = 1h. 

Nesse caso, o intervalo de MP ótimo, TMPop é 550,73h que, aplicando a Equação (3), resulta em 

uma confiabilidade de 85%, ou seja, para manter um nível de confiabilidade de 85%, é 

recomendado a realização de uma manutenção preventiva a cada 550,73h. 
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4.1.3 Política III: Manter uma confiabilidade mínima para um dado período de tempo 

 

 

 Suponha que um sistema na qual a taxa de falha está aumentando com o tempo e, 

portanto pode ser afetado pelas falhas devido o envelhecimento ou o uso. Essa política consiste 

em fazer uma Manutenção Preventiva (MP) sistemática após um tempo TMP de modo a 

assegurar uma confiabilidade mínima do sistema como quando o tempo t = 0, ou seja, 

considera-se que a MP restaura as máquinas a um estado tão bom quanto novo. Nesse caso, a 

MP é realizada em intervalos regulares 0, 1TMP, 2TMP, 3TMP , ... , nTMP que são considerados 

os pontos de renovação.  

 A função de confiabilidade R0(t) pode ser calculada de acordo com Birolini (1999) e 

leva em conta as seguintes considerações: fica satisfeito que t = nTMP + t*, onde t* < TMP. 

Portanto, a probabilidade de exceder o tempo t, R0(t), a partir do momento zero, é 

 

R0(t) = R(t)   para  0 ≤ t ≤ TMP 

R0(t) = [R0(TPM)]nR0(t-nTPM)  para  nTPM ≤ t < (n + 1)TPM,  n ≥ 1, 

 

onde R0(0) = 1. Em geral, pode-se considerar que R(t - nTMP) = 1, isto é, antes de exceder o 

período TPM o sistema não falha e, portanto, pode-se considerar que 

 

R0(t) = [R0(TMP)]n  (8) 

 

 Quando a variável randômica de tempo de falha segue o modelo de Weibull, 

T  ≈ W[θ,β], com β > 1 (a taxa de falha está aumentando com o tempo), o período entre 

operações de MP consecutivas podem ser derivados considerando as Equações 3 e 8. 

Considerando a Equação 8 tem-se que: 

 

 ln [R0(t)] = nln[R0(TMP)]  (9) 

 

 Da Equação 3, tem-se que: 

 

R0(TMP) = exp [- (
TMP

θ
)

β

]  (10) 
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e portanto 

 

 ln[R0(t)] = n ln {exp [- (
TMP

θ
)

β

]}  (11) 

 

e considerando que t = nTMP, a Equação para o cálculo do tempo entre duas MP consecutivas 

pode ser obtida: 

 

 TMP = [-θ
 β lnR0(t)

t
]

1/(β-1)

  (12) 

 

 Para entender como essa política funciona, suponha-se que o tempo de falha de uma 

máquina segue uma distribuição T ≈ W[θ,β], com θ = 1349 e β = 2. O objetivo é determinar o 

tempo entre MP’s de modo que a confiabilidade após 720h seja de 95% (R0(720) = 0,95). 

Considerando a Equação 12, pode-se obter uma TMP = 129,65h, que envolve realizar uma MP 

aproximadamente a cada 130h de operação da máquina. Se a máquina trabalhar 24 horas por 

dia, isso envolve realizar operações de MP a cada 5,5 dias aproximadamente. 

 

 

4.2 OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MÁQUINA ÚNICA 

 

 

 Benbouzid-Sitayeb, Guebli e Bessadi (2011) propuseram duas formas de integrar 

programação de operações e manutenção. As duas formas utilizadas pelos autores foram: I) 

sequenciar primeiro a produção e depois adicionar as operações de manutenção preventiva e; 

II) integrar as operações de manutenção preventiva e de produção, demarcando antes, em que 

momento as operações de MP devem ser realizadas nas máquinas. Este subcapítulo baseia-se 

na forma II) proposta por Benbouzid-Sitayeb, Guebli e Bessadi (2011). 

 A operação de MP será realizada somente quando o tempo de operação da máquina após 

processar a tarefa que ocupa a posição i (TOP[i]) da sequência π ultrapassar o limite de 

confiabilidade de uma máquina, representado pelo período específico entre manutenções 

preventivas (TMP).  
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Seja r o índice correspondente à posição da primeira tarefa a ser processada após a 

realização de uma operação de MP. Seja TOP[i] a soma dos tempos de processamento de h tarefas 

(r ≤ h ≤ i ≤ n) antes de ocorrer a operação de manutenção preventiva. Se TOP[i] > TMP, então uma 

operação de MP deve ser realizada entre as tarefas que ocupam as posições π[i-1] e π[i] da 

sequência 𝜋 e r assume a posição i. Pode-se expressar TOP[i] de acordo com a Equação 32. 

 

TOP[i]= ∑ t[h]
i
h=r   

2 ≤ i ≤ n 

 (32) 

 

 Seja ∆𝑇𝑂𝑃[𝑖]
 =  TOP[i] - TMP . Se ∆TOP[i]

 < 0, o valor de r permanece o mesmo, caso 

contrário, r = i.  

 

Figura 36. Programação em máquina única com operações de manutenção preventiva 

Fonte: Autor, 2015.  

 

 Com TMP e TOP = ∑ t[i]
n
i=1 , pode-se estimar o número máximo N de operações de MP na 

máquina de acordo com a Equação 33. 

 

 N = ⌈
TOP

TMP

⌉  (33) 

 

 Define-se DMPs a duração da s-ésima operação de MP, sendo que s pode assumir até o 

máximo valor N. Seja MP[i-1],[i] a duração da operação de MP entre as tarefas que ocupam as 

posições adjacentes 𝜋[𝑖−1] e 𝜋[𝑖] da sequência 𝜋. Se TOP[i] < TMP então MP[i-1],[i] = 0 e se TOP[i] > 

TMP então MP[i-1],[i]  =  DMPs. Logo, para quaisquer pares de tarefas adjacentes na sequência 𝜋, 

MP[i-1],[i] pode ser calculado de acordo com a Equação 34. 

s = s + min{MP[i-1],[i],1}  (34) 

J[1] J[2] J[i-1] PMJ[i-1],J[i] J[i] PMJ[i],J[i+1] J[i+1]MU

TOP[1] TOP[2] TOP[i-1] TOP[i] TOP[i+1] 

r = 1 r = i r = i + 1 
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MP[i-1],[i] = min(max (TOP[i] - TMP, 0) , 1) * DMPs , 

2 < i ≤ n 

onde s é o índice correspondente a s-ésima operação de MP com duração DMPs, iniciando por 

s = 1. 

 

 Considere o exemplo de 5 tarefas apresentado na Tabela 34 e TMP = 120. 

 

Tabela 34 - Programação de cinco tarefas em máquina única 

 Tarefas J1 J2 J3 J4 J5 

t[i] 53 64 7 32 75 

Fonte: Autor, 2015. 

 Sabendo-se que TOP = ∑ t[i]
n
i=1 , então TOP = 231. Logo, tem-se que o número máximo 

de manutenções preventivas é N = ⌈
TOP

TMP
⌉ = 2. 

 Supondo que as durações das manutenções sejam DMP1 = 43 e DMP2 = 31 e adotando-

se a sequência π = {J3, J4 , J1 , J2 , J5}.  Para o primeiro par de tarefas adjacentes, tem-se que r 

= 1, TOP1 = 39 e i = 2. Portanto, com s = 1,  DMP1 = 31 e DMP[2] = 0. 

 Para o restante das tarefas, apresenta-se na Tabela 35, os dados de cálculo das MP 

possíveis. 

  

Tabela 35 - Dados da duração entre operações de manutenção preventiva para o exemplo da Tabela 30 

  J3-J4 J4-J1 J1-J2 J2-J5 

r 1 1 1 4 

s 1 1 1 2 

TOP[i] 39 92 156 139 

MP[i-1][i] 0 0 43 31 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 O cálculo dos instantes de término C[i] (Completion Time) das tarefas em um sistema de 

máquina única (MU) de acordo com Pinedo (1995), pode ser dado pela Equação 35. 

 

C[i] = C[i-1] + t[i]     i = 1,…,n   (35) 

 

sendo, C[1] =  t1 

 



133 

 

 Com a inclusão das operações de MP, C[i] pode ser calculado de acordo com a Equação 

36. 

 

C[i] = ∑ MP[r-1][r] + ∑ t[i]
i
j=1

i
r =2      1 ≤  i ≤ n   ( 36) 

 

sendo C[1] = t1. 

 

 Para aplicar a Equação 36, considere o exemplo da Tabela 4.1, as operações de MP 

apresentadas na Tabela 31 e a sequência adotada {J3, J4, J1, J2, J5} e supondo que as operações 

de MP apresentam duração de 31 e 43 e TMP seja de 120.  

 Na Tabela 36, sumarizam-se os resultados encontrados para cada instante de término. A 

programação dos resultados apresentados na Tabela 32 pode ser vista na Figura 37. 

 

Tabela 36 - Cálculo dos instantes de término para exemplo dado na Tabela 30 

 Sequência J3 J4 J1 J2 J5 

ti 7 32 53 64 75 

MP[i-1][i] 0 0 0 43 31 

C[i] 7 39 92 199 305 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 

Figura 37. Resultado da programação para o exemplo da Tabela 30 

Fonte: Autor, 2015. 

 Para o caso de máquina única (MU) sem hipóteses ou restrições adicionais, Cmax pode 

ser calculado por meio da Equação 37 (PINEDO, 1995). 

 

J[1] J[2] J[3] PM[3][4] J[4] PM[4][5] J[5]MU

199 305 92 7 39 

C[5] C[2] C[1] C[4] C[3] 
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Cmax= C[n] = ∑ t[i]
n
i=1  ou Cmax = C[n]   (37) 

 

 Como já deduzido anteriormente, pode-se adicionar a Equação 37 ao cálculo de Cmax, 

tal que haja uma soma de todos os tempos de MPs realizadas durante a programação: 

 

Cmax = ∑ t[i]
n
i=1 + ∑ MP[i-1][i]

𝑛
𝑖=2    (38) 

 

 Para o exemplo da Tabela 36 e a sequência adotada e representada na Figura 37, Cmax 

corresponderá a: 

 

Cmax = ∑ t[i]
n
i=1 + ∑ MP[i-1][i]

𝑛
𝑖=2  = MP[1][2]+ MP[2][3] + MP[3][4] + MP[4][5] + t[1]+ t[2]+ t[3] + t[4] + t[5]  

Cmax =  0 + 0 + 0 + 43 + 31 + 7 + 32 + 53 + 64 + 75 = 305 

 

 Visto que o problema de MU é base para outros ambientes de produção, na próxima 

subseção analisa-se a influência das operações de MP em sistemas no-wait flow shop (NWFS) 

com m máquinas. 

 

 

4.3 OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NO-WAIT FLOW SHOP 

 

 

 Para um problema No-Wait Flow Shop (NWFS) com m máquinas as operações de 

Manutenção Preventiva (MP) podem ser representadas por MP[i-1][i]
k , denominado como a 

duração de uma operação de MP na máquina k (1 ≤ k ≤ m) entre as tarefas que ocupam as 

posições adjacentes i - 1 e i (1 ≤ i ≤ n) na sequência 𝜋. 

 Para cada máquina k haverá necessidade de calcular seu tempo de operação parcial. 

Portanto, as Equações para cálculo das operações das MP podem ser definidas como: 

 

TOPk = ∑ t[i]k
n
i=1     , 1 ≤ k ≤ m   (40) 

 

sendo: 

TOPk – Tempo total de operação da máquina k; 
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Nk = ⌈
TOPk

TMPk
⌉       , 1 ≤ k ≤ m 

 (41) 

 

onde: 

Nk – Número Máximo de manutenções preventivas necessárias para a máquina k; 

TMPk - Tempo de operação médio da máquina k; 

 

r = max{min[max(TOP[i]k- 𝑇MPk, 0),1]×i, r} 

𝑇OP[i]
𝑘  = ∑ t[i]k

i
h=r   

 (42) 

1 <  i ≤  n 

1 ≤ k ≤ m 

onde: 

TOP[i]k - Tempo de operação parcial da máquina k após processar a tarefa que ocupa a posição 

i; 

tik - Tempo de processamento na máquina k da tarefa que ocupa a posição i; 

𝑇𝑀𝑃𝑘 - Intervalo entre manutenções preventivas na máquina k. 

 

O cálculo das operações de MP pode ser descrito como: 

 

s = s + min{MP[i-1],[i],1} 

MP[i-1],[i]
k  = min(max (TOPik – TMPk, 0) , 1) * DMPs,k  

1 < i ≤ n 

1 ≤ k ≤ m  

 

 (43) 

onde: 

MP[i-1],[i]
k  – Duração da operação de MP na máquina k entre as tarefas que ocupam as posições 

i - 1 e i; 

TMPk – Tempo de operação médio da máquina k; 

DMPs,k – Duração da s-ésima Manutenção Preventiva a ser realizada na máquina k. 

 

 Para exemplificar numericamente as Equações anteriormente desenvolvidas, suponha o 

problema apresentado na Tabela 37. 

Tabela 37 - Problema em NWFS com três máquinas e cinco tarefas 

  J[1] J[2] J[3] J[4] J[5] 

Máquina 1 3 45 84 24 39 
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Máquina 2 38 51 7 21 16 

Máquina 3 52 83 19 6 28 

Fonte: Baseado em Ruiz, García-Díaz e Maroto (2007). 

 

 Cada máquina possui um tempo de operação médio de TMPk = 120 u.t. Para a primeira 

máquina, o tempo total de operação pode ser calculado como: 

 

TOP1 = ∑ ti1

n

i=1

=  = 3 + 45 + 84 + 24 + 39 =  195 

 

 O número máximo de operações de MP necessárias para a primeira máquina será 

de  N1 = ⌈
TOP1

TMP1
⌉  =  ⌈

195

120
⌉  ≅ 2. 

 

 Para a primeira máquina, as duas operações de manutenção preventiva apresentam 

durações de DMP11 = 31 e DMP12 = 43. Para as máquinas 2 e 3, N = 2 em cada uma das máquinas, 

e as durações de cada manutenção preventiva são DMP21 = 45, DMP22 = 42, DMP31 = 8 e DMP32 = 

45. Se a sequência σ = {J1 , J2 , J3 , J4 , J5} for escolhida, a decisão de quando deve ser realizada 

as operações de manutenção preventiva pode ser vista na Tabela 38. 

 

Tabela 38 - Resultado das operações de manutenção preventiva para problema da Tabela 37 

  J[1]-J[2] J[2]-J[3] J[3]-J[4] J[4]-J[5] 

Máquina 1 0 31 0 43 

Máquina 2 0 0 0 45 

Máquina 3 8 0 0 45 
 

  Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pode-se utilizar a Equação proposta por Gao et al. (2012) para cálculo do instante de 

término (C[i]): 

 

C[i] = ∑ Dj-1,j  + i
j=2  ∑ ti,k

m
k=1    (44) 

 

 Considerando a inclusão de operações de MP o cálculo de C[i] é mais complexo. Se para 

cada máquina há diferentes números de operações de manutenção preventiva (MP) e cada uma 
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delas pode ocorrer em períodos diferentes, então C[i] tem de incluir a análise da influência das 

operações de MP em cada máquina. 

 Para o caso de uma máquina k tal que 1 < k ≤ m, há a necessidade de analisar se MP[i-1][i]
k  

causa um tempo a ser adicionado juntamente com o o tempo de espera na primeira máquina. 

Sejam duas tarefas nas posições adjacentes p e q da sequência 𝜋. De acordo com Reddi e 

Rammamorthy (1972), o tempo mínimo de ociosidade F(p,q) para que J[q] seja processada 

continuamente após J[p] é determinado de acordo com a Equação (45). 

 

 F(p,q) = max
k

(∑ t[p]b
k
b=2 - ∑ t[q]b

k
b=1  , 0)  ,     2 ≤ k ≤ m   (45) 

 

 Com a inclusão de operações de MP em cada uma das m máquinas, um tempo de espera 

adicional e pode ou não afetar o tempo mínimo de espera das tarefas na primeira máquina. Seja 

W[i-1][i] o tempo mínimo adicional de espera entre as tarefas que ocupam as posições i – 1 e i. 

Baseando-se em Reddi e Rammamorthy (1972), o tempo mínimo adicional de espera entre as 

tarefas que ocupam as posições i – 1 e i na máquina k (W[i-1][i]
k

) pode ser determinado por meio 

do cálculo da Equação (46). 

 

W[i-1][i]
𝑘

  =  max
2<b≤k

{MP[i-1][i]
b  + ∑ t[i-1][r] - max[MP[i-1][i]

1 , D[i-1][i] - t[i-1][1]]
b
r=2  - ∑ ti,r

b - 1
r=1 , 0}  

2 ≤ i ≤ n 

 (46) 

 

 Baseando-se em Gao et al. (2012) e levando-se em conta o que já foi descrito 

anteriormente, o instante de término da tarefa que ocupa a posição i na máquina k pode ser 

calculado por meio da Equação 47. 

 

C[i]k = ∑ max[D[j-1][j],t[j-1][1] + MP[j-1][j]
1 ]  + ∑ W[j-1][j]

ki
j=2 + i

j=2  ∑ t[i]j
k
j=1   

2 ≤ k ≤ m , 1 ≤ i ≤ n 

 (47) 

 

sendo C[1]k = ∑ t[1][j]
k
j=1  . 

 

 Portanto, o instante de término da tarefa que ocupa a posição i na máquina m pode ser 

expresso por meio da Equação 48. 
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C[i]m = ∑ {max[D[j-1][j],t[j-1][1] + MP[j-1][j]
1 ]+ W[j-1][j]}  + i

j=2  ∑ t[i]k
m
k=1   

1 ≤ i ≤ n 

 (48) 

 

 Já Cmax pode ser dado como o instante de término da última tarefa que deixa o sistema, 

ou seja, Cmax= C[n]m ou também pode ser calculada por meio da Equação 49. 

  

Cmax = ∑ {max[D[i-1][i],t[i-1]1+MP[i-1][i]
1 ] n

i=2 + W[i-1][i]}  + ∑ t[n]k
m
k=1    (49) 

 

 Para aplicar as Equações anteriormente desenvolvidas, considere o problema 

apresentado na Tabela 39. 

 

Tabela 39 - Problema NWFS com quatro máquinas e cinco tarefas 

  J[1] J[2] J[3] J[4] J[5] DMPs 

Maquina 1 40 65 21 34 55 43 ; 38 

Máquina 2 52 83 19 16 28 31; 45 

Máquina 3 38 51 7 21 16 35 ; 28 

Máquina 4 8 45 84 24 39 55; 42 

Fonte: Baseado em Ruiz, García-Díaz e Maroto, 2007. 

 

 Na Tabela 40 pode-se visualizar a matriz de tempos de espera para o problema 

apresentado na Tabela 39. 

 

Tabela 40 - Matriz dos tempos de espera das tarefas na primeira máquina 

  J[1] J[2] J[3] J[4] J[5] 

J[1] ∞ 40 91 81 47 

J[2] 146 ∞ 197 173 145 

J[3] 21 21 ∞ 60 32 

J[4] 34 34 48 ∞ 34 

J[5] 55 55 91 67 ∞ 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Supondo um TMPk = 110 para todas as máquinas, apresenta-se na Tabela 41 todas 

operações de MP em cada máquina. 
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Tabela 41 - Ocorrências de operações de manutenção preventiva (Continua...) 

  J[1]-J[2] J[2]-J[3] J[3]-J[4] J[4]-J[5] 

MP[i-1][i]
1  0 43 0 0 

MP[i-1][i]
2  31 0 0 45 

MP[i-1][i]
3  0 0 35 0 

MP[i-1][i]
4  0 55 0 42 

 

 Fonte: Autor, 2015. 

 

 Para a primeira tarefa, o instante de término corresponde a C[1] =  ∑ t1k
m
k=1 =  138. 

 A partir da segunda tarefa, todos os termos da Equação 49 devem ser calculados, uma 

vez que pode ou não haver operações de MP após o processamento da primeira tarefa em cada 

máquina. Para o primeiro termo da Equação tem-se que ∑ {max[D[j-1][j],t[j-1][1] + 2
j=2

MP[j-1][j]
1 ]} =  max[D[1][2],t[1]1 + MP[1][2]

1 ] = 40. 

 Com os valores apresentados nas Tabelas 35, 36, 37 pode-se também calcular o segundo 

termo da Equação 46, após a igualdade. 

 

W[1][2] = max
2<k≤4

{MP[j-1],[j]
k  + ∑ t[j-1]r- max[MP[j-1][j]

1 , D[j-1][j] - t[j-1][1]]
k
r=2  - ∑ t[j][b]

k - 1
b=1 , 0}  

W[1][2] = max
2≤k≤4 {

max{MP[1][2]
2  + ∑ t[1]r- max[MP[1][2]

1 , D[1][2] – t[1]1]2
r=2  – ∑ t[1]b

1
b=1 , 0}

max{MP[1][2]
3  + ∑ t[1]r - max[MP[1][2]

1 , D[1][2] – t[1]1]3
r=2  – ∑ t[1]b

2
b=1 , 0}

max{MP[1][2]
4  + ∑ {t[1]r- max[MP[1][2]

1 , D[1][2] – t[1]1]}4
r=2 – ∑ t[1]b

3
b=1 , 0}

} 

W[1][2] = max
2≤k≤4 {

max{ 31 + 52 – max(0, 40 – 40) – 65, 0}

max{0 + (52 + 38) – max(0, 40 – 40)  – (65 + 83)] , 0}

max{0 + (52 + 38 + 8) – max(0, 40 – 40)  – (65 + 83 + 51) , 0}
} 

W[1][2] = max
2≤k≤4

{max{ 18, 0} , max{-58 , 0} , max{-101 , 0}} = max
2≤k≤4

{18 , 0 , 0}  = 18 

C[2]m = ∑ {max[D[j-1][j],t[j-1]1 + MP[j-1][j]
1 ] + W[1][2]}

2
j=1  + ∑ t[2]k

4
k=1  = 40 + 18 + 244 = 302 

 

 Apresenta-se na Tabela 42, os instantes de término se considerado que todas as tarefas 

seguem a ordem  π = {J1 , J2  , J3 , J4 , J5 }. 

 

 

Tabela 42 - Resultados dos instantes de término das tarefas do exemplo da Tabela 35 (Continua...) 

  J[1] J[2] J[3] J[4] J[5] 

max[D[j-1][j],t[j-1]1 + MP[j-1][j]
1 ] - 40 197 60 34 

∑ {max[D[j-1][j],t[j-1]1 + MP[j-1][j]
1 ]}n

j=2    - 40 237 297 331 
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W[i-1][i] - 18 55 0 6 

∑ t[i]k
m
k=1   138 244 131 95 138 

C[i] 138 302 441 465 548 
 

 Fonte: Autor, 2015. 

  

Pode-se visualizar na Figura 38, a programação resultante da sequência adotada. 

 

 

Figura 38. Resultado da programação para o exemplo apresentado na Tabela 35 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 A seguir apresenta-se um novo método heurístico construtivo baseado nos mecanismos 

de construção e melhoria de solução encontrados no Capítulo II. 

 

 

4.4 MÉTODO HEURÍSTICO PARA PROBLEMA NO-WAIT FLOW SHOP COM M 

MÁQUINAS E INCLUSÃO DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

 

 O novo método heurístico construtivo composto é baseado na heurística Best Insertion 

Heuristic (BIH) de Bianco, Dell’Olmo e Giordani (1999) e na fase de melhoria da heurística 

QUARTS de Nagano e Araújo (2013). A heurística intitulada BIHLS seleciona e insere todas as 

tarefas nas i posições do conjunto de tarefas programadas até que todas as tarefas tenham sido 

inseridas. Após a construção da solução, uma busca local de inserção e permutação para cada 

tarefa é realizada, até que melhores soluções não sejam encontradas. O pseudocódigo da 

heurística BIHLS pode ser visto na Figura 39. 

 

t11

t14

t13

t12 PM1
12

t21

t24

t23

t22

PM1
23

PM4
23 t34

t33

t32

t44

PM3
34

t31

PM4
45

t42

t43

PM2
45

t41

t54

t52

t53

t51

Maq. 4

Maq. 3

Maq. 2

Maq. 1

Tempo de Operação

108 302 441 465 547 

C[1] C[2] C[3] C[4] C[5] 

D12 W12 D23 D34 D45 W45 W23 
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Seja J o conjunto de tarefas {J1, J2, ... , Jn}, R o conjunto de tarefas não programadas, S o conjunto de tarefas 

programadas. 

Passo 1: R ← J, S ← ∅, i ← 0, j ← 0 

Passo 2: i ← i + 1 e j ← 1 // Fase construtiva 

Passo 2.1: Selecione a j-ésima tarefa de R e insira na i-ésima posição de S. Calcule Cmax(S) e faça 

Cmax(Best) ← Cmax(S); 

 Passo 2.2: j ← j + 1 

Passo 2.3: Selecione a j-ésima tarefa de R e insira nas i posições de S sem alterar as posições relativas 

das outras tarefas; 

Passo 2.4: Avalie todas as sequências parciais e selecione aquela que minimiza Cmax. Se Cmax(Best) > 

Cmax(S), então Cmax(Best) ← Cmax(S); 

Passo 2.5: Se j < k, então volte para o Passo 2.2. Caso contrário vá para o Passo 2.6. 

Passo 2.6: R ← R – 𝐽, S  ← S + 𝐽 

Passo 2.7: Se i < n, então retorne ao Passo 2. Caso contrário vá para o Passo 4. 

Passo 3: i ← 0, Cmax(atual) ← Cmax(Best) // Fase melhorativa 

Passo 3.1: 𝑖 ← i + 1; 

Passo 3.2: Selecione a i-ésima tarefa de S e insira nas (n – 1) posições possíveis da sequência. Aplique 

a troca de pares entre tarefas com a mesma tarefa gerando mais (n – 1) sequências; 

Passo 3.3: Calcule Caso haja alguma sequência S’ cujo Cmax(Best) > Cmax(S’), então S  ← S ' e 

Cmax(Best) ← Cmax(S’). Caso contrário a sequência permanece inalterada. 

Passo 3.3: Se i < n, então retorne ao Passo 3.2, caso contrário vá para o Passo 4. 

Passo 4: Se Cmax(atual) >  Cmax(Best), então retorne ao Passo 3, caso contrário, Pare, a sequência é dada por S. 

Figura 39. Pseudocódigo da heurística BIHLS 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 

4.5 EXPERIMENTAÇÕES COMPUTACIONAIS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Pelo problema da inclusão de operações de manutenção preventiva ainda não ter sido 

abordado para o problema no-wait flow shop com m máquinas, a heurística proposta foi 

comparada com as heurísticas simples e compostas (Figura 40) encontradas para o problema 

Fm|no-wait|Cmax cujo cálculo de Cmax foi adaptado para o problema Fm|no-wait, m(k)|Cmax. 

Incluiu-se também as heurísticas H4GPSLLS e MH4GPSLLS, descritas no capítulo anterior. 

  Fase I   Fase II   Fase III 

  Sequência Inicial  Construção  Melhoria 
           

RAJ AGR[i× ∑ tij
m
j=1 ∑ tij

m
j=1⁄ ]  RC-C   
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GRH-2 AGR[i× ∑ tij
m
j=1 ∑ tij

m
j=1⁄ ]    BFI-C 

           

NEHDS+M NEH  DS+M 
           

LWW Cmax[i][k]  FL-C  FL-C(Até quatro iterações) 
           

FCH NEH  RZ-C (Até 10 vezes)  BSC (Até 20 vezes 
           

LCH 

(DESC(∑ tij
m
j=1 )) 

FI-R + BI-R 
 LC-C   

           

H4GPSLLS FITSP(Cmax[i][k])  GPSLLS-C   
      

MH4GPSLLS 
H4GPSLLS 

 

BFIC + BSC (até não 

encontrar melhores soluções) 
      

BIHLS   BIH  BFISC 

      

Figura 40. Heurísticas construtivas testadas para minimização de Cmax com manutenção preventiva 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Os bancos de problemas testes adotados foram desenvolvido por Ruiz, García-Diaz e 

Maroto (2007) e pode ser encontrado no endereço eletrônico <http://soa.iti.es/problem-

instances>. Os autores desenvolveram dois bancos de problemas testes, sendo um para a 

Política II e outro para a Política III. 

 Para ambas as políticas, 20 configurações entre tarefas (n) e máquinas (m) foram 

desenvolvidas, sendo  n{20, 50, 100, 200, 500} × m{5, 10, 15, 20}, onde os tempos de 

processamentos foram uniformemente distribuídos em um intervalo de U[1,99]. No total três 

cenários foram gerados e seis faixas de valores da duração das operações de MP (DMP) foram 

estabelecidas. Cada cenário corresponde a uma faixa de valor do parâmetro β, sendo 

β = {2, 3, 4} e as DMP’s foram definidas como 25% (U[1,24]), 50% (U[1,49]), 75% (U[1,74]), 

100% (U[1,99]), 125% (U[1,124]) ou 150% (U[1,149]) das médias dos tempos de 

processamento. 

 Para a política II, o intervalo entre operações de Manutenção Preventiva (MP) é dado 

pela Equação 2.5 que depende de quatro parâmetros:  θ, β, tp e tr. Para a política II, tp = 1 e tr = 

8 para todos os experimentos. Os valores de θ foram determinados conforme o número de 

tarefas, sendo então θ = 1500, 2300, 3200, 4500 e 7200 para n = 20, 50, 100, 200 e 500 tarefas.  

Por fim, para cada configuração de n, m, β e DMP há 10 problemas diferentes, resultando em um 

total de 3600 problemas. 

 Para a política III, o intervalo entre operações de MP é dado pela Equação 2.8 que leva 

em conta quatro parâmetros: θ, β, R0(t) e t. Por se tratarem de políticas diferentes, um novo 

conjunto de problemas foi gerado. Foram consideradas as mesmas configurações de n, m, θ, β 

http://soa.iti.es/problem-instances
http://soa.iti.es/problem-instances


143 

 

e DMP da política II sendo então 3600 instâncias de problemas obtidas. O nível de confiabilidade 

a ser atingido após a produção no período t foi definido como 95%, ou seja, R0(t) = 0,95%. 

Para calcular TMP, o valor do período t foi definido pelas instâncias de tempos de 

processamento. Uma vez que tik é uniformemente distribuído em um intervalo de U[1,99] então 

t = n × 50. Logo, tem-se que θ = 1000, 2500, 5000, 10000 e 25000 para n = 20, 50, 100, 200 e 

500 tarefas respectivamente. 

 As heurísticas foram implementadas em linguagem Delphi, por meio do software Delphi 

versão 7.0 e os experimentos foram realizados em um processador i5-2500k, 3.30 GHz e 4 GB 

de memória RAM.  

 O desvio relativo médio (DRM) e porcentagem de sucesso foram utilizadas para medir 

a qualidade de solução das heurísticas. Adicionalmente, o gráfico de médias também foi 

utilizado para analisar a variação ocorrida nas médias do DRM das heurísticas sob o fator 

número de tarefas. Gráficos de séries temporais também foram utilizados para verificar a 

variação das médias do DRM de acordo com os fatores determinantes para parametrização das 

operações de manutenção preventiva: variação do parâmetro 𝛽; duração das manutenções 

preventivas (DMP); número de máquinas e; número de tarefas. 

 Para medir a eficiência das heurísticas, utilizou-se tempo computacional médio em 

relação ao número de tarefas. 

 Os resultados apresentados nas tabelas e figuras são resultados das médias obtidas dos 

resultados encontrados para cada problema. Neste sentido, as tabelas que apresentam as 

informações para porcentagem de sucesso, DRM e tempo computacional foram resultantes das 

médias de 180 resultados de cada heurística, considerando as combinações entre tarefas e 

máquinas. Quanto aos gráficos apresentados, em relação ao número de tarefas (máquinas), a 

média de cada heurística corresponde as máquinas (tarefas) agrupadas, ou seja, a média de 720 

(900) amostras. Em relação ao parâmetro 𝛽, a média de cada heurística é correspondente a 1200 

amostras (porcentagem de sucesso ou DRM) para cada valor de 𝛽. Em relação a DMP,  a média 

de cada heurística corresponde a 600 amostras para cada valor de DMP. 

 Em todas as análises, para a Política II e para a Política III, LWW obteve resultados para 

problemas com até 500 tarefas e 10 máquinas e 500 tarefas e 15 máquinas, respectivamente. 

 

4.5.1 Análise dos resultados de desempenho das heurísticas para a política II 
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 Na Tabela 43 pode-se visualizar os resultados obtidos para a porcentagem de sucesso 

das heurísticas em relação ao número de tarefas para a Política II. 

 

Tabela 43 - Porcentagem de sucesso (%) das heurísticas em relação ao número de tarefas para a       

Política II 

 n m RAJ LCH NEHDS+M GRH-2 FCH BIHLS LWW H4GPSLLS MH4GPSLLS 

20 5 1,67 1,67 1,11 2,78 38,89 21,67 2,22 11,67 31,11 

 10 1,67 0,56 5,56 1,67 27,22 20,00 5,00 23,33 42,22 

 15 0,56 0,00 2,22 4,44 30,56 19,44 6,11 18,89 38,33 

 20 1,67 2,22 3,33 3,33 36,67 17,22 5,00 17,22 33,33 

Média 1,39 1,11 3,06 3,06 33,33 19,58 4,58 17,78 36,25 

50 5 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 31,67 0,00 3,89 41,11 

 10 0,00 0,00 0,00 0,00 17,78 26,67 0,00 20,00 57,22 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 21,11 1,67 24,44 62,22 

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,56 1,11 24,44 58,33 

Média 0,00 0,00 0,00 0,00 20,97 25,00 0,69 18,19 54,72 

100 5 0,00 0,00 0,00 0,00 22,78 47,78 0,00 0,00 30,56 

 10 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22 32,78 0,00 15,00 60,56 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 27,78 0,00 17,22 65,00 

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 24,44 0,00 26,11 72,78 

Média 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 33,19 0,00 14,58 57,22 

200 5 0,00 0,00 0,00 0,00 9,44 56,67 0,00 0,00 35,00 

 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 56,11 0,00 2,78 42,78 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,22 0,00 15,00 57,78 

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,11 0,00 13,33 72,78 

Média 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 45,28 0,00 7,78 52,08 

500 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,89 0,00 0,00 16,11 

 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,44 0,00 0,00 10,56 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78 0,00 1,67 22,22 

  20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,56 0,00 5,56 39,44 

Média 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,92 0,00 1,81 22,08 

Média 0,28 0,22 0,61 0,61 13,31 40,19 1,06 12,03 44,47 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Tabela 44 pode-se constatar que MH4GPSLLS apresentou as melhores médias da 

porcentagem de sucesso para até 200 tarefas. À medida que o número de tarefas aumenta, BIHLS 

apresenta uma tendência de crescimento em melhores soluções, tendo as melhores porcentagens 

de sucesso entre as outras heurísticas para problemas com 500 tarefas; 
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Na Figura 41 apresenta-se a variação da porcentagem de sucesso em relação ao número 

de tarefas. 

 

 
Figura 41. Variação da porcentagem de sucesso em relação as tarefas para a Política II 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pela Figura 41 pode-se contatar que BIHLS apresenta crescimento no número de 

melhores soluções a medida que o número de tarefa aumenta. O mesmo ocorre com 

MH4GPSLLS para até 100 tarefas, decrescendo a partir de 200 tarefas. Já FCH apresenta melhor 

desempenho para 20 tarefas em relação a BIHLS e H4GPSLLS, porém decresce a partir de 50 

tarefas. Os resultados também evidenciam a semelhança dos resultados entre MH4GPSLLS e 

FCH no tocante ao problema Fm|no-wait|Cmax. Por se tratar de uma política com intervalos de 

operações MP maiores, o problema Fm|no-wait, m(k)|Cmax aproxima-se mais de 

Fm|no-wait|Cmax. Neste sentido, heurísticas já testadas no capítulo anterior podem apresentar 

desempenhos parecidos quando avaliadas sob a hipótese da Política II. 
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 Em relação ao número de máquinas, pode-se visualizar na Figura 42 a variação da 

porcentagem de sucesso das heurísticas. 

 

 
Figura 42. Variação da porcentagem de sucesso em relação ao número de máquinas para a Política II 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pela Figura 42 pode-se constatar que MH4GPSLLS e H4GPSLLS apresentam 

crescimento da porcentagem de sucesso a medida que o número de máquinas aumenta, ao 

contrário do que ocorre com BIHLS, que decresce em porcentagem de sucesso. 
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Figura 43. Variação da porcentagem de sucesso das heurísticas em relação ao parâmetro  para a política 

II 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Em relação ao parâmetro 𝛽, à medida que o parâmetro 𝛽 aumenta, as médias das 

porcentagens de sucesso de BIHLS, FCH e LWW aumentam, ao contrário do que ocorre com 

MH4GPSLLS e H4GPSLLS, que decrescem.  

 Na Figura 44, pode-se visualizar a variação das médias das porcentagens de sucesso das 

heurísticas em relação ao fator da duração das operações de manutenção preventiva (DMP). 
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Figura 44. Variação da porcentagem de sucesso das heurísticas em relação ao fator DMP para a política II 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como constatado, à medida que DMP aumenta, a heurística BIHLS apresenta uma 

tendência de crescimento, obtendo as maiores porcentagens de sucesso para problemas com 

DMP a partir de 125% dos tempos de processamento das tarefas. Já MH4GPSLLS apresenta 

decrescimento em número de melhores soluções quando DMP aumenta. 

 Na Tabela 44 pode-se visualizar os resultados de desvio relativo médio (DRM) das 

heurísticas em relação ao número de tarefas. 

 

Tabela 44- DRM (%) das heurísticas compostas para a Política II (Continua...) 

 n m RAJ LCH NEHDS+M GRH-2 FCH BIHLS LWW H4GPSLLS MH4GPSLLS 

20 5 6,12 5,58 5,63 4,75 1,31 2,02 4,27 2,19 1,46% 

 10 6,02 5,82 5,72 4,31 1,69 2,20 3,72 1,72 1,30% 

 15 5,12 5,06 5,20 3,73 1,52 2,22 3,51 1,55 1,11% 

 20 4,84 5,02 4,95 3,50 1,31 1,98 3,09 1,64 1,13% 

Média 5,53 5,37 5,37 4,08 1,46 2,11 3,65 1,78 1,25 
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(Conclusão) 
n m RAJ LCH NEHDS+M GRH-2 FCH BIHLS LWW H4GPSLLS MH4GPSLLS 

50 5 8,13 5,32 5,73 6,93 1,27 1,03 5,14 1,37 0,85 

 10 6,34 5,63 6,09 5,95 1,62 1,36 4,98 0,84 0,55 

 15 5,91 5,62 5,80 5,71 1,59 1,52 4,58 0,71 0,47 

 20 5,71 5,70 5,95 5,45 1,62 1,49 4,18 0,68 0,49 

Média 6,52 5,57 5,89 6,01 1,52 1,35 4,72 0,90 0,59 

100 5 9,12 5,06 5,70 8,47 1,15 0,53 6,26 1,29 0,84 

 10 6,88 5,67 5,88 7,44 1,91 0,94 5,50 0,61 0,40 

 15 6,78 5,75 5,79 7,32 2,11 1,02 5,33 0,46 0,28 

 20 6,37 6,11 6,06 7,31 2,30 1,06 5,28 0,40 0,23 

Média 7,29 5,65 5,86 7,64 1,87 0,89 5,59 0,69 0,44 

200 5 10,39 5,01 5,70 10,09 1,30 0,31 7,60 1,09 0,65 

 10 7,61 5,69 5,86 8,81 2,47 0,30 6,06 0,71 0,57 

 15 7,28 6,36 6,32 9,38 2,90 0,52 5,90 0,45 0,35 

 20 7,30 6,50 6,48 9,48 3,31 0,72 5,84 0,26 0,16 

Média 8,15 5,89 6,09 9,44 2,49 0,46 6,35 0,63 0,43 

500 5 12,25 5,38 6,15 11,86 2,17 0,07 9,50 1,28 0,81 

 10 8,54 6,44 6,44 10,70 3,38 0,04 6,77 1,13 1,02 

 15 8,57 7,13 7,06 11,59 4,14 0,09 - 0,79 0,71 

  20 8,55 7,43 7,40 12,25 4,49 0,16 - 0,47 0,40 

Média 9,48 6,59 6,76 11,60 3,54 0,09 8,13 0,92 0,74 

Média 7,39 5,81 5,99 7,75 2,18 0,98 5,69 0,98 0,69 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Tabela 44 pode-se constatar que: 

 Seguindo o que já estava evidenciado nas análises de porcentagem de sucesso, 

MH4GPSLLS apresentou a melhor média geral do DRM, obtendo os melhores 

desempenhos médios para até 200 tarefas; 

 Apesar de apresentar qualidade de solução inferior em relação a H4GPSLLS e 

MH4GPSLLS, BIHLS superou ambas as heurísticas para problemas com 500 tarefas; 

 LCH e NEHDS+M apresentaram médias de DRM similares, sendo que LCH apresentou 

melhores resultados que NEHDS+M. Este fato contrasta com o que foi constatado no 

Capítulo III, em que NEHDS+M apresentou melhores resultados que LCH para o 

problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡|𝐶𝑚𝑎𝑥; 

 Já GRH-2 apresenta melhor desempenho que RAJ para os conjuntos de 20 e 50 tarefas. 

De modo geral, RAJ apresentou melhores resultados que GRH-2. 
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Na Figura 45, apresenta-se a variação do desvio relativo médio das heurísticas em 

relação ao número de tarefas. 

 

 
Figura 45. Variação do DRM das heurísticas em relação ao número de tarefas para a política II 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser visto na Figura 45, BIHLS apresenta tendência de decrescimento a 

medida que o número de tarefas aumenta. Pelo gráfico apresentado pode-se constatar também 

que H4GPSLLS e MH4GPSLLS apresentam o mesmo comportamento de tendência. Isso se deve 

a semelhança entre as duas heurísticas. Já era previsto que ambas as heurísticas apresentariam 

comportamentos semelhantes, uma vez que MH4GSPLLS diferencia-se de H4GPSLLS apenas 

pela fase de melhoria. 

Na Figura 46 apresenta-se a variação das médias de DRM das heurísticas para a política 

II em relação ao número de máquinas. 

 



151 

 

 
Figura 46. Variação das médias do DRM para grupos de tarefas para a política II  

Fonte: Autor, 2015.  

 

 Como pode ser observado na Figura 46, o DRM de BIHLS apresenta uma variação 

decrescente a medida que o número de tarefas aumenta, em especial, a partir de 50 tarefas. Já o 

restante das heurísticas apresentam crescimento do DRM a medida que o número de tarefas 

aumenta. Neste sentido, pode-se constatar que BIHLS supera todas as outras heurísticas da 

literatura, porém apresenta desempenho inferior a H4GPSLLS e MH4GPSLLS.  

 Na Figura 48 apresenta-se a variação do DRM em relação ao parâmetro 𝛽. 
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Figura 47. Variação das médias do DRM em relação ao parâmetro β para a política II  

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Já em relação ao parâmetro 𝛽, pode-se constatar que todas as heurísticas, exceto 

MH4GPSLLS e H4GPSLLS, apresentam decrescimento a medida que o valor de 𝛽 aumenta. 

BIHLS e H4GPSLLS apresentam médias de DRM bem próximas em todas as faixas de valores 

de 𝛽, em especial para 𝛽 = 3. 

 Em relação ao fator de duração das operações de manutenção preventiva (DMP), pode-

se visualizar na Figura 48 a variação das médias do DRM das heurísticas ocorridas a medida 

que DMP aumenta. 
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Figura 48. Variação das médias do DRM em relação ao fator DMP para a política II  

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Analisando a Figura 49, pode-se constatar que enquanto BIHLS se mantém estável a 

medida que a DMP aumenta, as médias de DRM das heurísticas restantes crescem. H4GPSLLS 

e MH4GPSLLS apresentaram médias de DRM próximas quando DMP = 25%, distanciando-se 

a medida que DMP aumentou, sendo que MH4GPSLLS apresentou melhor desempenho. 

 Analisando-se o intervalo de médias no nível de 5% de significância, pode-se verificar 

a hipóteses de que as heurísticas apresentam médias que se diferem das demais. Na Figura 45 

apresenta-se o intervalo de médias do DRM das heurísticas para a política II. 
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Figura 49. Gráfico de intervalo de médias das heurísticas para a política II  

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Figura 50 pode-se constatar que: 

 MH4GPSLLS supera todas as heurísticas da literatura e estatisticamente sua média se 

difere das demais no nível de 5% de significância, uma vez que sua média não se 

sobrepõe as medias das demais; 

 H4GPSLLS e BIHLS apresentaram médias muito similares, indicando que não há 

significância estatística entre as médias consideradas; 

 

 Para verificar quais médias se diferem, aplicou-se a análise do teste de Tukey incluindo 

todas as heurísticas aqui testadas. Os resultados podem ser vistos na Tabela 45. 
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Tabela 45 - Teste de Tukey das médias das heurísticas para política II (Continua...) 

 (I) Heurística (J) Heurística Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

GRH-2 BIHLS 6,77411* 0,04973 0,000 

 FCH 5,57628* 0,04973 0,000 

 H4GPSLLS 6,77069* 0,04973 0,000 

 LCH 1,93868* 0,04973 0,000 

 LWW 2,33572* 0,05109 0,000 

 MH4GPSLLS 7,06487* 0,04973 0,000 

 NEHDS+M 1,75868* 0,04973 0,000 

 RAJ 0,36181* 0,04973 0,000 

RAJ BIHLS 6,41230* 0,04973 0,000 

 FCH 5,21447* 0,04973 0,000 

 GRH-2 -0,36181* 0,04973 0,000 

 H4GPSLLS 6,40887* 0,04973 0,000 

 LCH 1,57687* 0,04973 0,000 

 LWW 1,97390* 0,05109 0,000 

 MH4GPSLLS 6,70305* 0,04973 0,000 

 NEHDS+M 1,39687* 0,04973 0,000 

NEHDS+M BIHLS 5,01543* 0,04973 0,000 

 FCH 3,81760* 0,04973 0,000 

 GRH-2 -1,75868* 0,04973 0,000 

 H4GPSLLS 5,01201* 0,04973 0,000 

 LCH 0,18000* 0,04973 0,009 

 LWW 0,57704* 0,05109 0,000 

 MH4GPSLLS 5,30619* 0,04973 0,000 

 RAJ -1,39687* 0,04973 0,000 

LWW BIHLS 4,43840* 0,05109 0,000 

 FCH 3,24056* 0,05109 0,000 

 GRH-2 -2,33572* 0,05109 0,000 

 H4GPSLLS 4,43497* 0,05109 0,000 

 LCH -0,39704* 0,05109 0,000 

 MH4GPSLLS 4,72915* 0,05109 0,000 

 NEHDS+M -0,57704* 0,05109 0,000 

 RAJ -1,97390* 0,05109 0,000 
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(Continuação...) 

(I) Heurística (J) Heurística Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

FCH BIHLS 1,19783* 0,04973 0,000 

 GRH-2 -5,57628* 0,04973 0,000 

 H4GPSLLS 1,19441* 0,04973 0,000 

 LCH -3,63760* 0,04973 0,000 

 LWW -3,24056* 0,05109 0,000 

 MH4GPSLLS 1,48859* 0,04973 0,000 

 NEHDS+M -3,81760* 0,04973 0,000 

 RAJ -5,21447* 0,04973 0,000 

LCH BIHLS 4,83543* 0,04973 0,000 

 FCH 3,63760* 0,04973 0,000 

 GRH-2 -1,93868* 0,04973 0,000 

 H4GPSLLS 4,83201* 0,04973 0,000 

 LWW 0,39704* 0,05109 0,000 

 MH4GPSLLS 5,12619* 0,04973 0,000 

 NEHDS+M -0,18000* 0,04973 0,009 

 RAJ -1,57687* 0,04973 0,000 

H4GPSLLS BIHLS 0,00343 0,04973 1,000 

 FCH -1,19441* 0,04973 0,000 

 GRH-2 -6,77069* 0,04973 0,000 

 LCH -4,83201* 0,04973 0,000 

 LWW -4,43497* 0,05109 0,000 

 MH4GPSLLS 0,29418* 0,04973 0,000 

 NEHDS+M -5,01201* 0,04973 0,000 

 RAJ -6,40887* 0,04973 0,000 

MH4GPSLLS  BIHLS -0,29075* 0,04973 0,000 

  FCH -1,48859* 0,04973 0,000 

  GRH-2 -7,06487* 0,04973 0,000 

  H4GPSLLS -0,29418* 0,04973 0,000 

  LCH -5,12619* 0,04973 0,000 

  LWW -4,72915* 0,05109 0,000 

  NEHDS+M -5,30619* 0,04973 0,000 

  RAJ -6,70305* 0,04973 0,000 
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(Conclusão.) 

(I) Heurística (J) Heurística Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

BIHLS FCH -1,19783* 0,04973 0,000 

 GRH-2 -6,77411* 0,04973 0,000 

 H4GPSLLS -0,00343 0,04973 1,000 

 LCH -4,83543* 0,04973 0,000 

 LWW -4,43840* 0,05109 0,000 

 MH4GPSLLS 0,29075* 0,04973 0,000 

 NEHDS+M -5,01543* 0,04973 0,000 

 RAJ -6,41230* 0,04973 0,000 

*.  A diferença das médias é significativa no nível de 5%. 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Tabela 45 pode-se observar que a média da heurística MH4GPSLLS difere-se de 

todas as outras heurísticas no nível de 5% de significância apresentando diferenças médias 

negativas. Neste sentido, pode-se afirmar que no nível de 5% de significância a média de DRM 

da heurística MH4GPSLLS difere estatisticamente e é menor que a das outras. As médias das 

heurísticas BIHLS e H4GPSLLS não diferem estatisticamente ao nível de 95% de confiança. 

 

Em relação a eficiência das heurísticas apresenta-se na Tabela 46 os tempos de CPU de 

cada heurística para os problemas testes da política II. 

 

Tabela 46 - Tempo computacional das heurísticas para a política II (Continua...) 

 
n m GRH-2 RAJ 

NEH 

DS+M 
LWW FCH LCH BIHLS H4GPSLLS MH4GPSLLS 

20 5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 

 10 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 

 15 0,01 0,00 0,00 0,07 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 

 20 0,01 0,00 0,01 0,12 0,03 0,01 0,02 0,03 0,03 

 Média 0,01 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 

50 5 0,02 0,00 0,01 0,60 0,11 0,01 0,06 0,27 0,25 

 10 0,03 0,01 0,02 0,90 0,16 0,02 0,10 0,29 0,27 

 15 0,10 0,02 0,07 2,81 0,45 0,04 0,28 0,50 0,48 

 20 0,15 0,03 0,11 4,52 0,68 0,07 0,45 0,71 0,72 

 Média 0,08 0,02 0,05 2,21 0,35 0,03 0,22 0,44 0,43 

 

 

(Conclusão) 
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100 5 0,17 0,03 0,10 9,64 1,32 0,07 0,75 3,17 3,24 

 10 0,43 0,08 0,24 23,00 2,46 0,17 1,89 5,72 5,55 

 15 0,81 0,15 0,51 43,86 4,48 0,32 3,46 7,92 7,76 

 20 1,25 0,24 0,79 70,48 6,79 0,49 5,46 10,14 9,94 

 Média 0,67 0,12 0,41 36,75 3,76 0,26 2,89 6,74 6,62 

200 5 1,39 0,22 0,78 151,15 16,84 0,52 9,86 53,63 53,80 

 10 3,42 0,59 2,03 250,51 27,86 1,32 25,28 95,09 96,14 

 15 6,52 1,12 3,87 341,95 47,77 2,39 46,51 139,29 140,16 

 20 10,10 1,84 6,21 536,35 70,62 3,75 93,26 190,12 190,34 

 Média 5,36 0,94 3,22 319,99 40,77 1,99 43,73 119,53 120,11 

500 5 30,69 3,39 12,01 1988,04 335,29 7,65 349,65 1651,87 1661,77 

 10 110,36 9,05 31,65 5886,93 724,76 19,87 914,44 2386,68 2401,70 

 15 196,19 17,21 80,17 - 1195,12 36,40 1594,89 3153,19 3172,64 

 20 322,31 28,30 97,45 - 1634,44 57,51 2462,51 4166,91 4192,09 

 Média 164,89 14,49 55,32 3937,49 972,40 30,36 1330,37 2839,66 2857,05 

 Média 34,20 3,11 11,80 859,30 203,46 6,53 275,44 593,28 596,85 
 

 Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Tabela 46 pode-se constatar que LWW apresenta a maior média de tempo de CPU 

para todos os problemas. MH4GPSLLS, H4GPSLLS e BIHLS também apresentam tempo de CPU 

alto, em especial a partir de 200 tarefas, porém, são viáveis se levado em consideração a 

qualidade de solução em relação as heurísticas da literatura. Já pela média geral, RAJ é a 

heurística mais eficiente dentre todas, entretanto, levando-se em consideração o trade-off entre 

qualidade de solução e tempo de CPU gasto, a heurística não apresenta boas soluções em 

relação as heurísticas propostas. Analogamente, LCH gasta um tempo menor que GRH-2 e 

NEHDS+M e com qualidade de solução superior. 

 Na Figura 51 apresenta-se a variação das médias dos tempos computacionais médios 

das heurísticas para o banco de problemas testes da política II. 
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Figura 50. Tempo computacional médio das heurísticas para a política II  

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser visto na Figura 51, todas as heurísticas apresentam a maior variação de 

tempo em 200 e 500 tarefas. Mesmo considerando para até 500 tarefas e 10 máquinas, LWW 

apresenta a maior variação de tempo, seguida de MH4GSPLLS, H4GPSLLS, BIHLS, FCH, GRH-

2, NEHDS+M, LCH e RAJ. 

 

 

4.5.2 Análise dos resultados de desempenho das heurísticas para a política III 

 

 

 Para a política III pode-se visualizar na Tabela 47 os resultados obtidos quanto a 

porcentagem de sucesso das heurísticas em relação ao número de tarefas. 
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Tabela 47 - Porcentagem de sucesso média das heurísticas para a política III 

 t m RAJ LCH NEHDS+M GRH-2 FCH BIHLS LWW H4GPSLLS MH4GPSLLS 

20 5 0,56 0,56 3,33 2,78 23,33 26,67 4,44 12,22 39,44 

 10 1,67 0,56 1,67 7,22 21,67 25,56 5,00 21,67 39,44 

 15 1,67 0,56 2,78 2,78 26,67 21,67 6,67 21,67 40,00 

 20 2,22 1,11 4,44 5,00 22,22 23,89 5,56 24,44 38,33 

 Média 1,53 0,69 3,06 4,44 23,47 24,44 5,42 20,00 39,31 

50 5 0,00 0,00 1,11 0,00 16,67 43,89 0,00 7,22 39,44 

 10 0,56 0,00 0,00 0,00 8,33 32,22 0,00 22,78 58,89 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 9,44 25,56 1,11 27,78 63,89 

 20 0,56 0,00 0,00 0,00 11,11 24,44 0,00 30,00 63,89 

 Média 0,28 0,00 0,28 0,00 11,39 31,53 0,28 21,94 56,53 

100 5 0,00 0,00 0,00 0,00 6,11 64,44 0,00 0,56 29,44 

 10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 57,22 0,00 11,11 41,11 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 36,11 0,00 21,11 61,11 

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 25,00 0,00 33,33 73,33 

 Média 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 45,69 0,00 16,53 51,25 

200 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 80,00 0,00 0,00 18,89 

 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,33 0,00 8,33 37,22 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,78 0,00 13,89 46,67 

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 0,00 23,33 57,78 

 Média 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 59,17 0,00 11,39 40,14 

500 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 0,00 0,00 11,67 

 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,33 0,00 1,11 6,67 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,67 0,00 3,33 23,33 

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,33 - 7,22 36,67 

  Média 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,56 0,00 2,92 19,58 

Média 0,36 0,14 0,67 0,89 7,61 48,28 1,20 14,56 41,36 

Fonte: Autor, 2015. 

  

Da Tabela 47 pode-se constatar que BIHLS apresentou a melhor média de porcentagem 

de sucesso no geral, seguida de MH4GPSLLS e H4GPSLLS. Ambas as três heurísticas 

apresentaram melhores porcentagens de sucesso que em relação a todas as heurísticas da 

literatura. Aqui, pode-se notar que a medida que o intervalo entre operações de manutenção 

preventiva diminui, BIHLS apresenta melhor desempenho. 

Na Figura 52 apresenta-se a variação das médias da porcentagem de sucesso das 

heurísticas em relação ao número de tarefas. 
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Figura 51. Variação das médias da porcentagem de sucesso das heurísticas  para a política III 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser visualizado, a heurística BIHLS apresenta crescimento no número de 

melhores soluções à medida que o número de tarefas aumenta, obtendo as melhores 

porcentagens em problemas a partir de 200 tarefas. Já MH4GPSLLS e H4GPSLLS apresentam 

aumento na porcentagem de sucesso para até 50 tarefas, decrescendo a partir de 100 tarefas.  

 Na Figura 53 apresenta-se a variação das porcentagens de sucesso em relação ao número 

de máquinas. 
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Figura 52. Variação das médias das porcentagens de sucesso das heurísticas para a política III 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Em relação ao número de máquinas, pode-se constatar que a porcentagem de sucesso de 

BIHLS decresce, ao contrário do que ocorre com MH4GPSLLS e H4GPSLLS, que crescem a 

medida que o número de máquinas aumenta. MH4GPSLLS supera BIHLS em porcentagem de 

sucesso a partir de 15 máquinas.  

 Em relação ao parâmetro 𝛽, pode-se notar na Figura 54 que a medida que 𝛽 aumenta, 

MH4GPSLLS tende a aumentar o número de melhores soluções. Já BIHLS apresenta 

decrescimento e H4GPSLLS apresenta-se estável a medida que 𝛽 aumenta.  
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Figura 53. Variação das porcentagens de sucesso das heurísticas para a política III 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Em relação a duração das manutenções preventivas, pode-se visualizar na Figura 55, a 

variação das porcentagens de sucesso das heurísticas para a Política III. 
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Figura 54. Variação das porcentagens de sucesso em relação a DMP para a política III 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Figura 55, pode-se notar que a medida que DMP aumenta BIHLS apresenta uma 

tendência de crescimento do número de porcentagem de sucesso em comparação com 

MH4GPSLLS, H4GPSLLS, FCH, LWW, NEHDS+M, GRH-2, RAJ e LCH que decrescem.  

 Em relação ao desvio relativo da qualidade de solução das heurísticas, pode-se visualizar 

na Tabela 48 os desvios relativos das heurísticas para a política III. 

 

Tabela 48 - Médias dos desvios relativos das heurísticas para a política III (Continua...) 

 t m RAJ LCH NEHDS+M GRH-2 FCH BIHLS LWW H4GPSLLS MH4GPSLLS 

20 5 6,49 5,98 6,46 5,10 2,14 1,90 4,11 1,98 1,25 

 10 5,36 5,68 6,32 4,08 1,80 2,01 3,74 1,58 1,06 

 15 5,31 5,49 5,16 4,23 1,60 1,86 3,28 1,56 1,17 

 20 4,73 5,05 5,21 3,47 1,37 1,75 3,12 1,39 1,12 

Média 5,47 5,55 5,79 4,22 1,73 1,88 3,56 1,63 1,15 
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(Conclusão.) 

50 5 7,93 5,53 6,17 7,51 1,59 0,78 5,42 1,60 0,99 

 10 6,01 6,12 6,76 6,60 2,39 1,08 5,26 0,98 0,67 

 15 5,83 5,97 6,20 5,87 2,33 1,37 4,97 0,63 0,38 

 20 5,70 5,89 6,23 6,02 2,29 1,44 4,66 0,60 0,40 

Média 6,37 5,88 6,34 6,50 2,15 1,17 5,08 0,95 0,61 

100 5 9,51 6,12 6,76 9,76 2,36 0,31 7,10 1,82 1,28 

 10 7,16 6,39 6,91 8,95 3,40 0,60 6,41 1,18 0,98 

 15 6,68 6,46 6,90 8,64 3,56 0,85 6,06 0,61 0,47 

 20 6,79 6,67 6,93 8,69 3,67 1,14 6,10 0,39 0,28 

Média 7,53 6,41 6,87 9,01 3,25 0,73 6,42 1,00 0,75 

200 5 11,09 6,61 7,22 11,62 3,01 0,18 8,89 2,08 1,52 

 10 8,22 7,04 7,42 10,70 4,61 0,26 7,32 1,55 1,40 

 15 7,78 7,33 7,77 11,14 5,07 0,46 7,04 0,96 0,86 

 20 7,68 7,70 7,84 11,38 5,31 0,69 6,81 0,56 0,50 

Média 8,69 7,17 7,56 11,21 4,50 0,40 7,51 1,29 1,07 

500 5 13,11 7,67 8,27 13,90 4,79 0,03 10,76 2,68 1,97 

 10 10,35 8,93 9,27 13,88 6,84 0,02 8,79 2,75 2,64 

 15 9,89 9,42 9,60 14,78 7,59 0,11 8,10 1,75 1,68 

 20 9,72 9,39 9,63 15,17 7,64 0,26 - 1,11 1,05 

Média 10,77 8,85 9,19 14,43 6,72 0,11 9,22 2,07 1,84 

Média 7,77 6,77 7,15 9,07 3,67 0,86 6,21 1,39 1,08 

Fonte: Autor, 2015. 

 

Da Tabela 48 pode ser constatado que pela média geral BIHLS superou em qualidade de 

solução as heurísticas restantes, seguida de MH4GPSLLS, H4GPSL, FCH, LWW, LCH, 

NEHDS+M, RAJ e GRH-2. 

 Na Figura 56 pode-se visualizar graficamente, a variação da média do DRM das 

heurísticas para os problemas testes estudados. 
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Figura 55. Variação das médias do DRM das heurísticas para a política III  

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pela Figura 56, pode-se perceber que todas as heurísticas apresentam aumento do DRM 

a medida que o número de tarefas aumenta ao contrário de BIHLS, cujo DRM decresce.  

Baseando-se nas informações vistas na Tabela 48 e na Figura 56, BIHLS supera as outras 

heurísticas da literatura em qualidade de solução. 

 Pode-se analisar também diferenças em relação a tendência de crescimento do DRM a 

medida que o número de tarefas aumenta entre os problemas 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡|𝐶𝑚𝑎𝑥 e 

𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡, 𝑚(𝑘)|𝐶𝑚𝑎𝑥. No primeiro caso as heurísticas LCH e NEHDS+M apresentaram 

a tendência de diminuição do DRM a medida que o número de tarefas aumenta, diferentemente 

do que ocorre com a inclusão das políticas de MP. 

 Constata-se também que em relação ao número de tarefas, LCH superou em qualidade 

de solução NEHDS+M, o contrário do que ocorreu para o problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡|𝐶𝑚𝑎𝑥. Já 

LWW obteve desempenho semelhante a NEHDS+M para problemas com 200 e 500 tarefas. 
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 Pode-se visualizar no gráfico representado pela Figura 57 a variação ocorrida das 

médias do DRM das heurísticas em relação ao aumento de máquinas. 

 

 
Figura 56. Variação das médias do DRM das heurísticas compostas em relação ao aumento de máquinas 

para a política III  

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser constatado na Figura 57, a média do DRM tende a aumentar a medida 

que o número de máquinas aumenta para BIHLS. Já MH4GPSLLS e H4GPSLLS apresentam 

diminuição da média DRM a medida que o número de máquinas aumenta.  

 Em relação a faixa de valores de 𝛽, apresenta-se na Figura 58, a variação ocorrida nas 

médias do DRM das heurísticas para cada 𝛽 estudado. 
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Figura 57. Variação das médias do DRM das heurísticas em relação ao fator β para a política III 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pode-se visualizar pela Figura 58 que quando o parâmetro 𝛽 aumenta, as médias de 

MH4GPSLLS e H4GPSLLS diminuem. Já a média do DRM de BIHLS apresentou aumento a 

medida que o parâmetro aumenta. A tendência desses resultado diferenciou-se da política II, na 

qual BIHLSH apresentou decrescimento a medida que o parâmetro 𝛽 aumenta. 

 Para o fator duração das manutenções preventivas (DMP), apresenta-se graficamente na 

Figura 59 a variação das médias do DRM das heurísticas quando se aumenta DMP. 
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Figura 58. Variação das médias do DRM das heurísticas em relação aoDMP para a política III 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Pela Figura 59 pode-se constatar que há uma tendência de crescimento na média do 

DRM a medida que o valor de DMP aumenta em relação ao tempo de processamento para todas 

as heurísticas da literatura e para MH4GPSLLS e H4GPSLLS. Já para BIHLS pode-se constatar 

decrescimento das médias do DRM a medida que DMP aumenta. 

 Na Figura 60 apresenta-se o gráfico de intervalo de médias ao nível de 5% de 

significância. 
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Figura 59. Intervalo de médias das heurísticas para a política III 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Da Figura 60 pode ser constatado que BIHLS seguido de MH4GSPLLS e H4GPSLLS 

apresentam os melhores desempenhos em termos de qualidade de solução, obtendo diferenças 

significativos no DRM médio em comparação a todas as heurísticas da literatura. 

 Para avaliar qual média se diferencia estatisticamente no nível de 5% de significância o 

teste de Tukey foi realizado. Os resultados podem ser vistos na Tabela 49. 

 

Tabela 49 - Teste de Tukey das heurísticas para a política III (Continua...) 

 (I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

GRH-2 BIHLS 8,03405* 0,06297 0,000 

 FCH 5,22188* 0,06297 0,000 

 H4GPSLLS 7,50221* 0,06297 0,000 

 MH4GPSLLS 7,80600* 0,06297 0,000 

 LCH 2,11790* 0,06297 0,000 

 LWW 2,68229* 0,06378 0,000 

 NEHDS+M 1,73873* 0,06297 0,000 

 RAJ 1,12336* 0,06297 0,000 
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(Continuação...) 
(I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

RAJ BIHLS 6,91069* 0,06216 0,000 

 FCH 4,09852* 0,06216 0,000 

 GRH-2 -1,12336* 0,06297 0,000 

 H4GPSLLS 6,37885* 0,06216 0,000 

 MH4GPSLLS 6,68264* 0,06216 0,000 

 LCH 0,99454* 0,06216 0,000 

 LWW 1,55893* 0,06297 0,000 

 NEHDS+M 0,61537* 0,06216 0,000 

NEHDS+M BIHLS 6,29532* 0,06216 0,000 

 FCH 3,48314* 0,06216 0,000 

 GRH-2 -1,73873* 0,06297 0,000 

 H4GPSLLS 5,76348* 0,06216 0,000 

 MH4GPSLLS 6,06727* 0,06216 0,000 

 LCH 0,37917* 0,06216 0,000 

 LWW 0,94356* 0,06297 0,000 

 RAJ -0,61537* 0,06216 0,000 

LWW BIHLS 5,35176* 0,06297 0,000 

 FCH 2,53959* 0,06297 0,000 

 GRH-2 -2,68229* 0,06378 0,000 

 H4GPSLLS 4,81992* 0,06297 0,000 

 MH4GPSLLS 5,12371* 0,06297 0,000 

 LCH -0,56439* 0,06297 0,000 

 NEHDS+M -0,94356* 0,06297 0,000 

 RAJ -1,55893* 0,06297 0,000 

FCH BIHLS 2,81217* 0,06216 0,000 

 GRH-2 -5,22188* 0,06297 0,000 

 H4GPSLLS 2,28034* 0,06216 0,000 

 MH4GPSLLS 2,58412* 0,06216 0,000 

 LCH -3,10398* 0,06216 0,000 

 LWW -2,53959* 0,06297 0,000 

 NEHDS+M -3,48314* 0,06216 0,000 

 RAJ -4,09852* 0,06216 0,000 
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(Conclusão.) 

(I) Heurísticas (J) Heurísticas Diferença média (I-J) Erro Padrão Sig. 

LCH BIHLS 5,91615* 0,06216 0,000 

 FCH 3,10398* 0,06216 0,000 

 GRH-2 -2,11790* 0,06297 0,000 

 H4GPSLLS 5,38431* 0,06216 0,000 

 MH4GPSLLS 5,68810* 0,06216 0,000 

 LWW 0,56439* 0,06297 0,000 

 NEHDS+M -0,37917* 0,06216 0,000 

 RAJ -0,99454* 0,06216 0,000 

H4GPSLLS BIHLS 0,53184* 0,06216 0,000 

 FCH -2,28034* 0,06216 0,000 

 GRH-2 -7,50221* 0,06297 0,000 

 MH4GPSLLS 0,30379* 0,06216 0,000 

 LCH -5,38431* 0,06216 0,000 

 LWW -4,81992* 0,06297 0,000 

 NEHDS+M -5,76348* 0,06216 0,000 

 RAJ -6,37885* 0,06216 0,000 

MH4GPSLLS BIHLS 0,22805* 0,06216 0,000 

 FCH -2,58412* 0,06216 0,000 

 GRH-2 -7,80600* 0,06297 0,000 

 H4GPSLLS -0,30379* 0,06216 0,000 

 LCH -5,68810* 0,06216 0,000 

 LWW -5,12371* 0,06297 0,000 

 NEHDS+M -6,06727* 0,06216 0,000 

 RAJ -6,68264* 0,06216 0,000 

BIHLS FCH -2,81217* 0,06216 0,000 

 GRH-2 -8,03405* 0,06297 0,000 

 H4GPSLLS -0,53184* 0,06216 0,000 

 MH4GPSLLS -0,22805* 0,06216 0,000 

 LCH -5,91615* 0,06216 0,000 

 LWW -5,35176* 0,06297 0,000 

 NEHDS+M -6,29532* 0,06216 0,000 

 RAJ -6,91069* 0,06216 0,000 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 

Fonte: Autor, 2015. 
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 Da Tabela 49 pode-se constatar todas as heurísticas apresentam médias de DRM que 

diferem significativamente uma das outras. Pela análise das diferenças médias (I-J) entre as 

heurísticas, pode-se constatar que BIHLS apresenta diferença média negativa em comparação a 

todas as heurísticas, indicando que sua média é menor que em relação ao restante das 

heurísticas. Diferentemente do que ocorreu com a Política II, para a política III, BIHLS é a 

heurística que apresenta desempenho superior em relação as demais. 

Na Tabela 50 apresentam-se os tempos computacionais médios (180 problemas por 

conjunto de tarefas e máquinas) das heurísticas para o conjunto de problemas da política III. 

 

Tabela 50 - Tempos de CPU médios das heurísticas para banco de problemas da política III (segundos)  

 
n m 

GRH

-2 
RAJ 

NEHD

S+M 
LWW FCH LCH BIHLS 

H4GP

SLLS 

MH4GP

SLLS 

20 5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 

 10 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 

 15 0,01 0,00 0,01 0,04 0,02 0,00 0,01 0,03 0,03 

 20 0,01 0,00 0,01 0,06 0,03 0,01 0,02 0,03 0,04 

 Média 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 

50 5 0,02 0,00 0,03 0,30 0,10 0,01 0,07 0,23 0,26 

 10 0,03 0,01 0,04 0,46 0,14 0,02 0,10 0,31 0,35 

 15 0,09 0,02 0,11 1,27 0,36 0,04 0,30 0,58 0,64 

 20 0,13 0,03 0,17 1,99 0,53 0,07 0,47 0,79 0,88 

 Média 0,07 0,02 0,09 1,00 0,28 0,03 0,23 0,48 0,53 

100 5 0,16 0,03 0,18 4,48 1,17 0,08 0,79 3,21 3,38 

 10 0,40 0,08 0,46 11,04 2,07 0,18 1,99 5,77 6,08 

 15 0,71 0,15 0,83 19,63 3,49 0,33 3,61 8,27 8,73 

 20 1,09 0,24 1,28 29,97 5,43 0,51 5,63 10,44 11,02 

 Média 0,59 0,12 0,69 16,28 3,04 0,28 3,00 6,92 7,30 

200 5 1,24 0,22 1,42 70,23 15,17 0,56 10,47 47,22 48,61 

 10 3,20 0,59 3,58 646,16 23,31 1,41 26,75 86,59 89,10 

 15 5,70 1,12 6,51 298,55 35,32 2,53 48,71 154,38 157,91 

 20 8,70 1,84 10,40 936,71 53,92 3,93 76,43 161,31 165,99 

 Média 4,71 0,94 5,48 487,91 31,93 2,11 40,59 112,38 115,40 

500 5 19,83 3,39 22,02 3517,17 283,60 8,43 840,80 2156,44 2165,44 

 10 50,76 9,05 56,52 9813,16 561,98 21,53 1412,65 3165,71 3241,51 

 15 90,82 17,21 102,93 17770,24 791,67 38,80 3552,11 4502,96 4483,72 

 20 
138,8

8 
28,30 181,43 - 1120,26 60,62 3116,07 5784,18 5880,55 

 Média 75,07 14,49 90,72 10366,85 689,38 32,34 2230,41 3902,32 3942,80 

 Média 16,09 3,11 19,40 2174,42 144,93 6,95 454,85 804,42 813,21 

Fonte: Autor, 2015. 
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  Como já esperado, RAJ é a heurística que dispende menos tempo em relação a outras 

heurísticas se considerado e LWW segue a tendência de ser a heurística que utiliza mais esforço 

computacional de todas, seguida de MH4GSPLLS, H4GPSLLS e BIHLS.  

 No gráfico representado pela Figura 61, apresenta-se a variação do tempo de CPU médio 

das heurísticas para os problemas testes da política III. 

 

 
Figura 60. Tempo computacional médio das heurísticas para a política III 

Fonte: Autor, 2015. 

 

  Apesar de não considerar o conjunto de problemas de 500 tarefas e 20 máquinas, pode-

se visualizar na Figura 61 que LWW apresenta o maior tempo de CPU médio para os conjuntos 

de problemas de 500 tarefas. Já MH4GPSLLS, H4GPSLLS, BIHLS e FCH apresentam soluções 

em tempo viável, porém pode-se justificar seus tempos pela qualidade de solução, uma vez que 

RAJ, GRH-2, NEHDS+M e LCH apresentam soluções com qualidade muito inferior. 

 Embora apresente melhor desempenho em relação ao número de tarefas e à faixa de 

valores de DMP, BIHLS também é influenciada pelo parâmetro 𝛽 e pelo número de máquinas. 
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O aumento do parâmetro 𝛽 está relacionado com os períodos entre manutenções 

preventivas, ou seja, quanto maior o valor de 𝛽, maior é o período entre manutenção preventivas 

(MP). Quanto maior o período entre MP, menor é o número de operações de MP necessárias, o 

que favorece uma programação mais próxima do problema Fm|no-wait|Cmax. Esta pode ser uma 

das razões da superioridade de MH4GPSLLS em relação a BIHLS na política II e para o caso de 

quando o parâmetro 𝛽 aumenta.  

Para a Política II, para problemas a partir de 500 tarefas, BIHLS é a heurística mais 

recomendada, em principal, pelo melhor trade-off entre tempo computacional e qualidade de 

solução. Já para o restante das tarefas, MH4GPSLLS torna-se mais recomendada. 

Para a política III, para problemas a partir de 100 tarefas, valores de 𝛽 < 2 e DMP a partir 

de 75% dos tempos de processamento BIHLS é a heurística mais recomendada. Já de modo 

geral, pode-se concluir que BIHLS apresenta o melhor trade-off entre qualidade de solução e 

tempo computacional viável. 

 

 

4.5.3 Avaliação do impacto de considerar programação das operações e manutenção 

preventiva 

 

 

 Nesta seção avalia-se a hipótese de que considerar as operações de manutenção 

preventiva durante o sequenciamento das tarefas traz melhores resultados que programar as 

tarefas e adicionar as operações depois. 

 Para analisar os dados, BIHLS foi testado sem considerar implicitamente as operações 

de MP. Então, com a sequência construída, adicionou-se as operações de MP. Essa solução foi 

comparada com a solução obtida por BIHLS considerando as operações de MP durante o 

processo de programação das tarefas. 

 Na Tabela 45, apresenta-se três colunas por política. A primeira coluna corresponde as 

médias de DRM considerando as operações de PM após BIHLS fornecer a solução, a segunda 

coluna representa as médias de DRM de BIHLS integrando programação e MP e a terceira 

coluna apresenta a diferença média entre elas. As colunas foram calculadas de acordo com a 

Equação 50. 

DRi= 
Cmaxb - Cmaxnwt

Cmaxnwt

×100 
 (50) 
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 Em que: 

DRBIHLS - Desvio relativo para o problema i; 

Cmaxb - Cmax da situação b (programar MP durante ou depois, com a sequência estabelecida); 

 Cmaxnwt - Cmax da solução sem considerar operações de MP. 

 

Tabela 51 - Média do desvio relativo médio (%) para a heurística BIHLS considerando as operações de 

MP após e durante a programação para as políticas II e III  

   Política II  Política III 

n m Depois Durante ∆  Depois Durante ∆ 

20 5 11,21 7,82 3,40  31,81 23,92 7,88 

 10 10,86 7,99 2,87  25,68 20,42 5,26 

 15 9,10 7,32 1,78  22,03 17,74 4,28 

 20 8,35 6,21 2,14  19,16 15,95 3,22 

50 5 10,00 6,84 3,16  37,23 27,51 9,72 

 10 11,02 8,05 2,97  33,18 26,03 7,15 

 15 10,34 8,01 2,32  29,06 24,03 5,04 

 20 9,82 7,59 2,23  26,22 22,02 4,20 

100 5 8,56 6,08 2,48  38,37 28,18 10,18 

 10 9,83 7,23 2,59  36,09 27,50 8,59 

 15 9,58 7,47 2,11  33,00 26,20 6,80 

 20 9,40 7,32 2,08  29,44 24,50 4,94 

200 5 6,71 5,23 1,48  39,13 28,60 10,54 

 10 8,32 5,95 2,37  37,02 28,09 8,92 

 15 8,49 6,48 2,01  34,03 27,00 7,03 

 20 8,08 6,61 1,47  31,30 25,77 5,52 

500 5 4,65 4,18 0,47  38,80 27,85 10,95 

 10 5,89 4,34 1,55  37,22 27,03 10,19 

 15 6,29 4,98 1,31  34,65 26,70 7,95 

 20 6,33 5,44 0,90  32,13 26,07 6,06 

Média  8,64 6,56 2,08  32,28 25,06 7,22 

Fonte: Autor, 2015. 

 

 Como pode ser visto na Tabela 52, para todos os casos em ambas as políticas, levar em 

conta as operações de manutenção preventiva (MP) durante a programação trouxe benefícios.  

 Ao observar a coluna da política II, pode-se constatar que em todos os conjuntos de 

problemas considerar as operações de MP durante a programação trouxe melhorias na qualidade 
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de solução, diminuindo o aumento percentual de Cmax em relação a solução original. Por se 

tratar de uma política onde TMP são maiores, logo, os desvios relativos em relação a solução 

originais tendem a ser menores, nesse caso uma média de 8,64% adicionando as operações de 

MP após o sequenciamento. Considerando durante, a diferença diminui para uma média 6,56%, 

tendo então uma diferença média de 2,08% em relação a considerar após o sequenciamento. 

 Para a política III, as diferenças médias entre considerar durante e após o 

sequenciamento das tarefas aumentam de maneira evidente. Neste caso, considerar as operações 

de MP após o sequenciamento gerou uma média de desvio de 32,28%. Ao se incluir as 

operações de MP durante o sequenciamento, obteve-se uma média de desvio de 25,06%, uma 

diferença de 7,22% em comparação a considerar após o sequenciamento. Essa melhoria é 

evidentemente significativa para alguns conjuntos de problemas, como é o caso de 100 tarefas 

e 5 máquinas, 200 tarefas e 5 máquinas, 500 tarefas e 5 máquinas e 500 tarefas e 10 máquinas.  

 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA INTEGRAÇÃO ENTRE PROGRAMAÇÃO DE 

OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

 

 Neste capítulo, o problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡, 𝑚(𝑘)|𝐶𝑚𝑎𝑥 foi tratado. Utilizando-se a 

estratégia proposta por Benbouzid-Sitayeb, Guebli e Bessadi (2011), as operações de 

manutenção foram incorporadas no cálculo do makespan (Cmax) e uma nova heurística 

construtiva composta foi proposta. O desempenho das heurísticas foi avaliado em termos de 

desempenho geral e sob a análise de cada fator que impacta Cmax. 

 Pode-se concluir que as heurísticas MH4GSPLLS e BIHLS apresentaram os melhores 

resultados em termos de qualidade de solução, sendo que BIHLS obteve melhores soluções à 

medida que o número de tarefas aumenta. Para ambas as políticas, MH4GPSLLS, BIHLS e 

H4GPSL apresentaram médias com diferença estatística significativa no nível de 5% em 

comparação a todas as heurísticas testadas. 

 As diferenças médias entre a solução original e a solução considerando operações de 

manutenção preventiva (MP) tendem a aumentar à medida em que o intervalo de operações de 

manutenção preventiva (TMP) diminui. Neste sentido, a integração entre programação de 

operações e MP foi mais significativa para a política III. 

 Por fim, ao se considerar as operações de MP durante o sequenciamento, houve ganhos 

em relação à Cmax, em menor grau para a política II e em maior grau para a política III. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Neste trabalho o problema de programação de operações em ambientes no-wait flow 

shop com minimização do critério de desempenho da duração total da programação (Cmax) foi 

tratado. 

 Por meio de uma revisão de literatura pode-se constatar que o desenvolvimento de 

problemas em NWFS foca-se em proposição métodos para problemas de duas máquinas com 

restrições adicionais, desenvolvimento de heurísticas que fornecem soluções de alta qualidade 

e proposição de metaheurísticas considerando e não considerando restrições adicionais. 

 Da revisão da literatura pode-se identificar e classificar os principais métodos 

heurísticos para  problemas NWFS com m máquinas e minimização de  Cmax e de tempo de 

fluxo total (TFT).  

 A classificação das heurísticas permitiu identificar mecanismos e estratégias de 

construção da solução. Por meio da combinação destas estratégias, novas heurísticas puderam 

ser propostas para o problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡|𝐶𝑚𝑎𝑥 e uma adaptação do procedimento de 

aceleração do cálculo de Cmax foi proposto. Por meio de experimentações computacionais pode-

se constatar que H4GPSLLS foi a melhor heurística simples, superando as heurísticas da 

literatura. Além disso, MH4GPSLLS superou as heurísticas compostas da literatura com 

diferenças estatísticas significativas. Das heurísticas da literatura, FCH de Li e Wu (2008) foi 

a que apresentou o melhor desempenho. 

 Para integrar manutenção preventiva (MP) e programação das operações demarcou-se 

antes em que momento as operações de MP devem ser realizadas nas máquinas. Baseando-se 

em Reddi e Rammamorthy (1972), Pinedo (1995), Rajendran (1994) e Benbouzid-Sitayeb, 

Guebli e Bessadi (2011), pode-se incorporar as operações de MP no cálculo de Cmax, cobrindo 

assim as políticas de MP apresentadas por Ruiz, Garcia-Diaz e Maroto (2007). 

 Uma nova heurística intitulada BIHLS foi proposta para o problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 −

𝑤𝑎𝑖𝑡, 𝑚(𝑘)|𝐶𝑚𝑎𝑥. Por meio de experimentações computacionais, BIHLS foi comparada com as 

heurísticas do problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡|𝐶𝑚𝑎𝑥, adaptadas para o problema com manutenção. Por 

meio da análise dos resultados, pode-se constatar que MH4GPSLLS e BIHLS apresentaram os 

melhores desempenhos com diferença estatisticamente significativa para as Políticas II e III 

respectivamente. 

 Pôde-se constatar que considerar as operações de MP durante a programação trouxe 

melhorias significativas para as políticas II e III. Além disso, considerar as operações de MP 
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implicitamente é mais vantajoso para políticas em que os intervalos de tempo entre operações 

de MP são menores, como é o caso da Política III. 

 Como sugestão para futuras pesquisas, sugere-se estudos mais detalhados do impacto 

da variação da qualidade da solução a medida que o número de máquinas aumenta. Outra 

sugestão é o desenvolvimento de novas metaheurísticas utilizando os procedimentos de 

aceleração de Cmax propostos pela literatura. 

 No tocante ä consideração de operações de manutenção preventiva sugere-se o 

desenvolvimento e aplicação de metaheurísticas para o problema 𝐹𝑚|𝑛𝑜 − 𝑤𝑎𝑖𝑡, 𝑚(𝑘)|𝐶𝑚𝑎𝑥. 

Sugere-se também estender os estudos para problemas no-wait flow shop híbrido e outras 

critérios de desempenho, como TFT e atraso máximo (Lmax). 
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