
GUILHERME BARROSO MAINIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta-heurística BRKGA aplicada a um problema de programação 
de tarefas no ambiente flowshop híbrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2014  



   

GUILHERME BARROSO MAINIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta-heurística BRKGA aplicada a um problema de programação 
de tarefas no ambiente flowshop híbrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo para obtenção 
do título de Doutor em Engenharia. 

Área de concentração: Engenharia de 
Produção 

Orientadora: Prof.a Livre-Docente Débora 
Pretti Ronconi 

 

 

 

São Paulo 
2014  



   

AGRADECIMENTOS 

À professora Débora P. Ronconi, pela orientação, apoio e dedicação nesses últimos anos. 

Aos professores Miguel C. Santoro e Marco A. Mesquita, pelas contribuições a esse trabalho 

concedidas no exame de qualificação. 

À CAPES, CNPQ, Maurício G. C. Resende e Geun C. Lee. 

Aos colegas, professores e funcionários do programa de pós-graduação. 

À minha família, meus amigos e Luciana M. G. Barros. 

  



   

RESUMO 

O presente trabalho aborda o ambiente de produção conhecido como flowshop híbrido. 

Devido a crescente complexidade dos sistemas de produção, este ambiente é frequentemente 

encontrado em situações reais de manufatura. No caso estudado existem estágios em série e 

em cada estágio existe um número de máquinas idênticas em paralelo. Os tempos de 

processamento em cada estágio são dependentes da tarefa, já a rota através do sistema é a 

mesma para todas as tarefas. O objetivo é minimizar o atraso total, ou seja, a soma do atraso 

de todas as tarefas. Um modelo de programação linear inteira mista é apresentado para este 

problema e, dada a sua complexidade, ele é abordado através de uma meta-heurística 

relativamente nova e que, conforme revisão da literatura, nunca foi aplicada a este problema. 

Conhecida por BRKGA (Biased Random-Key Genetic Algorithm), este método codifica as 

soluções de maneira a obter um melhor desempenho em comparação com algoritmos 

genéticos tradicionais. Com o objetivo de avaliar a melhor estratégia, são propostas diversas 

versões de BRKGA para o problema considerado. Estas versões buscam explorar 

características das melhores heurísticas construtivas da literatura, dentre estas: ordens direta e 

inversa de programação das tarefas dentro do ambiente produtivo, identificação do estágio 

gargalo e diferenciação da programação do gargalo dos demais estágios. Experimentos 

computacionais foram realizados com 432 problemas teste de grande porte. Os métodos 

apresentados são comparados entre si e os resultados mostraram que uma versão do BRKGA 

se destaca frente às demais, visto que ela atingiu o melhor resultado em 61% dos problemas. 

Destaca-se que o método de melhor desempenho da literatura obteve a melhor solução em 

apenas 15% dos problemas. Devido às dimensões dos problemas teste da literatura, não foi 

possível encontrar suas soluções ótimas. Deste modo, este trabalho propõe um novo limitante 

inferior para o mínimo atraso total. Além disso, 576 novos problemas teste de menores 

dimensões são propostos e seus resultados ótimos são utilizados para aprofundar as 

comparações. Os resultados deste experimento indicaram que o BRKGA proposto apresentou 

um bom desempenho visto que, na média, seus resultados estão apenas a 2,4% dos resultados 

ótimos. 

 

Palavras-chave: flowshop híbrido, atraso total, BRKGA, flowshop flexível. 

 



   

ABSTRACT 

This work addresses a scheduling problem in hybrid flowshops. Due to the increasing 

complexity of production systems, this production environment is often encountered in real 

manufacturing situations. In hybrid flowshops, there are stages in series and, in each stage, a 

number of similar parallel machines. Processing times in each stage are dependent on the job, 

and the route through the system is the same for all jobs. The objective is to minimize the total 

tardiness, that is, the sum of all jobs tardiness. A mixed integer linear programming model is 

presented for the problem considered. Given its complexity, this problem is approached by a 

relatively new meta-heuristic, known as BRKGA (Biased Random-Key Genetic Algorithm). 

A literature review showed that BRKGA had never been applied to this problem. The 

BRKGA codes solutions in order to obtain a better performance compared with traditional 

genetic algorithms. Several versions of BRKGA were developed in order to evaluate the best 

strategy to solve the problem considered. These versions aim to exploit features of the best 

constructive heuristic from the literature, among them: scheduling jobs in direct and inverse 

order within the production environment, identification of the bottleneck stage and distinction 

of the bottleneck stage schedule from the others. Computational experiments were conducted 

with 432 large instances. The methods were compared and the results showed that one of 

these versions stood out against the others. This version achieved better results in 61% of 

instances, while the best heuristic from the literature achieved 15%. Due to the size of these 

instances, optimal solutions were not found. Therefore, this work develops a new lower bound 

for the minimum total tardiness. Additionally, in order to find optimal results, a set of 576 

new instances is proposed. This experiment indicated that the BRKGA proposed performed 

well since, on average, their results are only 2.4% away from the optimal results. 

 

Keywords: hybrid flowshop, total tardiness, BRKGA, flexible flowshop. 
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1. INTRODUÇÃO 

De maneira geral, os problemas de programação de tarefas, conhecidos na língua inglesa 

como scheduling, consistem na alocação de recursos para a execução de tarefas. Segundo 

Pinedo (2002), os recursos podem ser, por exemplo: máquinas, pessoas, pistas de aeroportos, 

unidades de processamento de computadores, entre outros, assim como tarefas podem ser: 

operações de processos produtivos, atividades diárias do cotidiano, aeronaves que devem 

pousar e/ou decolar, etc. Estas tarefas podem possuir diversas características como datas de 

entrega, prioridade, instantes de liberação e recursos utilizados. Os problemas podem estar 

sujeitos a restrições que devem ser respeitadas, e possuir mais de um critério para sua 

otimização. Os critérios mais comuns estudados na literatura são: minimização do instante do 

término da última tarefa na última máquina (makespan), minimização do número de tarefas 

atrasadas, minimização do atraso máximo, minimização do atraso total, minimização do 

adiantamento e do atraso e minimização do desvio em relação às datas de entregas. 

Nos ambientes produtivos este problema é conhecido como scheduling em máquinas, no 

qual os recursos são máquinas e as tarefas, ordens de produção. Basicamente, nestes 

ambientes as disposições das máquinas podem ser: uma única máquina, máquinas em 

paralelo, flowshop e job shop. Uma única máquina é disposição mais simples possível, no 

entanto para este caso já é possível observar a natureza combinatória dos problemas de 

scheduling, visto que, para programar n tarefas em uma única máquina, existem n fatorial (n!) 

possíveis soluções. Além disso, Du e Leung (1990) mostraram que o problema da 

minimização do atraso total para o caso particular de uma única máquina, com datas de 

entrega distintas, já é NP-hard, ou seja, não são conhecidos algoritmos que consigam resolver 

este problema em tempo polinomial. 

O flowshop é uma configuração onde existem m máquinas em série. Todas as tarefas têm 

o mesmo roteiro, ou seja, devem ser processadas primeiro na máquina 1, depois na máquina 2 

e assim por diante, até a última máquina. Já no job shop cada tarefa tem seu próprio roteiro 

para passar pelas máquinas.  

O flowshop híbrido, que será o caso estudado, é uma generalização do flowshop. Também 

referido como flowshop flexível ou como flowshop com múltiplos processadores, é um 

ambiente no qual existem máquinas em paralelo organizadas em estágios. Todas as tarefas 
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devem passar por todos os estágios, na mesma sequência e uma única vez, começando no 

primeiro, passando para o segundo e assim por diante até o último estágio. Em cada estágio 

cada tarefa deve ser processada por uma única máquina. No caso estudado o objetivo é 

minimizar o atraso total, ou seja, a soma do atraso de todas as tarefas.  

Existem três razões principais que motivaram a escolha deste problema:  

i. Este ambiente produtivo existe em situações reais de produção. Por exemplo, o 

flowshop híbrido é muito comum na indústria eletrônica na produção de Placas de 

Circuito Impresso (PCI). Jin et al. (2002) afirmam que uma típica linha de 

produção de PCI possui vários estágios e em cada estágio uma série de máquinas 

em paralelo, que são características fundamentais de um flowshop híbrido;  

ii. O atraso é uma medida de desempenho cada vez mais importante, pois tem 

impacto direto na satisfação dos clientes. Segundo Lee et al. (2003), atender as 

necessidades dos clientes (em termos de quantidade e data de entrega) é tão 

importante quanto outros objetivos como, por exemplo, a qualidade dos produtos;  

iii. Conforme Linn e Zhang (1999) e Quadt e Kuhn (2007), o atraso é uma medida de 

desempenho pouco explorada em comparação com outras medidas como, por 

exemplo, o makespan. 

Muitos problemas de otimização combinatória (como o tratado neste trabalho) são NP-

hard, ver Garey e Johnson (1979). Acredita-se que não é possível encontrar a solução ótima 

destes problemas em tempo polinomial. Consequentemente, há muito interesse em algoritmos 

heurísticos que podem encontrar soluções de boa qualidade em tempos de execução razoáveis. 

A literatura faz uma distinção entre duas grandes classes de algoritmos heurísticos: heurísticas 

construtivas e métodos de busca local (AARTS; LENSTRA, 2003). Utilizando esta 

classificação, o algoritmo genético (AG), proposto em Holland (1975), pode ser classificado 

como um método de busca local. 

Este trabalho utiliza uma variante relativamente nova do AG. Denominado por BRKGA 

(Biased Random-Key Genetic Algorithm) em Gonçalves e Resende (2011) este método 

codifica uma solução através de um vetor de números aleatórios, de tal maneira que qualquer 

sequência de números aleatórios corresponde a uma solução para o problema considerado, 

sendo esta simplicidade a principal vantagem deste algoritmo. 
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O presente trabalho propõe aplicar o BRKGA a um problema de programação de tarefas. 

As principais razões que motivaram a escolha do BRKGA foram: 

i. A flexibilidade que este método tem em lidar com problemas complexos de 

otimização combinatória como o problema abordado neste trabalho, ver 

Gonçalves e Resende (2011);  

ii. Os bons resultados da literatura obtidos com este método em diversos problemas 

de otimização, e.g., Gonçalves, Mendes e Resende (2005), Gonçalves e Resende 

(2012), Valente et al. (2011); 

iii. O fato de não terem sido encontrados trabalhos que propõem BRKGA para o 

problema tratado neste trabalho. 

Este trabalho está organizado em seis capítulos, descritos a seguir.  

O problema de minimização do atraso total no ambiente flowshop híbrido é definido e 

descrito no capítulo 2. Além disso, um modelo de programação linear inteira mista (PLIM) é 

apresentado assim como uma revisão bibliográfica referente ao problema.  

O capítulo 3 apresenta as principais heurísticas construtivas da literatura que são usadas 

como base para os métodos propostos neste trabalho. 

O capítulo 4 expõe os conceitos básicos do algoritmo genético BRKGA, assim como uma 

revisão da literatura. 

O capítulo 5 apresenta as diversas variações de BRKGA propostas para resolução do 

problema de scheduling considerado neste trabalho. 

O capítulo 6 contém os experimentos computacionais realizados utilizando problemas 

teste da literatura. Os resultados das diversas variações de BRKGA propostas são analisados 

comparativamente entre si. Além disso, este capítulo apresenta comparações com soluções 

ótimas. Os resultados obtidos com o BRKGA são analisados frente a soluções da literatura. 

Este capítulo também apresenta um novo limitante inferior para o problema. 

Por fim, o Capítulo 7 contém as conclusões obtidas e as sugestões de trabalhos futuros.  



___________________________________________________________________________ 

  16 

2. O PROBLEMA FLOWSHOP HÍBRIDO 

Neste capítulo, o problema de scheduling para a minimização do atraso total no ambiente 

flowshop híbrido é definido na primeira seção. Uma formulação matemática para o problema 

é apresentada na seção seguinte. A última seção contém a revisão bibliográfica sobre o 

assunto. 

2.1. Definição 

Os problemas de flowshop híbrido aparecem frequentemente nos ambientes produtivos, 

pois quando a carga de trabalho de um estágio aumenta, é necessário existir mais de uma 

máquina por estágio, o que acaba resultando na configuração de máquinas do flowshop 

híbrido (LOGENDRAN; DESZOEKE; BARNARD, 2006). 

Este ambiente pode ser encontrado em diversos tipos de sistemas de manufaturas. Um 

exemplo prático, muito frequente na indústria eletrônica, é a montagem de placas de circuito 

impresso (JIN et al., 2002). Neste ambiente, as placas devem fluir através de vários estágios 

onde os componentes eletrônicos são montados. Exemplos de operações realizadas em cada 

estágio são: inserção de componentes, montagem da superfície, solda, limpeza e teste. Outro 

exemplo (PINEDO, 2002) é a produção de sacos de papel multicamadas para cimento, carvão 

vegetal, ração pra cachorro etc. A matéria prima é composta de rolos de papel. O processo de 

produção tem três estágios. No primeiro estágio os rótulos são impressos na camada externa. 

No segundo estágio são colados os lados do papel de tal maneira que ele adquira a forma de 

um tubo com as duas extremidades abertas. No último estágio são feitas as costuras no fundo 

do tubo ou nas duas extremidades, de acordo com o tipo de saco produzido. Em cada estágio 

há um número diferente de máquinas em paralelo.  

No flowshop híbrido clássico existem n tarefas e s estágios em série. Em cada estágio l 

existem ml máquinas. O tempo de processamento de uma tarefa j no estágio l (pjl) depende 

apenas da tarefa e do estágio, ou seja, em cada estágio, as máquinas são idênticas entre si. 

Todas as tarefas devem passar por todos os estágios, primeiro pelo estágio 1, depois pelo 

estágio 2, assim por diante até o último estágio s. Cada tarefa deve ser processada por apenas 

uma máquina de cada estágio.  
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A Figura 1 mostra um exemplo de flowshop híbrido com três estágios (s = 3), três 

máquinas nos estágios 1 e 3 (m1 = m3 = 3) e duas máquinas no estágio 2 (m2 = 2). As setas 

entre os estágios representam as possíveis rotas das tarefas dentro do sistema. 

Figura 1 – Exemplo do ambiente flowshop híbrido 

 

Um exemplo de uma possível programação de quatro tarefas, no ambiente do exemplo 

acima, está ilustrado no gráfico de Gantt da Figura 2.  

Figura 2 – Exemplo de Gráfico de Gantt para o ambiente flowshop híbrido 

 

As tarefas 1 e 2, nesta ordem, entram no sistema através da máquina 1A do primeiro 

estágio. As tarefas 3 e 4 entram através das máquinas 1B e 1C, respectivamente. Assim que 

concluídas no primeiro estágio, as tarefas 1 e 4 são programadas na máquina 2A do segundo 

estágio e as tarefas 3 e 2, na máquina 2B. No último estágio as máquinas 3A e 3B processam 
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as tarefas 3 e 1, respectivamente. Já a máquina 3C processa as tarefas 2 e 4. Os instantes de 

conclusão das tarefas 1, 2, 3 e 4 são 40, 40, 55 e 80, respectivamente. 

No ambiente considerado, a data de entrega de uma tarefa j (dj) depende apenas da tarefa. 

Uma possível programação para o problema deve determinar quais tarefas devem ser alocadas 

em quais máquinas e qual a programação que elas devem seguir em cada estágio. 

O problema abordado neste trabalho é o problema de minimização do atraso total no 

ambiente flowshop híbrido no qual as tarefas têm diferentes tempos de processamento em 

cada estágio. Este problema é NP-hard, visto que a minimização do atraso total considerando 

uma única máquina é NP-hard (DU; LEUNG, 1990).  

É considerado o caso determinístico estático, ou seja, as datas de entrega e os tempos de 

processamento das tarefas são conhecidos e não variantes, todas as tarefas e prazos estão 

definidos na data de início da operação e todas as tarefas e máquinas estão disponíveis no 

início da programação. 

Este problema tem importância em casos reais de produção. Primeiramente, como 

apresentado, o flowshop híbrido é um ambiente de produção comum em vários tipos de 

sistemas de manufatura. Segundo, porque a minimização do atraso total é atualmente um 

objetivo de importância estratégica cada vez maior. Davis e Kanet (1993) salientam as 

consequências que o atraso de pedidos pode apresentar como perda da reputação em relação 

ao cliente, custos de perda de vendas e até penalidade financeira por contrato de venda. Sen e 

Gupta (2004) ressaltam as mesmas consequências e reforçam que a perda de reputação pode 

não somente resultar em perda do cliente, mas também no afastamento de novos clientes. 

Deste modo a resolução deste problema através da heurística proposta pode melhorar a 

satisfação dos clientes, o que atualmente é cada vez mais relevante.  

Sendo Cj o tempo no qual uma tarefa é concluída no último estágio, então o atraso de uma 

tarefa é definido como sendo: 

 max 0,j j jT C d   

E assim, calcula-se o atraso total: 
1

n

j

j

T


 . 
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2.2. Formulação matemática 

Para formalizar o problema, a seguir é apresentado o modelo de programação linear 

inteira mista, apresentado em Mainieri e Ronconi (2010), adaptado de Guinet et al. (1996) e 

Yang (1998). Guinet et al. (1996) apresentam a formulação para o mesmo ambiente, porém 

considerando a minimização do makespan. Já Yang (1998) analisa o mesmo ambiente, no 

entanto considera diferentes instantes de liberação das tarefas. 

Índices: 

j, k : índice para tarefas (0,..., n+1), 

i : índice para máquina (1,..., ml), 

l : índice para estágio (1,..., s). 

Parâmetros: 

n : número de tarefas, 

ml : número de máquinas do estágio l, 

s : número de estágios, 

pjl : tempo de processamento da tarefa j no estágio l, 

dj : data de entrega da tarefa j.  

Variáveis: 

xjkil : assume o valor 1 se a tarefa k é designada após a tarefa j na máquina i do estágio l, 

caso contrário, assume valor zero, 

Cjl : instante de conclusão da tarefa j ao término do processamento no estágio l, 

Tj : atraso da tarefa j. 

Formulação: 

1

Minimizar
n

j

j

T


     (1) . 

Sujeito a :     

1 0

1
lm n

jkil

i j

x
 

  1,..., ;l s  1,..., .k n   (2) . 

1

1

1
n

jkil

k

x




  1,..., ;l s  0,..., ;j n  1,..., .li m  (3) . 
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1

1 0

0
n n

jkil kjil

k k

x x


 

    1,..., ;l s  1,..., ;j n  1,..., .li m  (4) . 

j js jT C d   1,..., .j n    (5) . 

0jT   1,..., .j n    (6) . 

1 1

+ M 1
l lm m

kl jl kl jkil jkil

i i

C C p x x
 

 
   

 
 

 

1,..., ;l s  , 1,..., ;j k n  .j k  (7) . 

, 1 , 1j l jl j lC C p    1,..., ;j n  1,..., 1.l s    (8) . 

1 1j jC p  1,..., .j n    (9) . 

0jjilx   0,..., ;j n  1,..., ;li m  1,..., .l s  (10) . 

 0,1jkilx   

0,..., ;

1,..., ;l

j n

i m





 1,..., 1.

1,..., .

k n

l s

 



 
 (11) . 

Considere que a variável x0kil assume o valor 1 se a tarefa k está programada como a 

primeira tarefa na máquina i do estágio l, e xj(n+1)il assume o valor 1, se a tarefa j está 

programada como a última tarefa na máquina i do estágio l. Ou seja, as tarefas n+1 e zero são 

tarefas fictícias e representam, respectivamente, a tarefa posterior a última e a tarefa anterior a 

primeira. 

O instante de conclusão da tarefa j no sistema é igual ao instante de conclusão da tarefa j 

no último estágio (Cj = Cjs). A constante M é escolhida como um escalar maior que o maior 

instante de término de qualquer solução factível. 

A equação (1) representa a minimização da soma dos atrasos das tarefas. O conjunto de 

restrições (2) garante que apenas uma tarefa j preceda uma tarefa k em alguma das máquinas 

do estágio l. As restrições (3) garantem que no máximo uma tarefa k suceda uma tarefa j em 

uma certa máquina i do estágio l. As restrições (4) garantem que cada tarefa tenha uma tarefa 

antecessora e uma sucessora na máquina i do estágio l na qual ela seja programada. Os 
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conjuntos de restrições (5) e (6) garantem que, para cada tarefa j, o atraso seja max{0, Cjs-dj}. 

As restrições (7) garantem que se uma tarefa j e outra k estão designadas para a mesma 

máquina de um certo estágio, então a tarefa j deve ser processada antes ou depois da tarefa k. 

Caso contrário, não existe restrição de precedência entre as duas tarefas. As restrições (8) 

garantem a precedência de uma tarefa entre estágios, ou seja, uma tarefa não pode ser 

processada no estágio l+1 antes de ter sido processada no estágio l. As restrições (9) garantem 

que o instante de conclusão de uma tarefa no primeiro estágio seja maior ou igual ao seu 

tempo de processamento. As restrições (10) garantem que uma tarefa não seja precedida por 

ela mesma e as restrições (11) garantem que as variáveis sejam binárias. 

O problema de programação de tarefes no ambiente flowshop híbrido (ou flexível) para a 

minimização do atraso total pode ser representado pela notação α | β | γ, largamente utilizada 

para descrever problemas de programação de tarefas em diferentes ambientes, na qual α 

representa a configuração das máquinas, β indica características especiais das tarefas e dos 

recursos e γ define o critério de otimização utilizado. Portanto, define-se a notação para o 

problema abordado neste trabalho como FFs||∑Tj, onde FFs se refere ao Flowshop Flexível 

com s estágios e ∑Tj se refere a minimização do atraso total. 

2.3. Revisão bibliográfica 

A literatura sobre scheduling tem dado bastante atenção aos ambientes de job shop e 

flowshop em comparação com o flowshop híbrido. Ao mesmo tempo, conforme Linn e Zhang 

(1999), Quadt e Kuhn (2007), Ribas, Leisten e Framinan (2010) e Ruiz e Vázquez-Rodríguez 

(2010) a maioria dos autores trata o problema de flowshop híbrido com medidas de 

desempenho relacionadas à passagem das tarefas pelo sistema, tais como minimização do 

makespan ou do tempo médio de fluxo. A minimização do atraso total é pouco frequente e 

mesmo assim fica restrita a problemas de flowshop. 

A seguir, são descritos estudos sobre flowshop híbrido com atraso total ou atraso médio 

como medida de desempenho, visto que ambos são equivalentes, visando mostrar a 

oportunidade de pesquisa identificada. Primeiramente serão apresentados trabalhos que 

consideram situações particulares do flowshop híbrido.  
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Os trabalhos Barman (1997) e Jayamohan e Rajendran (2000) consideram o desempenho 

de uma série de regras de prioridade associadas ao método de programação por lista de 

prioridades. O ambiente considerado é um flowshop híbrido com três estágios, duas máquinas 

em cada estágio e as tarefas têm diferentes tempos de liberação. No método de programação 

por lista de prioridades (também conhecido como método de programação em ordem direta), 

sempre que uma máquina torna-se disponível, seleciona-se a tarefa de maior prioridade sendo 

esta prioridade determinada pela regra considerada. Um exemplo simples de regra de 

prioridade é a regra SPT (Shortest Processing Time), na qual é dada prioridade às tarefas com 

menor tempo de processamento. Barman considera três medidas de desempenho enquanto 

Jayamohan e Rajendran consideraram sete medidas de desempenho diferentes, em ambos os 

trabalhos o atraso médio está entre as medidas de desempenho consideradas. Barman conclui 

que os melhores resultados para o atraso médio são obtidos quando diferentes regras de 

prioridade são consideradas para os três estágios (SPT, EDD – Earliest Due Date e FIQ - 

First in queue rule). Jayamohan e Rajendran comparam seus resultados com o de Barman e 

conseguem um melhor desempenho com uma única regra para os três estágios. Esta regra 

considera simultaneamente: tempo de processamento, instante de liberação e a soma dos 

tempos de processamento de todas as tarefas na fila do próximo estágio. 

Lee et al. (2003) consideram um flowshop híbrido com oito estágios em uma fábrica de 

placas de circuito impresso. Os autores desenvolveram um método no qual lotes e 

programação são determinados simultaneamente por meio de uma regra de prioridade. Estas 

regras foram desenvolvidas através de uma combinação de regras de prioridade clássicas 

(MDD - Modified Due Date e SLACK) com modelos de tamanho de lote (e.g. Quantidade 

econômica de produção - EPQ). Os resultados são comparados com um método 

frequentemente usado neste tipo de fabricação: o método com duas fases no qual na primeira 

fase são montados os lotes e na segunda é feita a programação com base no tamanho dos lotes 

determinados na primeira fase. 

Um dos primeiros trabalhos que considera o ambiente abordado neste trabalho é o artigo 

de Brah (1996). O autor analisa o desempenho de dez regras de prioridade em termos de 

atraso médio e máximo atraso. O autor também examina os efeitos de características do 

problema, como, por exemplo, número de tarefas, número de estágios, número de máquinas 

em paralelo em cada estágio, considerando no máximo 50 tarefas, 20 estágios e 10 máquinas 
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em paralelo. O autor conclui que as características do problema têm um grande impacto em 

ambas as medidas de desempenho. O artigo mostra que o atraso decresce linearmente com o 

número de estágios. No entanto, o atraso cresce linearmente com o número de tarefas. Existe 

uma relação inversa entre número de máquinas e o atraso: um aumento no número de 

máquinas diminui o atraso e vice-versa. Já o impacto de uma regra de prioridade é 

relativamente pequeno se comparado com o impacto das características do problema, mas 

mesmo assim, o autor chega a algumas conclusões em relação às regras. A mais importante 

delas é que regras relativamente simples como EDD e MDD apresentam os melhores 

desempenhos para máximo atraso e atraso médio, respectivamente. As demais regras 

apresentaram desempenhos alternantes. 

O primeiro trabalho que procura encontrar uma solução ótima para o problema 

considerado é apresentado por Lee e Kim (2004). Os autores propõem um algoritmo branch-

and-bound para o qual foram desenvolvidos dois limitantes inferiores. O ambiente 

considerado possui dois estágios com apenas uma máquina no primeiro estágio e até cinco 

máquinas no segundo. Os resultados mostram que o algoritmo encontra a solução exata para 

problemas com até 15 tarefas em um tempo aceitável, variando entre 337,7s e 2.368,7s. 

Lee, Kim e Choi (2004) propõem uma heurística visando a minimização do atraso total 

com foco no estágio com a maior carga de trabalho (gargalo). Denominado por BF (do inglês 

Bottleneck Focused) este método primeiro identifica o estágio gargalo, em seguida estima os 

instantes de liberação neste estágio. Para esta estimativa, os autores utilizam três métodos 

denominados por RT1 (emprega um limitante inferior e é usada apenas como uma estimativa 

inicial), RT2 (método iterativo usado nos casos de inviabilidade) e RT3 (usado para melhorar 

uma solução). Posteriormente o estágio gargalo é programado como um problema de 

máquinas em paralelo (com diferentes instantes de liberação) por meio de uma heurística 

baseada nos métodos propostos por Panwalkar, Smith e Koulamas (1993), conhecida como 

PSK, e por Koulamas (1994), conhecida como KPM. Em seguida, são determinadas as 

programações para os outros estágios, com base na programação do gargalo. Para os estágios 

anteriores ao gargalo, a programação é feita em ordem inversa, ou seja, do estágio 

imediatamente anterior ao gargalo até o primeiro estágio. Se esta programação for inviável 

com a do gargalo, aplica-se o método RT2 e o algoritmo volta para o passo da programação 

do estágio gargalo até que se encontre uma programação viável. Caso contrário, os estágios 
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posteriores são programados através do método de programação por lista de prioridade. O 

procedimento é iterativo, ou seja, depois de encontrada uma solução viável, o método RT3 é 

aplicado sucessivas vezes até que se encontre uma solução pior que a melhor encontrada ou 

até alcançar um número máximo de iterações. 

Nos experimentos computacionais são considerados três níveis para a quantidade de 

tarefas e para o número de estágios (30, 50 e 100 tarefas e 5, 10 e 30 estágios) e quatro níveis 

para a posição do estágio gargalo no sistema (primeiro, segundo, terceiro e quarto quartos). 

Os resultados são comparados com três métodos distintos: programação em ordem direta pelo 

método da lista de prioridades (do primeiro para o último estágio - forward), programação em 

ordem inversa (backward) e uma programação que combina as duas primeiras (multipass). 

Cada um dos métodos é avaliado em conjunto com oito regras de prioridade. Os autores 

concluem mostrando que a heurística com foco no estágio gargalo apresenta os melhores 

resultados independentemente da regra considerada e, independentemente do método de 

programação, as regras ATC (Apparent Tardiness Cost) e COVERT (Cost Over Time – regra 

que combina SPT com uma estimativa do atraso) apresentam os melhores resultados. Dentre 

as outras seis regras que não dependem de parâmetros de ajuste, a regra MDD apresentou os 

melhores resultados através dos quatro métodos de programação. 

Mainieri (2009) desenvolveu vários métodos heurísticos construtivos, em especial, 

Mainieri e Ronconi (2010) apresentam heurísticas para a resolução do problema FFs||∑Tj 

baseadas na programação em ordem direta. Os autores propõem duas regras de prioridade que 

consideram o sistema como uma série de problemas de máquinas em paralelo. Uma dessas 

regras (MDDa) utiliza o método de programação em ordem direta tradicional. A outra regra 

desenvolvida (PRTTa) considera, em cada decisão, todas as tarefas que passarão pelo sistema 

e não somente as tarefas disponíveis no momento atual de programação. Para tanto foi 

necessário desenvolver um método de programação por lista de prioridades adaptado. Os 

resultados são comparados com as regras de melhor desempenho (ATC e COVERT) 

apresentadas em Lee, Kim e Choi (2004). Considerando os 4.320 problemas teste e sete regras 

de prioridade (SPT, EDD, MDD, MDDa, PRTTa, ATC e COVERT), a regra PRTTa 

proporcionou 2.607 melhores soluções, mais de cinco vezes o número de melhores soluções 

da regra ATC, que é a regra de melhor desempenho apresentada em Lee, Kim e Choi (2004). 

Além disso, as duas regras propostas (PRTTa e MDDa) superaram as regras ATC e COVERT 
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em relação a quantidade de melhores soluções encontradas, média do atraso total e RDI. O 

RDI (Relative Deviation Index) é uma medida que estima a distância das soluções das 

heurísticas em relação a melhor solução encontrada. Definida como RDI = Sa – Sb/Sw – Sb, 

onde Sa é o valor do atraso total para a solução avaliada, Sb e Sw são, respectivamente, os 

valores do atraso total calculados para a melhor e pior soluções encontradas. 

Mais recentemente, Mainieri e Ronconi (2013) propõem um método heurístico que faz a 

programação com foco no estágio gargalo. Denominado por BC (do inglês Bottleneck 

Centered), este método primeiro faz uma programação para o estágio gargalo, para em 

seguida programar os outros estágios com base nos resultados da programação do gargalo. 

Para começar programando as tarefas no estágio gargalo, deve-se resolver um problema de 

máquinas em paralelo. Como o estágio gargalo pode não ser o primeiro estágio do sistema, 

devem-se estimar os instantes de liberação das tarefas para este estágio. Para isso os autores 

utilizam os métodos RT1 e RT3 usados no método BF. Assim sendo, os instantes de liberação 

no gargalo são atualizados de maneira iterativa visando uma boa programação final para o 

sistema. Neste método iterativo, é usada uma heurística de programação associada a uma 

regra de prioridade para programar o estágio gargalo. Em seguida, os demais estágios são 

programados utilizando-se os métodos de programação em ordem direta (forward) e inversa 

(backward), associados à mesma regra.  

Os resultados obtidos com o método BC mostraram-se competitivos frente ao método BF, 

com a vantagem de apresentar resultados superiores para problemas com 5 e 10 estágios e 

para problemas com o estágio gargalo localizado na primeira metade do sistema. 

Considerando a média do RDI para os 4.320 problemas teste da literatura, o melhor método 

proposto neste trabalho (BC associado à regra PRTTa, denominado por BC-PRTTa), 

apresentou um RDI médio melhor se comparado ao RDI médio do método BF-ATC. Além 

disso, o método BF utiliza três métodos para estimativa dos instantes de liberação no estágio 

gargalo (RT1, RT2 e RT3), enquanto o método BC utiliza apenas dois destes métodos (RT1 e 

RT3), facilitando sua implementação computacional. 

Foram encontrados dois trabalhos que abordam o FFs||∑Tj através de meta-heurísticas. 

Primeiramente, Alisantoso, Khoo e Jiang (2003) desenvolveram um algoritmo evolutivo 

(imune) que se diferencia dos algoritmos genéticos por apresentar um mecanismo que 

mantém as características da melhor solução e um mecanismo que restringe a quantidade de 
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boas soluções com o objetivo de obter uma maior diversidade. O algoritmo imune possui 

características básicas de um algoritmo evolutivo: número de gerações, tamanho da 

população, representação cromossômica, crossover e mutação. As soluções são representadas 

por um vetor (cromossomo) com dimensão n∙s, sendo n número de tarefas e s o número de 

estágios. Cada gene do cromossomo possui um valor inteiro que representa a tarefa e outro 

que representa a máquina que a tarefa será designada no estágio considerado. A decodificação 

do cromossomo (necessária para gerar uma programação factível) é feita por máquina de 

acordo com a ordem na qual a tarefa está representada no cromossomo. O crossover utilizado 

é um método de um único ponto que garante a viabilidade dos descendentes. A mutação tem a 

função de alterar a máquina que uma determinada tarefa está alocada dentro de um estágio. 

Nos experimentos computacionais os autores variam o número de gerações entre 200, 500 e 

1000 e o tamanho da população entre 40, 80 e 160. O problema teste utilizado deriva de um 

caso real que possui setup e quebra de máquinas. O algoritmo proposto supera um algoritmo 

genético (desenvolvido pelos próprios autores) similar ao imune. 

Por fim, Hu, Bao e Jin (2009) apresentam uma busca tabu e utilizam dois tipos de 

movimento: troca e inserção. Uma solução é representada por um vetor de dimensão n 

(número de tarefas) que indica a ordem na qual as tarefas são processadas no primeiro estágio. 

Com base neste vetor, é utilizada uma heurística construtiva para obter uma programação 

factível para todo o sistema. Este método é descrito a seguir: programe as tarefas no primeiro 

estágio de acordo a ordem definida pelo vetor. Para os estágios subsequentes, utilize o menor 

instante de conclusão no estágio anterior como regra de prioridade. Para a solução inicial, este 

mesmo método é utilizado, porém, com a programação do primeiro estágio feita de acordo 

com a regra EDD. Devido ao vasto tamanho da vizinhança, os autores utilizam dois métodos 

para selecionar tarefas candidatas a serem movidas: a tarefa com o maior atraso ou apenas as 

tarefas atrasadas. Os movimentos feitos são mantidos na lista tabu por um período de dez 

iterações. Um movimento tabu é permitido caso ele resulte em uma solução melhor que a 

solução incumbente.  O algoritmo termina quando não há melhora por 80 iterações ou quando 

atinge um limite de 600 iterações. São considerados sessenta cenários de um caso real e o 

algoritmo proposto é comparado com o método FW associado a regra de prioridade (EDD). 

Os autores mostram que, considerando os valores de atraso total calculados para as soluções 

obtidas através dos dois métodos, os resultados atingidos pela busca tabu são 14,05% 

inferiores aos da regra EDD. 
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3. HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

Por motivos de completitude, este capítulo descreve as três heurísticas construtivas 

desenvolvidas em Mainieri (2009), Mainieri e Ronconi (2010) e Mainieri e Ronconi (2013). 

São elas: o método de programação em ordem direta, em ordem inversa e o método com foco 

no estágio gargalo. 

3.1. Método de programação em ordem direta 

O método de programação em ordem direta (forward list scheduling ou FW) é um método 

bem conhecido na literatura e uma das primeiras heurísticas desenvolvidas para obtenção de 

uma programação viável para problemas de scheduling. Este algoritmo programa as tarefas do 

primeiro para o último estágio da seguinte maneira: em todo o instante t no qual existe uma 

máquina disponível, programe a tarefa j disponível na fila que possui maior prioridade (esta 

prioridade é determinada por uma regra de priorização). Quando o algoritmo termina de 

programar o último estágio, o FW gerou uma programação completa para o sistema. Mainieri 

e Ronconi (2010) avaliaram diversas regras de prioridade para o FFs||∑Tj. Conforme os 

autores, as regras MDDa e PRTTa apresentam os melhores resultados para o FFs||∑Tj e por 

isso são apresentadas com mais detalhes a seguir. 

A regra MDDa considera o flowshop híbrido como uma série de problemas de máquinas 

em paralelo. Para isso é necessário definir a data de entrega para cada um dos problemas 

associados a cada estágio. Sendo pju o tempo de processamento da tarefa j no estágio u, a data 

de entrega da tarefa j no estágio l (djl) é simplesmente definida como a data de entrega real 

(dj) menos o trabalho remanescente, ou seja: 

        ∑    

 

     

 (12) . 

Sendo t o instante de aplicação da regra, define-se a regra MDDa como:  

                (         ) (13) . 

Atribui-se maior prioridade para tarefas com menor valor para a regra MDDa.  

Na regra PRTTa as tarefas que estarão disponíveis em instantes posteriores ao atual 

também são consideradas. Dado que podemos analisar o ambiente flowshop híbrido como 
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uma série de problemas isolados de máquinas em paralelo, nos quais as tarefas ficam 

disponíveis em diferentes instantes de tempo, é relevante o estudo de regras de prioridades 

que consideram estados futuros do sistema. Assim como a regra MDDa, a regra PRTTa 

também considera o flowshop híbrido como uma série de máquinas em paralelo, portanto, ela 

utiliza a mesma definição de data de entrega (djl) utilizada pela regra MDDa. A regra PRTTa 

para os problemas de máquinas em paralelo do flowshop híbrido foi definida como: 

                             [                  ] (14) . 

Sendo rjl o instante de liberação da tarefa j no estágio l. Atribui-se maior prioridade para 

tarefas com menor valor para a regra PRTTa. 

O primeiro termo da soma,            , procura penalizar tarefas que não estão 

disponíveis no instante   (      ), ou seja, estas tarefas receberão um valor maior para este 

termo do que tarefas disponíveis para programação (     ). O segundo termo procura 

simultaneamente considerar o princípio de priorização da regra MDDa e penalizar as tarefas 

não disponíveis. 

Para considerar estados futuros do sistema, a regra PRTTa exige uma adaptação no 

método FW tradicional. Denominado por FWIT este método é apresentado a seguir: em todo 

instante t no qual existe uma máquina disponível, programe a tarefa j ainda não programada 

com menor PRTTa, desempate pelo menor instante de conclusão na máquina considerada. 

Caso a tarefa programada ainda não esteja disponível no instante t, ocupe o tempo ocioso 

gerado com tarefas que possam ser programadas antes do início da tarefa j, sem alterar o 

instante de início de processamento da tarefa j. Se existirem tais tarefas, deve-se programar a 

tarefa com menor instante de liberação (rjl), desempate pelo menor PRTTa, até que não 

existam mais tarefas que possam ser programadas no tempo ocioso. 

Para ilustrar o método FWIT-PRTTa, um exemplo de pequenas dimensões é apresentado 

a seguir. Considere quatro tarefas e um ambiente com dois estágios, sendo duas máquinas no 

primeiro estágio e uma máquina no segundo. As datas de entrega das tarefas de 1 a 4 são 4, 

14, 1 e 15, respectivamente. A Tabela 1 apresenta os cálculos da regra PRTTa em todo o 

instante de decisão no qual existem mais tarefas do que máquinas disponíveis. A Figura 3 

ilustra a programação resultante da aplicação do método FWIT-PRTTa (sendo α = 1). Vale 



___________________________________________________________________________ 

  29 

ressaltar, que programação do primeiro estágio também ilustra a regra MDDa, uma vez que, 

se l = 1 então rjl = 0 e max(rjl, t) = t ( j). Portanto, as programações através dos métodos 

FWIT-PRTTa e FW-MDDa são iguais para o primeiro estágio. O instante t = 2 (da 

programação do estágio 2) ilustra a diferença entre as duas regras. Quando t = 2, só a tarefa 2 

está disponível, no entanto, a primeira tarefa programada no segundo estágio é a tarefa 1 no 

instante t = 3, já que r12 = 3. Isso ocorreu porque a tarefa 1 tem um valor menor para PRTTa 

no instante t = 2. Consequentemente, um intervalo de tempo ocioso de t = 2 a 3 é inserido. 

Para ocupá-lo, deve-se procurar tarefas que podem ser programadas antes da tarefa 1. A tarefa 

2 é a única disponível durante este período de tempo, no entanto, ela não foi programada, 

porque seu tempo de processamento é maior que o tempo ocioso. Como não existem tarefas 

que podem ocupar este tempo ocioso, o método segue para o próximo instante de tempo no 

qual existe máquina disponível (t = 6). As tarefas restantes foram programadas utilizando o 

mesmo procedimento. 

Tabela 1 – Instantes de decisão para o exemplo FWIT-PRTTa 

estágio 

l 

instante 

t 

tarefa 

j 
rjl pjl djl 

PRTTa 

(j,l,t) 

Máquina 

programada 

1 

0 

1 0 3 1 3 1A 

2 0 2 9 9 1B 

3 0 10 -5 10 - 

4 0 7 13 13 - 

2 
3 0 10 -5 14 1B 

4 0 7 13 15 - 

2 

2 

1 3 3 4 9 2A 

2 2 5 14 16 - 

3 12 6 1 30 - 

4 10 2 15 25 - 

6 

2 2 5 14 20 2A 

3 12 6 1 30 - 

4 10 2 15 25 - 

11 
3 12 6 1 30 - 

4 10 2 15 26 2A 

O atraso total da solução ilustrada na Figura 3 é igual a 20. Comparando com o valor 

ótimo para este problema, obtido através da resolução do modelo de PLIM da seção 2.2, é 

possível concluir que o método FWIT-PRTTa encontrou a solução ótima para este pequeno 

exemplo. Aplicando o método FW para este mesmo problema, utilizando quatro diferentes 

regras de prioridade (SPT, EDD, MDD e MDDa), o atraso total foi, respectivamente, 24, 22, 
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24, 23. Este exemplo mostra que em alguns casos a inserção de tempo ocioso pode ser 

vantajosa. 

Figura 3 – Gráfico de Gantt para o exemplo do FWIT-PRTTa 

 

Conforme apresentado, os métodos FW e FWIT fazem a programação no sentido da 

passagem das tarefas pelo sistema, ou seja, do primeiro para o último estágio. Um método de 

programação alternativo que programa as tarefas no sentido contrário, ou seja, do último para 

o primeiro estágio é apresentado na próxima seção. 

3.2. Método de programação em ordem inversa 

Também conhecido como Backward list scheduling (ou BW) este método utiliza uma 

estratégia na qual as tarefas são programadas em ordem inversa, ou seja, do último para o 

primeiro em um horizonte de tempo invertido. Em geral a operação de programar tarefas é 

feita de maneira direta, ou seja, na sequência na qual tarefas passam pelo sistema. No entanto, 

o BW é um método alternativo no qual as tarefas são programadas na ordem contrária de 

passagem pelo sistema. Originalmente o BW (Kim, 1987) foi proposto para a minimização do 

makespan no ambiente job shop e os testes computacionais indicaram que para esse ambiente 

seu desempenho é superior ao método FW. Já Kim (1995) considera o mesmo problema e 

verifica que também existe um melhor desempenho do BW frente ao FW quando são 

considerados critérios de minimização envolvendo datas de entrega (e.g. atraso médio e 
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número de tarefas atrasadas). Conclusões similares foram apresentadas em Lee, Kim e Choi 

(2004) para o FFs||∑Tj. Mainieri e Ronconi (2013) também consideraram o FFs||∑Tj e 

apresentam um método BW que supera os resultados do método BW de Lee, Kim e Choi 

(2004). Tendo isto em vista, o método BW de Mainieri e Ronconi (2013) é apresentado com 

mais detalhes a seguir. 

Para obter uma programação através do método BW, primeiro deve-se construir uma 

programação inicial através do método FW. Em seguida, deve-se construir um problema 

invertido no qual as tarefas têm que ser processadas em ordem inversa, ou seja, do último para 

o primeiro estágio. O problema inverso é construído com base nos parâmetros do problema 

original e no resultado da programação inicial com a finalidade de melhorar esta 

programação. Uma vez construído, deve-se resolver o problema inverso utilizando novamente 

o método FW, desta vez associado com a regra LCT (Latest Completion Time). Esta regra de 

priorização visa manter o funcionamento da programação inicial obtida com o método FW. 

Para isso, ela prioriza tarefas com maior Cjl, considerando os Cjl da programação inicial. 

Depois de resolvido o problema inverso, a programação resultante deve ser invertida de volta 

para o horizonte de tempo real, para que seja obtida uma programação para o problema o 

original. Quando a programação é invertida, as operações são deslocadas para esquerda 

(tempos de início e conclusão das tarefas são deslocados para o instante de tempo mais cedo 

possível) no primeiro estágio. A programação dos estágios restantes é obtida com uma última 

aplicação do método FW.  

Para construir o problema inverso, não se deve apenas inverter a relação de precedência 

entre os estágios, mas também redefinir os instantes de liberação das tarefas. Num horizonte 

de tempo invertido, o instante de conclusão no problema original está relacionado com o 

instante de liberação no problema inverso. Portanto, os instantes de liberação (rj
*
) do 

problema inverso são definidos como: 

   
                             (15) . 

Sendo dj, dmax, Cj e Cmax, a data de entrega da tarefa j, o maior valor de data de entrega 

dentre todas as tarefas, o instante de conclusão da tarefa j no último estágio e o maior tempo 

de conclusão de todas as tarefas, respectivamente. Os valores de Cj e Cmax são extraídos da 
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programação inicial. Esta por sua vez foi obtida através da aplicação do método FW para o 

problema original. 

A ideia da redefinição do instante de liberação (rj
*
) é fazer com que tarefas atrasadas 

comecem mais cedo no problema original, o que corresponde a começar mais tarde no 

problema inverso. Do mesmo jeito, rj
*
 procura fazer com que tarefas adiantadas comecem 

mais tarde no problema original. Para isto, o primeiro termo de rj
*
 é definido de tal modo que 

ele sempre seja maior ou igual que qualquer valor que o segundo termo possa assumir, ou 

seja, o termo max{Cmax, dmax} garante que  rj
*
  0, j. Já o segundo termo baseia-se no 

princípio de que o instante de conclusão de uma tarefa no problema original está relacionado 

com o instante de liberação no problema inverso. Tendo isto em vista, o segundo termo 

poderia ser apenas função do instante de conclusão (Cj). No entanto, rj
*
 também considera a 

data de entrega da tarefa j no problema original (dj), pois se uma tarefa terminou antes da sua 

data de entrega (max{Cj, dj} = dj) significa que ela está adiantada e pode começar mais tarde 

no problema original (ou mais cedo no problema invertido). Já caso max{Cj,dj} = Cj, significa 

que a tarefa está atrasada e, portanto, deve começar mais cedo no problema original (ou mais 

tarde no problema invertido).  

Por exemplo, sejam duas tarefas com mesmo Cj (C1=C2=10) e datas de entrega diferentes 

(d1=8 e d2=12), portanto, max{Cmax, dmax}=12, a tarefa 1 está atrasada (já que C1> d1) e a 

tarefa 2 adiantada (C2< d2). Calculando os instantes de liberação (rj
*
) têm-se:  

r1
*
= 12 – max{10, 8} = 2  

r2
*
= 12 – max{10, 12} = 0 

Portanto, uma vez que r1
*
 > r2

*
, a tarefa 1 vai começar mais tarde no problema inverso e, 

consequentemente, mais cedo no problema original, o que é interessante visto que ela é uma 

tarefa atrasada. Também é possível observar essa conveniência com a tarefa 2 (adiantada) 

visto que ela vai começar mais cedo no problema inverso e, consequentemente, mais tarde no 

problema original. 
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O algoritmo para o método BW é resumido a seguir e um exemplo numérico é 

apresentado na sequência. 

Passo 1. Aplique o método FW (associado a uma regra de prioridade) para o problema 

original e obtenha uma programação inicial. 

Passo 2. Construa o problema inverso através da inversão da relação de precedência entre 

os estágios e da redefinição dos tempos de liberação usando a informação obtida 

com a programação inicial do Passo 1. 

Passo 3. Respeitando os instantes de liberação calculados no Passo 2, e utilizando os 

instantes de conclusão Cjl obtidos com a programação do problema original, 

aplique o método FW associado a regra LCT para obter a programação do 

problema inverso. 

Passo 4. Inverta a sequência das tarefas em cada máquina do primeiro estágio. 

Passo 5. Para o primeiro estágio, ache uma programação através do deslocamento das 

tarefas para a esquerda que não apresente tempo ocioso e que não viole as 

relações de precedências e sequências obtidas no Passo 4. 

Passo 6. Para os estágios restantes (respeitando os instantes de liberação do primeiro 

estágio), obtenha a programação utilizando o método FW associado à mesma 

regra do Passo 1. 

Passo 7. Para obter a programação final faça: sem alterar a relação de precedência atual, 

realoque as tarefas às máquinas do primeiro estágio, verificando se elas podem 

começar mais cedo. Retire os possíveis tempos ociosos gerados nos estágios 

subsequentes. 

A seguir é apresentado um exemplo com seis tarefas, três estágios, com duas máquinas 

nos dois primeiros estágios e uma no terceiro (ver Figura 4). A Tabela 2 contém os 

parâmetros do problema, ou seja, as datas de entrega (dj) e os tempos de processamentos (pjl) 

para as tarefas j em cada estágio l.  

 



___________________________________________________________________________ 

  34 

Figura 4 – Exemplo de flowshop híbrido para o método BW 

 

Tabela 2 – Parâmetros para o exemplo do método BW 

tarefas   

j 
dj 

pjl 

l=1 l=2 l=3 

1 14 2 5 4 

2 11 1 5 3 

3 10 3 4 1 

4 11 1 3 5 

5 7 2 3 1 

6 18 4 5 5 

Inicialmente o Passo 1 exige a escolha de uma regra de prioridade para a programação 

através do método FW. Por fins didáticos, foi escolhida a regra EDD, pois se trata de uma 

regra estática, ou seja, independe do instante de programação. A regra EDD prioriza tarefas 

com menores datas de entregas, portanto a ordem de priorização para as seis tarefas deste 

problema de pequenas dimensões é: 5−3−2−4−1−6. A programação resultante do Passo 1 

através do método FW-EDD é mostrada no Gráfico A da Figura 5. Pode-se notar que as 

primeiras tarefas escolhidas para a programação no primeiro estágio são as tarefas 5 e 3 por 

apresentarem as menores datas de entrega, d5 = 7 e d3 = 10. A ordem priorização EDD é 

mantida para todo o sistema e obteve-se a programação inicial através do método FW-EDD. 

No Passo 2 deve-se construir o problema inverso com base nos instantes de conclusão 

obtidos com a programação do Passo 1. Primeiramente, deve-se redefinir os instantes de 

liberação (rj
*
) através da equação (15). Por exemplo, para a tarefa 1, seu instante de liberação 

(r1
*
) no problema inverso foi calculado da seguinte maneira: sendo, dmax = d6 = 18 e d1 = 14 e 

Cmax = C6 = 27 e C1 = 22 (ver Gráfico A da Figura 5) e utilizando a equação (15), tem-se: 
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O mesmo procedimento é feito para as demais tarefas obtendo-se os seguintes valores: r2
*
 

= 14, r3
*
 = 17, r4

*
 = 9, r5

*
 = 20 e r6

*
 = 0. Vale destacar que a tarefa j = 5 é a tarefa que 

apresenta o maior valor para rj
*
, ou seja, esta será a última tarefa disponível para programação 

no problema inverso, o que é adequado, visto que esta tarefa é uma tarefa adiantada na 

programação inicial, ou seja, ela é concluída antes de sua data de entrega (C5 = 6 e d5 = 7), 

portanto é interessante procurar fazer com que ela comece mais tarde no problema inverso o 

que corresponde a mais cedo no problema original. O mesmo acontece com a tarefa j = 3, 

afinal ela também é uma tarefa adiantada e possui o segundo maior valor para rj
*
. Depois de 

calculados os instantes de liberação para o problema inverso, deve-se inverter o problema 

original, concluindo assim a construção do problema inverso. Para isso, neste pequeno 

exemplo com três estágios, basta considerar o último estágio como sendo o primeiro e vice-

versa.  

No passo seguinte (Passo 3) deve-se fazer a programação do problema inverso. 

Respeitando os instantes de liberação calculados no Passo 2, faz-se o método FW-LCT e 

obtém-se a programação representada no Gráfico B da Figura 5. Analisando esse gráfico, é 

possível notar que devido ao fato das tarefas possuírem diferentes instantes de liberação, é 

menos frequente o uso da regra de priorização (LCT) para decidir qual tarefa deve ser 

priorizada no problema inverso. Se em algum momento houvesse mais tarefas disponíveis do 

que máquinas livres o desempate seria feito pela ordem de priorização definida pela regra 

LCT. Isto é feito para que, caso haja empates, deve-se manter a programação inicial obtida 

através do FW-EDD, ou seja, tarefas que tiveram conclusões mais tardias na programação 

inicial devem começar mais cedo no problema inverso, o que corresponde a mais tarde no 

problema original. 

No Passo 4, utilizando as informações da programação do passo anterior, deve-se inverter 

a sequência das tarefas nas máquinas do primeiro estágio, neste caso as máquinas 1A e 1B. 

No problema inverso, a sequência da programação das tarefas na máquina 1A é {6,1,4,3,5} 

portanto esta ordem é invertida pra {5,3,4,1,6} e será a ordem de programação final para esta 

máquina. A ordem de programação da máquina 1B continua mesma, pois ela processa apenas 

uma tarefa. No passo seguinte (Passo 5) deve-se deslocar as tarefas para a esquerda, 

respeitando as restrições de uma programação factível. Por exemplo, para a máquina 1A a 

primeira tarefa (j=5) começará a ser processada no instante zero, visto que no problema 
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original todas as tarefas estão disponíveis no instante zero. A próxima tarefa desta máquina 

(j=3) pode ser deslocada apenas até o instante 2, visto que este é o instante que a máquina é 

liberada pela tarefa 5. Este procedimento segue para as demais tarefas (ver Gráfico C da 

Figura 5). Concluído o Passo 5, obtém-se uma programação para o primeiro estágio. A 

programação para os estágios restantes (Passo 6) é feita através do método FW-EDD 

respeitando os instantes de conclusão do primeiro estágio. A programação obtida é 

apresentada no Gráfico C da Figura 5. Para este pequeno exemplo, o Passo 7 não gera 

alterações relevantes na programação mostrada no Gráfico C da Figura 5 e por isso não é 

necessário apresentar o seu respectivo gráfico de Gantt. 

A Tabela 3 apresenta os instantes de conclusão Cj e atrasos Tj referentes as soluções 

obtidas através dos métodos FW-EDD (Figura 5 - Gráfico A) e BW-EDD (Figura 5 - Gráfico 

C). A última linha desta tabela também apresenta os valores da função objetivo (∑Tj)  

calculados para as soluções obtidas com os dois métodos. Analisando os resultados desta 

tabela, pode-se perceber uma redução significativa no valor de ∑Tj de 26 para 15, ilustrando a 

eficácia do segundo método em relação ao primeiro. Este resultado foi atingido devido à 

redução do atraso de todas as tarefas atrasadas na programação inicial (j = 1, 2, 4 e 6) e pelo 

fato de que as tarefas que não estavam atrasadas (j = 3 e 5) continuaram com atraso nulo. 

Tabela 3 – Resultado das programações através dos métodos FW-EDD e BW-EDD 

tarefas   

j 
dj 

Cj Tj 

FW-EDD BW-EDD FW-EDD BW-EDD 

1 14 22 19 8 5 

2 11 13 9 2 0 

3 10 8 10 0 0 

4 11 18 15 7 4 

5 7 6 6 0 0 

6 18 27 24 9 6 

      ∑ Tj 26 15 
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Figura 5  – Gráficos de Gantt para o exemplo do método BW-EDD 

 

 Gráfico A ‒ Programação inicial através do método FW-EDD (Passo 1)

tempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

estágio 1

máq 1A 2 4

máq 1B

estágio 2

máq 2A

máq 2B

estágio 3

máq 3A 5 3

 Gráfico B ‒ Programação do problema inverso através do método FW-LCT (Passo 3)

tempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

estágio 3

máq 3A 3 5

estágio 2

máq 2A

máq 2B

estágio 1

máq 1A 4

máq 1B 2

 Gráfico C ‒ Programação Final (Passo 6)

tempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

estágio 1

máq 1A 4

máq 1B 2

estágio 2

máq 2A

máq 2B

estágio 3

máq 3A 5 32 4 1 6

2 4 1

5 3 6

6 1 3 5

5 3 1 6

6 4 2 5

1 3

1 6

6 1 4 2

1

3 4 6

2 4

5 6

3 1

5 2
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3.3. Método de programação centrado no estágio gargalo 

Denominado por Bottleneck Centered algorithm (ou BC), este método é fundamentado no 

princípio de que uma boa programação para o estágio gargalo é essencial para um bom fluxo 

das tarefas através do sistema. De acordo com Mainieri e Ronconi (2013), os melhores 

resultados obtidos para o FFs||∑Tj procuram primeiro encontrar uma boa programação para o 

estágio gargalo. Neste método, primeiramente é construída uma programação para o estágio 

gargalo, para em seguida programar os outros estágios com base nos resultados da 

programação do gargalo. Para começar programando as tarefas no estágio gargalo, deve-se 

resolver um problema de máquinas em paralelo. Os instantes de liberação no gargalo são 

atualizados de maneira iterativa visando uma boa programação final para o sistema. A 

programação dos demais estágios é feita através dos métodos de programação em ordem 

direta e inversa. 

Para a identificação do estágio gargalo é considerado o estágio com maior carga de 

trabalho (Wl) calculada como:  

 
   

∑    

 

   

  
                             

(16) . 

Para construir o problema de máquinas em paralelo, deve-se redefinir as datas de entrega 

das tarefas e como o estágio gargalo pode não ser o primeiro estágio do sistema, devem-se 

estimar os instantes de liberação das tarefas para este estágio. Para isto, este algoritmo utiliza 

dois métodos de atualização dos instantes de liberação. O primeiro método de atualização, 

denominado por RT1, é utilizado apenas uma vez e consiste em um limitante inferior para os 

instantes de liberação, ou seja, ele é definido como a soma dos tempos de processamento dos 

estágios anteriores ao gargalo. Sendo assim, considere  o conjunto de estágios anteriores ao 

gargalo, b o estágio gargalo e r′jb o instante de liberação estimado para tarefa j no estágio b. 

Desta maneira, têm-se: 

    
  ∑    

  

 (17) . 

O segundo método (denominado RT3), aplicado depois que já se tem uma programação 

viável, utiliza os atrasos e adiantamentos desta programação e é usado para melhorar a 
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programação encontrada. Este método baseia-se na ideia de que se uma tarefa está atrasada 

ela pode começar mais cedo e, do mesmo modo, se ela estiver adiantada, pode começar mais 

tarde. Para isso, este método faz o instante de liberação de uma tarefa j igual ao último 

instante de liberação estimado para a tarefa mais o adiantamento ou menos o atraso, desde que 

esse valor não seja menor que o limitante inferior (17) para a tarefa j. Sendo assim, o método 

de atualização RT3 é definido de acordo com a equação (18).  

    
     (   

  (     ) ∑    

  

) (18) . 

A redefinição das datas de entrega para o problema de máquinas em paralelo do estágio 

gargalo é feita de acordo com a redefinição apresentada anteriormente em (12). Para resolver 

o problema de máquinas em paralelo do estágio gargalo, utiliza-se a regra PRTTa, pois é uma 

regra que considera diferentes instantes de liberação.  

De posse de uma programação inicial para o estágio gargalo, o próximo passo é encontrar 

uma programação para os estágios anteriores ao gargalo que seja factível com a programação 

do gargalo. Para isto, deve-se respeitar os instantes de programação das tarefas no estágio 

gargalo. Sendo assim, os estágios anteriores ao gargalo são vistos como um flowshop híbrido 

separado do sistema, com as datas de entrega (dj
’
) definidas de acordo com o instante de 

programação da tarefa j no estágio gargalo. Para programação deste problema, utiliza-se o 

método de programação em ordem inversa. 

Caso a programação dos estágios anteriores ao gargalo respeite os instantes de 

programação do estágio gargalo, a programação do gargalo é viável e mantém-se. Caso 

contrário, deve-se torná-la factível. O método utilizado para a viabilização da programação do 

gargalo é o método FW associado à regra EST (Earliest Start Time). Esta priorização é 

interessante, pois com esta regra obtém-se uma programação que mais se aproxima da 

programação original (inviável) que era uma programação promissora, visto que foi obtida 

com uma regra que considera diferentes instantes de liberação e estados futuros do sistema 

(PRTTa). A programação dos estágios posteriores ao gargalo é feita pelo método FW, 

respeitando os instantes de liberação do estágio gargalo.  

Visando melhorar esta solução, é feita uma programação em ordem inversa, ou seja, a 

programação encontrada é utilizada como solução do Passo 1 do algoritmo do método BW. 
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Na última etapa, deve-se utilizar a equação (18) para reajustar os instantes de liberação das 

tarefas e o algoritmo retorna para a resolução de um novo problema de máquinas em paralelo 

do estágio gargalo. Este procedimento é repetido até que um número máximo de iterações 

(100) seja alcançado. O algoritmo completo é apresentado no fluxograma da Figura 6. O 

algoritmo trabalha com duas soluções: a solução atual, que é construída e modificada ao longo 

do algoritmo, e a solução incumbente, que é a solução com menor valor para o atraso total 

encontrada até o momento. A solução incumbente é retornada no fim do algoritmo como a 

melhor solução encontrada.  

Figura 6 – Fluxograma do algoritmo BC 

 

Conforme apresentado, o método BC é um método que executa diversas reprogramações 

ao longo de sucessivas iterações. Logo, para diferenciá-lo das heurísticas construtivas, ele será 

denominado por heurística construtiva iterativa.  
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A seguir, é apresentado um exemplo de pequenas dimensões para ilustrar o 

funcionamento deste algoritmo. Por fins didáticos, foi escolhida a regra EDD para resolver o 

flowshop híbrido dos estágios anteriores e posteriores ao gargalo. Considere um flowshop 

híbrido com três estágios, quatro tarefas, uma máquina no segundo estágio e duas máquinas 

nos outros dois estágios (ver Figura 7). As datas de entrega e tempos de processamento são 

mostrados na Tabela 4. 

Figura 7 – Exemplo de flowshop híbrido para o método BC 

 

O algoritmo começa da seguinte maneira: primeiro identifique o estágio gargalo. Para 

isso, calcule as cargas de trabalho (Wl) para os três estágios, têm-se: W1=11, W2=14, W3=8,5. 

Portanto, o segundo estágio é o gargalo do sistema (b=2). Em seguida, estime os instantes de 

liberação para o problema de máquinas em paralelo do segundo estágio através do método 

RT1 (equação (17)). Assim sendo, r′12=8, r′22=7, r′32=3 e r′42=4. Calcule as datas de entrega 

dj2 (equação (12)) e programe o estágio gargalo através do método FWIT-PRTTa.  

O próximo passo é resolver o flowshop híbrido dos estágios anteriores ao gargalo (estágio 

l=1). Para isso, defina os d′j como o instante de programação do estágio gargalo, ou seja, d′3 

=3, d′4 =6, d′2 =15 e d′1 =16. Resolva este problema com o método BW-EDD. Como a 

programação do gargalo é viável em relação à programação dos estágios anteriores, e não 

existem tempos ociosos entre os estágios 1 e 2, programe os estágios posteriores através do 

método FW-EDD, obtendo assim uma programação completa para o sistema. Esta 

programação é apresentada na Tabela 4. Esta tabela também mostra a diferença Cj − dj que 

será utilizada no método RT3. A coluna Tj mostra o atraso de cada tarefa e na última coluna 

está calculado o atraso total (∑Tj), ou seja, TT=10 e como TTinc=∞, a solução atual passa a ser 

a incumbente e: TTinc←10. Em seguida, com base na programação atual (presente na Tabela 

4), aplique o método BW-EDD. O atraso total obtido foi o mesmo e como TTinc=10, o 

algoritmo segue sem substituir a solução incumbente. 
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De posse de uma programação completa, o algoritmo aplica o método RT3 que estima os 

instantes de liberação através da equação (18). Os valores necessários para este método são 

apresentados na Tabela 4: Cj − dj é a diferença utilizada em (18), r′j2 são os últimos instantes 

estimados, r′j2(2) são os instantes de liberação finais estimados pelo método RT3.  

Tabela 4 – Programação completa para a 1ª iteração do método BC 

tarefas 

j 
dj 

pjl 
r′j2 dj2 

Cjl 
Cj - dj r′j2(2) Tj ∑ Tj 

l=1 l=2 l=3 l=1 l=2 l=3 

1 16 8 1 4 8 12 11 17 22 6 8 6 

10 
2 19 7 1 7 7 12 11 16 23 4 7 4 

3 11 3 3 3 3 8 3 6 9 -2 5 0 

4 20 4 9 3 4 17 4 15 18 -2 6 0 

Feito isso, têm-se um novo problema de máquinas em paralelo. Resolva-o através do 

método FWIT-PRTTa. Em seguida, programe o flowshop híbrido dos estágios anteriores ao 

gargalo. Os resultados dessas duas programações são mostrados no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Programação dos estágios anteriores e do gargalo 

 

Como a programação do gargalo não é viável, refaça a programação do gargalo através do 

método FW com a prioridade dada pelos instantes de programação da solução inviável (regra 

EST). Em seguida, aplique o método FW-EDD para programar os estágios posteriores ao 

gargalo. Com isso, obtém-se uma segunda programação completa (Gráfico 2) com atraso total 

igual a 4 que é menor que o atraso total da solução incumbente (TTinc = 10), esta solução 

passa a ser a incumbente e TTinc← 4. Em seguida, aplica-se o método BW-EDD. O resultado 

obtido foi o mesmo em termos de atraso total (TT = 4), portanto, como TTinc = 4, o algoritmo 

tempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

estágio 1

máq 1A

máq 1B

estágio 2

máq 2A T2 T1
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máq 3B

T3 T4

T3 T1

T2 T4
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segue sem substituir a solução incumbente até que seja atingido o número máximo de 

iterações (100). 

Gráfico 2 – Programação final (método BC) 

 

Neste exemplo de pequenas dimensões, é interessante ressaltar o bom funcionamento dos 

métodos de atualização dos instantes de liberação no gargalo. Através do primeiro método, foi 

obtido um atraso total igual a 10. Na primeira iteração do segundo, conseguiu-se uma melhora 

significativa do atraso total de 10 para 4. 

3.4. Resultados computacionais 

Nos experimentos computacionais, os autores utilizam o mesmo conjunto de 4.320 

problemas teste utilizado em Lee, Kim e Choi (2004). Os problemas
1
 e resultados

2
 obtidos 

pelas heurísticas apresentadas nas seções anteriores estão disponíveis online.  

Devido à dificuldade em encontrar as soluções ótimas para estes problemas, a medida 

RDI (Relative Deviation Index) foi utilizada para medir o desempenho dos métodos avaliados. 

O RDI é calculado da seguinte maneira:  

 RDI a b

w b

S S

S S





 (19) . 

                                                 

1
 Disponível em: < http://www.pro.poli.usp.br/professores/dronconi/Instances.zip>. Acesso em: 13/01/2014. 

2
 Disponível em: < http://www.pro.poli.usp.br/professores/dronconi/Results.zip>. Acesso em: 13/01/2014. 
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onde Sa é o valor da função objetivo calculado para a solução avaliada, Sb e Sw são, 

respectivamente, os valores da função objetivo calculados para a melhor e pior soluções 

encontradas. O valor da função objetivo é o atraso total calculado para o problema 

considerado. Quanto menor o valor do RDI, melhor o desempenho do método avaliado. 

Também é interessante destacar que a solução com melhor desempenho terá um RDI nulo, e a 

solução de pior desempenho terá um RDI igual a um. Esta medida de desempenho também foi 

utilizada por Kim (1993) e Lee, Kim e Choi (2004).  

Para avaliar o desempenho dos métodos FW-MDDa e FWIT-PRTTa, os autores 

consideram outras cinco regras conhecidas na literatura: SPT, EDD, MDD, ATC e COVERT. 

Ressalta-se que as regras ATC e COVERT são as regras da literatura que apresentavam os 

melhores resultados quando associadas ao método FW.  

A Tabela 5 apresenta uma comparação entre estas sete regras em termos de RDI e número 

de melhores soluções ou NBS (Number of Best Solutions). Nota-se que as associações FWIT-

PRTTa (RDI médio de 0,04) e FW-MDDa (0,07) ambas têm desempenho superior às regras 

ATC (0,09) e COVERT (0,14). A superioridade também aparece considerando NBS (em %): 

54% (FWIT-PRTTa), 16% (FW-MDDa), 11% (FW-ATC) e 9% (FW-COVERT). 

Tabela 5 – Comparação entre regras de prioridade: método FW 

Regra SPT EDD MDD ATC COVERT MDDa PRTTa 

RDI médio 0,84 0,53 0,30 0,09 0,14 0,07 0,04 

NBS (%) 0 4 6 11 9 16 54 

Para comparação do método BW, os autores utilizam os resultados obtidos com o método 

de programação em ordem inversa de Lee, Kim e Choi (2004), denominado por BW
LKC

. Os 

resultados desta comparação são apresentados na Tabela 6, onde pode-se observar um 

desempenho superior dos métodos BW-PRTTa e BW-MDDa frente aos métodos BW
LKC

-

ATC e BW
LKC

-COVERT tanto em termos de RDI quanto de NBS. 

Tabela 6 – Comparação entre os métodos em ordem inversa 

Método BW BW
LKC

 

Regra MDDa PRTTa ATC COVERT 

RDI médio 0,36 0,15 0,69 0,69 

NBS (%) 25 54 10 11 
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Vale ressaltar que não serão apresentadas comparações entre o método BC e o método 

focado no estágio gargalo proposto em Lee, Kim e Choi (2004) pois, conforme experimentos 

computacionais realizados com o código fornecido pelos autores, este método apresenta 

resultados com valores melhores que os valores ótimos (mais detalhes na seção 6.6). 

A Tabela 7 apresenta uma comparação entre as três heurísticas construtivas apresentadas. 

Analisando os valores desta tabela é possível observar a superioridade do método BW em 

relação ao FW e do BC em relação ao BW. Por exemplo, para a regra MDDa, é possível 

observar um decréscimo do RDI, 0,89 (FW), 0,62 (BW) e 0,13 (BC), e um aumento do NBS, 

2% (FW), 4% (BW) e 29% (BC). Observa-se o mesmo comportamento para a regra PRTTa: 

RDI igual a 0,66 (FWIT), 0,45 (BW) e 0,05 (BC), NBS igual a 6% (FWIT), 8% (BW) e 51% 

(BC). 

Comparando as duas regras, observa-se que a regra PRTTa supera a MDDa em todos os 

três métodos. Por exemplo, o RDI para o método BC-PRTTa (0,05) é inferior ao RDI para 

BC-MDDa (0,13). Analisando o NBS, também existe uma superioridade da regra PRTTa, por 

exemplo, BC-PRTTa atingiu um NBS igual a 51%, valor superior ao valor atingido pelo 

método BC-MDDa (29%).  

Tabela 7 – Comparação entre os métodos FW, FWIT, BW e BC 

Método FW FWIT BW BC 

Regra MDDa PRTTa MDDa PRTTa MDDa PRTTa 

RDI médio 0,89 0,66 0,62 0,45 0,13 0,05 

NBS (%) 2 6 4 8 29 51 
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4. A META-HEURÍSTICA BRKGA 

A meta-heurística BRKGA (Biased Random-Key Genetic Algorithm) é apresentada neste 

capítulo. O Algoritmo Genético (AG) é uma meta-heurística introduzida por Holland (1975). 

Meta-heurísticas são métodos de otimização flexíveis e inteligentes com componentes 

genéricos que podem ser adaptados para lidar com vários tipos de problemas. Estas técnicas 

funcionam como um guia para uma busca local para explorar diferentes regiões do espaço de 

soluções. Veja Rayward-Smith et al. (1996), Colorni et al. (1996) e suas referências para mais 

detalhes. A seguir uma revisão da literatura sobre o algoritmo BRKGA é apresentada seguida 

por uma descrição mais detalhada do seu mecanismo de funcionamento. 

4.1. Revisão bibliográfica 

De maneira geral, nos AGs cada indivíduo (cromossomo) da população representa uma 

solução viável para o problema abordado. A qualidade de cada solução é medida por uma 

função de aptidão e a busca segue através de um certo número de gerações, nas quais a 

contribuição de cada indivíduo para a geração seguinte é proporcional a sua aptidão 

(Dowsland, 1996). Dentre os operadores tradicionais do AG os mais comuns são:  

 Crossover: operador que procura obter uma solução de boa qualidade através da 

combinação de duas soluções da população. 

 Mutação: operador que visa acrescentar diversidade à busca e é feita através de 

um método independente que procura gerar indivíduos distintos dos demais 

indivíduos da população. 

Os algoritmos genéticos com chaves aleatórias (RKGA - Random-Key Genetic 

Algorithm) foram introduzidos por Bean (1994) para tratar problemas clássicos de 

sequenciamento e otimização. Esta é uma das razões que motivou a escolha deste algoritmo, 

afinal, o problema considerado envolve o sequenciamento de tarefas. Outro motivo é o fato de 

que em determinados problemas, AGs tradicionais costumam ter dificuldade em manter a 

viabilidade das soluções durante a operação de crossover. RKGAs solucionam esta 

dificuldade através de uma representação robusta que utiliza chaves aleatórias e um 

decodificador eficiente para cada tipo de problema. Bean (1994) propõe RKGAs para três 

problemas de otimização: programação de tarefas em máquinas em paralelo para minimização 
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do atraso total, alocação de recursos e designação quadrática. Nos testes computacionais, para 

cada uma das instâncias teste, o RKGA foi executado 10 vezes com 10 sementes distintas 

para o gerador de números aleatórios. Para o problema de programação de tarefas, são 

consideradas duas instâncias cujas soluções ótimas não são conhecidas. A menor instância 

consiste em um ambiente com 10 máquinas e 100 tarefas, já a maior, 20 máquinas e 200 

tarefas. O algoritmo foi interrompido quando a melhor solução chegou a 2,5% da melhor 

solução conhecida. Os resultados mostram que o RKGA apresenta um bom desempenho para 

as duas instâncias atingindo o valor desejado em no máximo 5 minutos (100 tarefas) e 30 

minutos (200 tarefas). O autor também destaca que as sementes distintas utilizadas não geram 

variações significativas no tempo de execução. Para o problema de alocação de recursos, são 

utilizadas quatro instâncias (com 100 e 200 variáveis) e o algoritmo foi interrompido quando 

a melhor solução chegou a 2,5% da solução ótima. Os resultados mostram que o RKGA 

atingiu a solução ótima em no máximo 5 minutos (100 variáveis) e 10 minutos (200 variáveis) 

e que as sementes utilizadas não geram variações significativas em relação ao tempo de 

execução. Para o problema de designação quadrática, são utilizadas três instâncias e o 

algoritmo foi interrompido quando a melhor solução chegou a 5% da melhor solução 

conhecida. Como o algoritmo não alcançou o valor desejado em duas execuções da instância 

de maior dimensão, o autor conclui que o desempenho não é tão bom quanto os desempenhos 

obtidos para os dois primeiros problemas. 

Adicionalmente, o autor apresenta a flexibilidade do RKGA mostrando que com poucas 

adaptações um mesmo RKGA pode abranger diversos problemas, e.g., programação de 

tarefas em máquinas em paralelo, caixeiro viajante, roteamento de veículos, problema da 

mochila, cobertura de conjuntos, etc. Por exemplo, suponha um problema de programação de 

três tarefas em uma única máquina e o seguinte vetor de chaves aleatórias [0,74 | 0,11 | 0,28], 

sendo estas chaves aleatórias correspondentes às tarefas 1, 2 e 3, respectivamente. Para o 

RKGA, a ordem crescente das chaves corresponde à ordem na qual as tarefas devem ser 

processadas, ou seja, 2-3-1. Para um problema de caixeiro viajante com três clientes, este 

mesmo vetor seria interpretado como: percorrer a rota na ordem 2-3-1. 

O algoritmo BRKGA (Biased Random-Key Genetic Algorithm) é uma variante do RKGA 

e tem sido alvo de estudos na literatura nos últimos 10 anos. Denominada por BRKGA em 

Gonçalves e Resende (2011), assim como o RKGA, esta heurística obtém uma solução viável 
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para o problema através da decodificação de uma solução codificada. Este processo de 

decodificação consiste em um método heurístico (denominado por decodificador) que, em 

termos computacionais, deve ser um método de custo relativamente baixo e que deve ter 

como única entrada um cromossomo de números aleatórios. Estes números aleatórios 

(também chamados de chaves) geralmente são números gerados aleatoriamente no intervalo 

[0,1[. O decodificador deve fornecer uma solução viável, qualquer que seja a sequência de 

números aleatórios representada pelo cromossomo. Para isso, todo decodificador exige uma 

representação cromossômica apropriada.  

Por exemplo, o problema de programação de n tarefas em uma única máquina pode ser 

decodificado através de um cromossomo A de dimensão n no qual o gene A(j) indica a ordem 

que a tarefa j será processada (j=1,...,n). Já o problema de programação de n tarefas num 

ambiente de máquinas em paralelo, pode ser decodificado por um cromossomo de dimensão 

2n, no qual cada tarefa estaria associada a duas chaves: a primeira chave seria usada para 

alocar a tarefa em uma das máquinas e a segunda indicaria a ordem que a tarefa será 

processada na máquina alocada. 

Diferentemente do RKGA, o BRKGA utiliza um mecanismo tendencioso para seleção 

dos indivíduos para a operação de crossover. Este tipo de seleção consiste em selecionar um 

indivíduo de boa qualidade e outro de qualidade pior para combinação e obtenção de uma 

nova solução. 

Ericsson, Resende e Pardalos (2002) e Buriol et al. (2005) propõem BRKGAs para o 

problema de roteirização em redes respectivamente denominados por GAOSPF (Genetic 

Algorithm for Open Shortest Path First routing) e HGA (Hybrid Genetic Algorithm). O 

segundo trata-se de um AG híbrido, pois mistura BRKGA com uma busca local. O objetivo 

da roteirização é distribuir o fluxo de dados de tal maneira a minimizar a soma do custo de 

utilização dos arcos da rede (custo total). Para mostrar o bom desempenho dos BRKGAs 

propostos, os autores utilizam um limitante inferior (LPLB – Linear Programming Lower 

Bound) obtido com a resolução de um modelo de programação linear. Na média o LPLB 

apresenta soluções com custo total 16,8% e 7,6% menor que o GAOSPF e o HGA, 

respectivamente. 

Em Gonçalves e Resende (2004), um BRKGA para projetar células de manufatura foi 

comparado com dois AGs da literatura. Nos 24 problemas teste em que o BRKGA foi 
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comparado com o primeiro AG, o BRKGA encontrou soluções, em média, 2,88% melhores, 

considerando como medida de desempenho uma função que considera utilização das 

máquinas e deslocamento dentro da célula. Em outros oito problemas, o BRKGA obteve uma 

redução de 0,11% em relação ao segundo AG. 

Gonçalves, Mendes e Resende (2005) propõem um BRKGA para o problema de 

programação de tarefas no ambiente job shop com o objetivo de minimizar o makespan. Os 

experimentos computacionais utilizam um conjunto de 43 problemas e o algoritmo proposto é 

comparado com doze meta-heurísticas da literatura: uma busca tabu, oito diferentes AGs, dois 

GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) e um algoritmo híbrido que 

incorpora busca tabu a um AG. Os resultados mostram que o algoritmo proposto apresenta os 

melhores resultados, produzindo as melhores soluções para 72% dos problemas teste.  

Em Gonçalves (2007), foi proposto um BRKGA para o problema de empacotamento 

bidimensional. Os resultados obtidos foram comparados com dois algoritmos genéticos da 

literatura (SGA e SAGA) utilizando 19 problemas teste. Em média, o BRKGA encontrou as 

melhores soluções: no que diz respeito ao SGA, a redução (em relação à área desocupada) foi 

de 0,24% enquanto que para SAGA, a redução foi de 0,36%. Para um problema similar de 

empacotamento bidimensional, Gonçalves e Resende (2011) também propõem um BRKGA. 

Nos experimentos computacionais, os autores utilizaram 630 problemas teste e compararam 

seus resultados com um AG, um GRASP e uma busca tabu da literatura. O BRKGA foi capaz 

de encontrar soluções que foram, em média, 0,49%, 0,24% e 0,15% melhores que o AG, 

GRASP e busca tabu, respectivamente. 

Valente et al. (2011) desenvolvem BRKGAs para o problema de programação de tarefas 

no ambiente de uma máquina para minimização ponderada do adiantamento e do atraso 

quadráticos. Os autores comparam os resultados com dois métodos heurísticos: RBS 

(Recovering Beam Search) e um GRASP. Nos experimentos computacionais são calculadas 

as melhorias percentuais e os resultados mostram que os BRKGAs apresentam melhorias de 

1% a 3% se comparados com os métodos RBS e GRASP. Considerando os problemas teste 

mais difíceis de encontrar as soluções ótimas, o melhor BRKGA proposto atinge as soluções 

ótimas em 96,82% destes problemas, desempenho superior aos métodos RBS (82,50%) e 

GRASP (80,36%). 
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O trabalho de Noronha, Resende e Ribeiro (2011) apresenta um BRKGA para o problema 

de roteirização e atribuição de comprimentos de onda com o objetivo de minimizar a 

quantidade total de comprimentos de onda utilizada. Utilizando problemas teste da literatura e 

como medida de desempenho o desvio percentual em relação a um limitante inferior, os 

resultados numéricos mostraram que o algoritmo BRKGA superou uma busca tabu para o 

mesmo problema que possuía os melhores resultados publicados até então. O BRKGA ficou 

em média a 9,3% de um limitante inferior, enquanto a busca tabu ficou a 17,1%. O BRKGA 

proposto também apresentou um menor custo computacional. 

O problema de minimizar o congestionamento em redes rodoviárias é abordado no 

trabalho de Buriol et al. (2010)  através de um BRKGA que visa encontrar a localização ótima 

de pedágios. Os autores mostram que o algoritmo encontra bons resultados para problemas 

teste de pequenas e grandes dimensões. Para os problemas nos quais o ótimo é conhecido, 

utilizando como medida de desempenho o desvio percentual em relação à solução ótima, o 

BRKGA atingiu resultados que ficaram a 15% do ótimo. 

Gonçalves, Mendes e Resende (2008) propõem BRKGAs para o problema de 

programação de projetos com critério de minimização multi-objetivo. Considerando um dos 

critérios (atraso), os autores mostram que a melhor versão de BRKGA proposta (GA-

SlackMod) atinge valores ótimos em 80% dos 15 problemas teste considerados. 

Mendes, Gonçalves e Resende (2009) e Gonçalves, Resende e Mendes (2011) elaboram 

BRKGAs para o problema de programação de projetos para minimização do makespan. 

Denominados respectivamente por GAPS (Genetic Algorithm for Project Scheduling) e GA-

FBI (Genetic Algorithm – Forward Backward Improvement), os autores mostram que estes 

métodos apresentaram bons resultados frente a diversos métodos da literatura, dentre eles: 

AG, RKGA, busca tabu, SA (Simulated Annealing), Scatter Search, VNS (Variable 

Neighborhood Search), busca local, etc. Por exemplo, os métodos GAPS e GA-FBI 

apresentaram os melhores resultados para os problemas teste com 30 projetos (1% do ótimo). 

No entanto, o método GA-FBI apresenta os melhores resultados para 60 projetos (10,49% de 

um limitante inferior) e 120 projetos (30,08%). Para destacar o melhor desempenho do 

BRKGA frente ao RKGA, comparando BRKGA GA-FBI com um RKGA da literatura, o 

BRKGA apresentou resultados 34,35% melhores. 
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Gonçalves e Resende (2011) apresentam um tutorial para implementação do algoritmo 

BRKGA. Os autores utilizam uma instância teste contendo 220 elementos para o problema de 

cobertura de conjuntos por pares (a qual o ótimo é conhecido) para mostrar o desempenho 

superior do BRKGA em comparação com o RKGA. Eles mostram que em um mesmo tempo 

computacional (325 segundos), e com 200 execuções independentes de cada algoritmo, o 

BRKGA atinge o ótimo em 184 das 200 execuções, enquanto o RKGA encontra a solução 

ótima em apenas 84 tentativas. 

Gonçalves e Resende (2012) propõem o BRKGA-CLP (single Container Loading 

Problem) para a o empacotamento tridimensional com o objetivo de maximizar o percentual 

do volume utilizado de contêineres. Os experimentos computacionais demonstram que não só 

o BRKGA-CLP funciona muito bem em todos os tipos de classes de problemas teste, mas 

também obtém os melhores resultados quando comparada com outras 13 abordagens da 

literatura, entre elas, AG, GRASP, VNS, busca tabu, SA, entre outros. Utilizando como 

medida de desempenho a taxa de ocupação dos containers (em % do volume) e considerando 

dois grandes grupos de problemas, os autores mostram que o BRKGA-CLP aprimorou os 

melhores resultados da literatura de 93,88% e 91,91% para 94,54% e 92,24%. 

Gonçalves e Resende (2013) propõem o BRKGA-BPP (Bin Packing Problem) para o 

problema de empacotamento em mochilas. Os experimentos computacionais demonstram que 

o BRKGA-BPP obtém os melhores resultados se comparado com outros algoritmos da 

literatura, entre eles: busca tabu, algoritmo híbrido (GRASP/VNS), busca local, e heurística 

construtiva. 

Mais recentemente, Gonçalves, Resende e Toso (2013) desenvolveram um BRKGA e um 

RKGA para quatro problemas de recobrimento de conjuntos com a finalidade de comparar o 

desempenho dos dois métodos. Nos experimentos computacionais, são utilizadas três 

instâncias teste para cada um dos problemas, totalizando um conjunto de doze instâncias, das 

quais o BRKGA apresenta melhor desempenho em onze. 

Conforme apresentado, apesar de existirem vários trabalhos que propõem BRKGAs para 

diversos tipos de problemas de otimização, não foram encontrados trabalhos que propõem um 

BRKGA para o problema FFs||∑Tj.  
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4.2. O algoritmo BRKGA  

Em um BRKGA, os cromossomos consistem em um vetor de números reais aleatórios, 

sendo estes números também chamados de chaves. Um algoritmo determinístico 

(decodificador) tem como entrada este cromossomo e retorna uma solução viável para o 

problema, de tal maneira, que seja possível avaliar a função objetivo (ou a função de aptidão) 

desta solução. 

O BRKGA envolve uma população de cromossomos de chaves aleatórias por um certo 

número de iterações, chamadas de gerações. A população inicial consiste de p cromossomos. 

Cada chave do vetor é gerada aleatoriamente no intervalo [0,1[ e independente da chave que 

foi gerada anteriormente. Em seguida, avalia-se a função objetivo associada a cada um dos p 

vetores da geração k, para assim classificar os indivíduos em dois grupos (ver Figura 8): um 

pequeno grupo de pe indivíduos de elite, ou seja, aqueles que apresentaram os melhores 

valores para a função objetivo, e o grupo remanescente de p – pe indivíduos não-elite.  

Figura 8 – Agrupamento de uma população de p indivíduos em certa geração k 
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Para promover uma evolução da população, uma nova geração de indivíduos deve ser 

construída. Todos os indivíduos de elite da população da geração k são copiados sem 

modificação para a população da geração k + 1. Os algoritmos RKGAs empregam mutação 

através da introdução de mutantes na população. Um mutante é simplesmente um vetor 

gerado da mesma maneira que um indivíduo da população inicial. Em cada geração, um 
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pequeno número (pm) de mutantes é introduzido na população. Com pe indivíduos de elite e 

pm mutantes contabilizados na população da geração k + 1, é necessário produzir p – pe – pm 

para completar p indivíduos da geração seguinte. Isso é feito produzindo indivíduos através 

dos métodos de cruzamento e crossover. 

A diferença entre os algoritmos RKGA e BRKGA aparece no modo em que os pais são 

selecionados para o cruzamento. O primeiro seleciona dois pais aleatoriamente a partir de 

toda a população. Já no BRKGA, cada individuo é gerado combinando um individuo 

selecionado aleatoriamente a partir do grupo elite da população atual e um do grupo não-elite 

(Figura 9). A repetição na seleção de um pai é permitida, portanto um indivíduo pode produzir 

mais de um filho na mesma geração.  

Figura 9 – Evolução de uma população entre duas gerações consecutivas do BRKGA 

 

O método Crossover Parametrizado Uniforme (Spears e DeJong, 1991) é utilizado para 

fazer o cruzamento no algoritmo BRKGA. Seja Ph > 0,5 a probabilidade de que um 

descendente herde a chave de seu pai de elite (probabilidade de herança). Sendo n o número 

de chaves de um indivíduo, para i = 1,...,n, a chave c(i) do indivíduo descendente c recebe o 

valor e(i) do pai de elite e com probabilidade Ph e a chave   (i) do pai de não-elite    com 

probabilidade 1 – Ph. 

Quando a população seguinte é completada, ou seja, quando se tem p indivíduos, os 

valores da função objetivo são calculados com base nas soluções geradas pelo decodificador e 
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a população é dividida em indivíduos de elite e não-elite para iniciar uma nova geração. A 

Figura 10 mostra o fluxograma do algoritmo BRKGA destacando claramente a componente 

dependente do problema. 

Figura 10 – Fluxograma do algoritmo BRKGA 

 

Conforme destacado na Figura 10, no algoritmo BRKGA, o único passo dependente do 

problema é o processo de decodificação de uma solução (destacado em cinza). Portanto, para 

descrever um BRKGA aplicado a um problema específico de otimização combinatória, é 

necessário apenas definir um decodificador. Lembrando que, juntamente com a definição de 

um decodificador, define-se uma representação cromossômica para o problema.  

Portanto, devido à relativa simplicidade do BRKGA e do bom desempenho deste método 

quando aplicado a problemas de alta complexidade, e.g., Gonçalves, Mendes e Resende 

(2005), Gonçalves e Resende (2012), como o abordado neste trabalho, BRKGAs para a 

resolução do FFs||∑Tj são propostos no próximo capítulo. Além disso, não foram encontrados 

trabalhos que utilizam o BRKGA para a resolução do FFs||∑Tj. Também vale destacar 

importância do FFs||∑Tj, pois, como mostrado, trata de um ambiente que existe em situações 

reais de produção e aborda a minimização do atraso total que é uma medida de desempenho 

pouco explorada na literatura. 
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5. BRKGA PARA O FFs||∑Tj 

Neste capítulo serão apresentados BRKGAs propostos para a resolução do FFs||∑Tj. 

Conforme destacado no capítulo 4, para descrever um BRKGA específico para um problema 

de otimização, é necessário definir um decodificador (única parte do algoritmo BRKGA 

dependente do problema). Vale destacar que, para o problema de scheduling tratado neste 

trabalho, todos os decodificadores consistem em um método de programação. Portanto, as 

denominações decodificador e método de programação são usadas como sinônimos. São 

propostos sete decodificadores diferentes: O primeiro, segundo e terceiro decodificadores 

utilizam o método de programação por lista de prioridades. O quarto e quinto decodificadores 

utilizam o método de programação em ordem inversa. O diferencial do segundo, terceiro e 

quinto decodificadores é que eles exploram propriedades do estágio gargalo. O sexto 

decodificador consiste em um método de programação alternativo aos métodos de 

programação em ordem direta e inversa. O sétimo e último decodificador é uma adaptação do 

penúltimo. 

O objetivo da proposta destes sete decodificadores é identificar qual método de 

programação possui melhor desempenho quando associado ao algoritmo BRKGA. Alguns 

destes decodificadores podem ser considerados relativamente simples e espera-se que eles 

obtenham bons resultados através do mecanismo evolutivo intrínseco ao algoritmo BRKGA. 

Outros decodificadores, apesar de exigirem mais processamento computacional, devem obter 

bons resultados através de seus métodos de programação que podem ser considerados mais 

inteligentes, pois exploraram diversas propriedades do estágio gargalo e/ou utilizam métodos 

alternativos ao método de programação por lista de prioridades. Sendo assim, estes sete 

decodificadores são apresentados nas seções seguintes. 

5.1. Decodificador FW-SRK 

O primeiro decodificador proposto baseia-se no método de programação em ordem direta 

por lista de prioridade (forward list scheduling ou FW).  Em muitos ambientes de produção, 

especialmente em sistemas complexos como o considerado neste trabalho, o método de 

programação FW é amplamente utilizado para operações de programação. No FW, sempre 

que uma máquina de certo estágio torna-se disponível, seleciona-se a tarefa de maior 
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prioridade que pode ser processada na máquina. Esta prioridade é determinada por uma regra 

de prioridade. Um exemplo simples de regra de prioridade em problemas que envolvem datas 

de entrega, é a regra EDD, na qual é dada prioridade as tarefas que apresentam menor data de 

entrega. Para o decodificador a regra consistirá em priorizar as tarefas com menores chaves 

aleatórias. Esta regra será denominada por SRK (do inglês Smallest Random Key). Assim 

sendo, o decodificador será denominado por FW-SRK e é apresentado a seguir: 

FW-SRK: em todo instante t no qual existe uma máquina disponível, programe a tarefa 

disponível de maior prioridade, sendo esta prioridade dada pela regra SRK. 

Sendo assim, este decodificador exige uma representação cromossômica do tipo n, ou 

seja, um cromossomo A de dimensão igual ao número de tarefas a serem programadas (n). 

Esta representação considera que a chave A(j) está associada à tarefa j. Por exemplo, 

considere um problema com quatro tarefas (n = 4), portanto, para construir um cromossomo 

A, é necessário gerar quatro números aleatórios no intervalo [0,1[. Considerando a seguinte 

sequência de números aleatórios (0,65; 0,73; 0,44; 0,11) o cromossomo A é definido como: A 

= [0,65 | 0,73 | 0,44 | 0,11].  

Deste modo, temos uma solução aleatória e codificada para o problema através de um 

cromossomo que neste caso utilizou um gerador de números aleatórios para ser preenchido. O 

decodificador FW-SRK é capaz de decodificar o cromossomo A e obter uma solução viável 

para o problema considerado. Para isso ele utiliza o método FW associado à regra SRK, ou 

seja, ele aplica o método de programação FW com ordem de prioridade: 4−3−1−2. 

O BRKGA associado ao decodificador FW-SRK será denominado por BRKGA-FW e 

será ilustrado através de um exemplo numérico de pequenas dimensões apresentado a seguir. 

Considere um flowshop híbrido com dois estágios (s = 2) e duas máquinas por estágios 

(quatro máquinas no total conforme Figura 11). O objetivo é a minimização do atraso total 

referente a seis tarefas (n = 6). As datas de entrega dj das tarefas j (j=1,...,6) e tempos de 

processamento pjl das tarefas j nos estágios l (l=1,2) são apresentados na Tabela 8. 

Em seguida, definem-se os parâmetros do BRKGA para o exemplo. Seja uma população 

de cinco indivíduos (p = 5), população de elite igual a dois (pe = 2) e uma população de 

mutantes igual a um (pm = 1). Portanto, a cada geração deve-se gerar dois indivíduos (p – pe – 
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pm = 2) através do método Crossover Parametrizado Uniforme, sendo Ph = 0,7 a probabilidade 

de um filho herdar o gene de seu pai de elite. 

Figura 11 – Exemplo de flowshop híbrido com quatro máquinas (s = 2) 

 

Tabela 8 – Parâmetros para o exemplo de BRKGA 

tarefa j pj1 pj2 dj 

1 7 3 13 

2 2 5 10 

3 5 4 12 

4 2 3 9 

5 3 5 11 

6 5 6 15 

A Tabela 9 apresenta a primeira geração (k = 1) de p indivíduos, com seus cromossomos 

gerados aleatoriamente. Utilizando o decodificador FW-SRK obtêm-se a programação 

correspondente para cada um dos cromossomos. Por exemplo, de acordo com as chaves 

aleatórias do segundo indivíduo, a programação através do FW-SRK deve ser feita com 

seguinte ordem de prioridade: 3−2−5−4−6−1. A Figura 12 ilustra a programação obtida 

considerando esta ordem de priorização das tarefas. Sendo assim, é possível calcular o valor 

da função objetivo (∑Tj = 11) correspondente à solução da Figura 12. Portanto, através dos 

cromossomos e da aplicação do decodificador FW-SRK, é possível calcular os valores da 

função objetivo (∑Tj) para cada uma das soluções, e a população é separada em dois grupos: 

elite (indivíduos 2 e 5) e não-elite (1, 3 e 4). 

Em seguida inicia-se a construção da população da segunda geração (k = 2) copiando os 

dois indivíduos de elite (pe = 2), gerando um mutante (pm = 1), da mesma maneira que foi 

gerada a população inicial (aleatoriamente), e por fim os dois indivíduos restantes são obtidos 

através do cruzamento de um pai de elite e um pai não-elite utilizando o Crossover 

Parametrizado Uniforme. 
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Tabela 9 – Exemplo de população inicial (geração k = 1) 

Indivíduo/Geração 
Cromossomo 

∑Tj 
1 2 3 4 5 6 

1/1 0,17 0,76 0,48 0,31 0,97 0,40 19 

2/1 0,69 0,36 0,10 0,55 0,40 0,57 11 

3/1 0,36 0,75 0,57 0,93 0,03 0,83 17 

4/1 0,78 0,58 0,37 0,27 0,86 0,01 17 

5/1 0,54 0,09 0,23 0,14 0,15 0,11 14 

Figura 12 – Gráfico de Gantt para o indivíduo 2 (geração k =1) 

 

Para ilustrar o crossover utilizado, foram selecionados aleatoriamente um pai da 

população elite (indivíduo 5) e um pai da população não-elite (indivíduo 1). Para implementar 

o conceito de probabilidade hereditária, foi utilizada uma “moeda” com probabilidade Ph de 

sorteio de cara (K). Assim, se o resultado for K, o filho herda o gene do pai elite, caso 

contrário (C), o filho herda o gene do pai não-elite. A Figura 13 ilustra o crossover aplicado 

aos pais citados acima. 

Figura 13 – Exemplo de Crossover Parametrizado Uniforme 

Pai 1 - Indivíduo 5 (Elite) 0,54 0,09 0,23 0,14 0,15 0,11 

              

Pai 2 - Indivíduo 1 (Não-Elite) 0,17 0,76 0,48 0,31 0,97 0,40 

              

Moeda (Ph = 70 %) K K C K K C 

  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Filho 0,54 0,09 0,48 0,14 0,15 0,40 

Note que o filho, assim como os pais, consiste em um vetor de números aleatórios e, 

portanto, necessariamente corresponde a uma solução viável para o problema. Este fato ilustra 

uma das principais vantagens do BRKGA: a representação de uma solução através de 

tempo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

estágio 1

máq 1A

máq 1B

estágio 2

máq 2A

máq 2B

3

2 5

4

6

1

3 4

6

1

2 5



___________________________________________________________________________ 

  59 

números aleatórios, facilidade não presente em outras versões do AG. Por exemplo, é muito 

comum AGs tradicionais utilizarem os índices das tarefas para codificar uma solução, o que 

pode resultar em repetição de tarefas após a operação de crossover (veja, por exemplo, HINO; 

RONCONI; MENDES, 2005). 

Para gerar mais um filho é feita uma nova seleção de pais, por exemplo, indivíduos 2 

(elite) e 3 (não-elite), o crossover é executado novamente e assim a população da geração k = 

2 está completa. Em seguida, o decodificador gera as soluções da nova população e a função 

objetivo é calculada para cada uma das soluções (Tabela 10). Em seguida, basta ordenar a 

população (ver Tabela 11) e o algoritmo conclui a segunda geração. Assim sendo, o algoritmo 

segue para a próxima geração até que o critério de parada seja alcançado. 

Tabela 10 – Exemplo de BRKGA (geração k = 2) 

Indivíduo/Geração 
Cromossomo 

∑Tj Origem 
1 2 3 4 5 6 

1/2 0,69 0,36 0,10 0,55 0,40 0,57 11 elite  

de k = 1 2/2 0,54 0,09 0,23 0,14 0,15 0,11 14 

3/2 0,54 0,09 0,48 0,14 0,15 0,4 8 crossover 

de k = 1 4/2 0,69 0,75 0,10 0,55 0,03 0,57 15 

5/2 0,08 0,76 0,28 0,87 0,98 0,29 23 mutação 

 

Tabela 11 – Exemplo de BRKGA (geração k = 2 ordenada) 

Indivíduo/Geração 
Cromossomo 

∑Tj Origem 
1 2 3 4 5 6 

3/2 0,54 0,09 0,48 0,14 0,15 0,4 8 crossover de k = 1 

1/2 0,69 0,36 0,10 0,55 0,40 0,57 11 elite de k = 1 

2/2 0,54 0,09 0,23 0,14 0,15 0,11 14 elite de k = 1 

4/2 0,69 0,75 0,10 0,55 0,03 0,57 15 crossover de k = 1 

5/2 0,08 0,76 0,28 0,87 0,98 0,29 23 mutação 

Note que a segunda geração possui um indivíduo (3) com solução melhor (∑Tj = 8) que o 

melhor indivíduo (2) da primeira geração (∑Tj = 11). Fato que sugere que o algoritmo 

encontra melhores soluções ao longo do processo evolutivo. Note também que este indivíduo 

agora faz parte da população de elite de k=2 (ver Tabela 11). Assim sendo, ele será copiado 

para a próxima geração, juntamente com o indivíduo 1 (∑Tj = 11), eliminando o segundo 

melhor indivíduo da primeira geração (∑Tj = 14). 
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5.2. Decodificador BC-SRK 

O segundo decodificador proposto baseia-se no método de programação centrado no 

estágio gargalo (BC) apresentado na seção 3.3, algoritmo fundamentado no princípio de que 

uma boa programação para o estágio gargalo é essencial para um bom fluxo das tarefas 

através do sistema. A ideia deste decodificador é incorporar esta propriedade do estágio 

gargalo ao método FW-SRK. Para isso, este decodificador primeiramente identifica o estágio 

gargalo e depois estima instantes de liberação das tarefas neste estágio com base em um 

limitante inferior. Em seguida, são programados os estágios anteriores ao gargalo. Para fazer a 

programação a partir do estágio gargalo, utiliza-se o método FW-SRK obedecendo aos 

instantes de liberação estimados e aos instantes de conclusão do estágio anterior ao gargalo. 

Sendo assim, este decodificador será denominado por BC-SRK e seu método de programação 

é apresentado a seguir. 

Passo 1. Identifique o estágio gargalo (b). 

Passo 2. Programe as tarefas a partir do primeiro estágio até o estágio imediatamente 

anterior ao gargalo (b – 1) utilizando o método FW-SRK. 

Passo 3. Estime os instantes de liberação das tarefas para o processamento no estágio b. 

Passo 4. Programe as tarefas a partir do estágio b utilizando o método FW-SRK, 

respeitando os instantes de conclusão do estágio b – 1 e os instantes de liberação 

estimados no Passo 3. 

Conforme apresentado, o Passo 1 consiste em identificar o estágio gargalo. Os algoritmos 

da literatura, BF (ver seção 2.3) e BC (seção 3.3), utilizam métodos estáticos para 

determinação do estágio gargalo, ou seja, consideram o gargalo como o estágio com a maior 

carga de trabalho (Wl) calculada como: 

 
   

∑    

 

   

  
                             

(20) . 

No entanto este trabalho incorpora uma variação nesta definição de tal maneira que o 

estágio gargalo não seja fixo e sim determinado de acordo com uma chave aleatória. Este 

estágio será denominado por gargalo
+
. Seja rkw a chave aleatória responsável por determinar 

o estágio gargalo. Seja SW a soma das cargas de trabalho de todos os estágios, ou seja:  
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      ∑  

 

   

 (21) . 

Deste modo, o estágio b será o estágio gargalo
+
 se: 

 
∑   

   
   

  
     

∑   
 
   

  
 (22) . 

Por exemplo, considere um problema com três estágios (l = 1, 2, 3) e suponha rkw = 0,55. 

Seja W1 = 5, W2 = 3 e W3 = 2. Portanto, SW = 10.  Sendo assim, o estágio gargalo
+
 é b = 2, 

pois 5/10 ≤ 0,55 < 8/10. Como consequência dessa definição, considerando rkw gerado de 

acordo com uma distribuição uniforme no intervalo [0,1[, neste exemplo, a probabilidade do 

estágio gargalo
+
 ser o primeiro estágio é de 50%, 30% o segundo e 20% o terceiro. Ou seja, a 

probabilidade de um estágio ser o estágio gargalo
+
 é proporcional a sua carga de trabalho. 

Identificado o estágio b, o Passo 2 faz a programação dos estágios anteriores à b através 

do método de programação FW associado à regra SRK. 

No Passo 3, os instantes de liberação das tarefas no estágio b devem ser estimados, visto 

que o gargalo
+
 pode não ser o primeiro estágio. Os métodos BF e BC utilizam o método de 

atualização RT1 que consiste em um limitante inferior para liberação das tarefas no estágio b 

(ver seção 3.3 – equação (17)). 

No entanto este trabalho incorpora uma variação a essa definição. Esta variação é gerada 

através da chave aleatória e ela procura encontrar valores mais apropriados do que apenas o 

limitante inferior. Considere rkj uma chave aleatória da tarefa j e  o conjunto de estágios 

anteriores ao estágio b. O instante de liberação    
  estimado para a tarefa j no estágio b é: 

    
   (     )  ∑   

  

 (23) . 

Deste modo, como toda chave aleatória é um número real entre zero e um, o instante de 

liberação de uma tarefa no estágio b será no mínimo a soma dos tempos de processamento dos 

estágios anteriores e no máximo dobro deste mesmo limitante. Ao contrário dos métodos da 

literatura supracitados que consideram apenas o valor mínimo. Como esse método trata-se de 

uma adaptação do método RT1 da literatura, ele será denominado por RT1a. 
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No Passo 4, a programação a partir do estágio b é feita respeitando ambos os instantes de 

conclusão no estágio imediatamente anterior à b e os instantes de liberação estimados para 

este mesmo estágio (através do Passo 3). Para respeitar ambos, basta escolher o maior entre os 

dois valores. 

Para justificar a proposta deste decodificador, considere novamente o exemplo do método 

FWIT-PRTTa (seção 3.1). Conforme apresentado, a solução ótima para este exemplo inclui a 

inserção de tempo ocioso. Esta inserção só foi possível devido ao método FW adaptado para a 

regra PRTTa (FWIT). Em razão das estimativas de liberação das tarefas no estágio gargalo
+
, o 

método de programação BC-SRK também tem essa capacidade de inserção de tempo ocioso, 

no entanto apresenta a vantagem de utilizar o método FW tradicional (computacionalmente 

menos custoso). 

O decodificador BC-SRK exige uma representação cromossômica do tipo 2n + 1, visto 

que cada tarefa necessita de duas chaves aleatórias distintas: uma para estimar o instante de 

liberação no estágio b e a outra para ser utilizada pela regra SRK. A chave aleatória extra é 

usada para identificar o estágio gargalo
+
. O BRKGA associado ao decodificador BC-SRK 

será denominado por BRKGA-BC.  

5.3. Decodificador BC-RT3a 

O terceiro decodificador proposto baseia-se no decodificador BC-SRK procurando 

utilizar um método alternativo ao RT1a para estimar os instantes de liberação no estágio b. 

Este método é uma adaptação do método RT3 (apresentado na seção 3.3) e será denominado 

por RT3a. O método de programação BC-RT3a é apresentado a seguir: 

Passo 1. Programe as tarefas a partir do primeiro estágio até o último estágio utilizando o 

método FW-SRK 

Passo 2. Identifique o estágio gargalo
+
 (b). 

Passo 3. Estime os instantes de liberação das tarefas no estágio b através do método RT3a. 

Passo 4. Reprograme as tarefas a partir do estágio b utilizando o método FW-SRK, 

respeitando os instantes de conclusão do estágio b – 1 e os instantes de liberação 

estimados no Passo 3. 
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O Passo 1 encontra uma programação inicial para todo o sistema. O Passo 2 identifica o 

estágio gargalo
+
 (b) através do mesmo método utilizado pelo decodificador BC-SRK. O Passo 

3 utiliza o método RT3a para estimar os instantes de liberação no estágio b.  

O RT3a deve ser utilizado depois que já se tem uma programação viável, pois ele utiliza 

os atrasos e adiantamentos desta programação. Sendo assim, este método faz o instante de 

liberação de uma tarefa j igual ao instante de liberação real da tarefa mais o adiantamento ou 

menos o atraso, desde que esse valor não seja menor que o instante de liberação estimado pelo 

método RT1a para a tarefa j. Este método baseia-se na ideia de que se uma tarefa está 

atrasada, se possível, ela pode começar mais cedo e, do mesmo modo, se ela estiver adiantada, 

pode começar mais tarde.  

Considere rkj uma chave aleatória de uma tarefa j, b o estágio gargalo
+
 e  o conjunto de 

estágios anteriores ao estágio b. O instante de liberação r′jb estimado para tarefa j através do 

método RT3a é: 

    
     {        (     ) (     )  ∑   

  

} (24) . 

Por exemplo, suponha que uma tarefa tenha sido liberada no instante 5 pelo estágio 

anterior à b, portanto Cj(b-1) = 5. Considere dj = 20, ∑       = 4, rkj = 0,5 e que a tarefa tenha 

sido concluída no último estágio no instante 15 (Cj = 15). Portanto, esta tarefa está adiantada 

em cinco unidades de tempo (dj – Cj = 5). Deste modo, aplicando a equação (24): 

    
     {                   }      

Ou seja, o instante de liberação da tarefa pelo estágio b – 1 pode aumentar de 5 para 10, 

portanto a tarefa j foi adiantada de tal maneira que se tudo correr como na programação inicial 

(Passo 1) ela será concluída exatamente no instante de sua data de entrega dj. O passo 4 

reprograma as tarefas a partir do estágio b, desta vez respeitando ambos os instantes de 

conclusão no estágio anterior à b e os instantes de liberação estimados pelo método RT3a.  

Sendo assim, este decodificador exige uma representação cromossômica do tipo 2n + 1, 

visto que cada tarefa necessita de duas chaves aleatórias distintas: uma para estimar o instante 

de liberação no estágio gargalo
+
 e a outra para ser utilizada pela regra SRK. A chave aleatória 
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extra é usada para identificar o estágio gargalo
+
. O BRKGA associado ao decodificador BC-

RT3a será denominado por BRKGA-RT3a. 

5.4. Decodificador BW-SRK 

O quarto decodificador proposto baseia-se no método BW apresentado na seção 3.2 e visa 

associar o método BW com a regra SRK. Para obter uma programação através do método 

BW-SRK, primeiro deve-se construir uma programação inicial através do método FW-SRK. 

Em seguida, deve-se construir um problema invertido com base nos parâmetros do problema 

original e no resultado da programação inicial. Uma vez construído, o problema inverso deve 

ser programado aplicando novamente o método FW, desta vez associado com a regra LCT 

(Latest Completion Time). Esta regra de prioridade visa manter o funcionamento da 

programação obtida com o método FW-SRK. Para isso, ela prioriza tarefas com maior Cjl, 

considerando os Cjl da programação inicial. Depois de resolvido o problema inverso, a 

programação resultante deve ser invertida de volta para o horizonte de tempo real, para que 

seja obtida uma programação para o problema o original. Quando a programação é invertida, 

as operações são deslocadas para esquerda (tempos de início e conclusão das tarefas são 

deslocados para o instante de tempo mais cedo possível) no primeiro estágio. A programação 

dos estágios restantes é obtida com uma última aplicação do método FW-SRK. Este 

decodificador será denominado por BW-SRK e seu algoritmo é resumido a seguir: 

Passo 1. Aplique o método FW-SRK para o problema original e obtenha uma programação 

inicial. 

Passo 2. Construa o problema inverso através da inversão da relação de precedência entre os 

estágios e da redefinição dos tempos de liberação usando a informação obtida com a 

programação inicial do Passo 1. 

Passo 3. Respeitando os instantes de liberação calculados no Passo 2, aplique o método FW-

LCT para obter a programação do problema inverso. 

Passo 4. Inverta a sequência das tarefas em cada máquina do primeiro estágio. 

Passo 5. Para o primeiro estágio, ache uma programação através do deslocamento das tarefas 

para a esquerda que não apresente tempo ocioso e que não viole as relações de 

precedências e sequências obtidas no Passo 4. 

Passo 6. Para os estágios restantes, obtenha a programação utilizando o método FW-SRK 

respeitando os instantes de liberação do primeiro estágio. 
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Conforme apresentado, o Passo 2 exige um método para redefinição dos tempos de 

liberação. O decodificador BW-SRK utiliza o mesmo método apresentado na seção 3.2 – 

equação (15). Ou seja:  

  
                             

Sendo dmax e Cmax, o maior valor de data de entrega dentre todas as tarefas e o maior 

tempo de conclusão de todas as tarefas, respectivamente. Os valores de Cj e Cmax são obtidos 

através da programação do problema original (Passo 1).  

Como este decodificador utiliza as mesmas chaves aleatórias para programar as tarefas 

através do método FW nos passos 1 e 6, ele exige uma representação cromossômica do tipo n. 

O BRKGA associado ao decodificador BW-SRK será denominado por BRKGA-BW.  

5.5. Decodificador BC-BW 

Assim como o decodificador BC-SRK, o quinto decodificador proposto procura 

incorporar as propriedades do estágio gargalo ao decodificador BW-SRK. Portanto, este 

método utiliza os mesmos métodos para estimar o estágio gargalo
+
 (b) e os instantes de 

liberação utilizados pelo método BC-SRK. Contrariamente ao método BC-SRK que faz a 

programação em ordem direta, o método BC-BW primeiramente constrói uma programação 

para o estágio b, para em seguida programar os demais estágios com base nos resultados da 

programação encontrada para o estágio b. Para isto, este método utiliza os métodos FW-SRK 

e BW-SRK. Este decodificador é inspirado no fato que, de acordo com Lee, Kim e Choi 

(2004) e Mainieri e Ronconi (2013), os melhores resultados obtidos para a minimização do 

atraso total no ambiente flowshop híbrido procuram primeiro encontrar uma boa programação 

para o estágio gargalo. Deste modo, este decodificador será denominado por BC-BW e seu 

método de programação é apresentado a seguir: 

Passo 1. Identifique o estágio gargalo. 

Passo 2. Estime os instantes de liberação das tarefas no estágio gargalo. 

Passo 3. Programe as tarefas a partir do estágio gargalo até o último estágio utilizando o 

método FW associado à regra SRK. 

Passo 4. Para encontrar uma programação para todos os estágios, aplique o método BW 

associado à regra SRK. 
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Os passos 1 e 2 utilizam os mesmos procedimentos utilizados pelo método BC-SRK para 

identificar o estágio gargalo
+
 (b) e estimar seus instantes de liberação. O Passo 3 faz a 

programação do estágio b e dos estágios subsequentes até que o último estágio também esteja 

programado. Para isso, é usado o método de programação FW-SRK. 

Ao fim do Passo 3, todos os estágios estão programados, com exceção dos estágios 

anteriores à b. Porém, o método BW-SRK (proposto na seção 5.2) é capaz de encontrar uma 

programação para todo o sistema utilizando apenas os instantes de conclusão das tarefas no 

último estágio. Já que neste ponto o último estágio necessariamente está programado, o Passo 

4 obtém uma programação completa aplicando o método BW associado a regra SRK. Neste 

caso, a programação do último estágio substitui o Passo 1 do método BW-SRK.  

Deste modo, assim como o decodificador BC-SRK, o decodificador BC-BW exige uma 

representação cromossômica do tipo 2n + 1. O BRKGA associado ao decodificador BC-BW 

será denominado por BRKGA-BC(BW).  

5.6. Decodificador 2ns 

O sexto decodificador proposto procura ser um método alternativo aos métodos de 

programação por lista de prioridades FW e BW. A ideia deste decodificador é utilizar as 

chaves aleatórias para designar as tarefas às máquinas e para definir a ordem nas quais as 

tarefas são programadas nas máquinas as quais elas foram previamente designadas. 

Considere que uma tarefa j em um estágio l possua duas chaves aleatórias: rk1jl e rk2jl. 

Seja rk1jl a chave utilizada para designar a máquina que uma tarefa j será programada no 

estágio l. Seja ml a quantidade de máquinas do estágio l. Deste modo, a máquina i (i = 1, ..., 

ml) será a máquina que irá processar a tarefa j no estágio l se: 

 
   

  
      

 

  
 (25) . 

Por exemplo, considere uma tarefa j, um estágio l e ml = 5 e suponha rk1jl = 0,54.  Sendo 

assim, esta tarefa será programada na máquina i = 3 do estágio l, pois 2/5 ≤ 0,54 < 3/5. 

Definidas as máquinas, deve-se determinar a ordem na qual as tarefas serão programadas. 

Para isso, considere rk2jl a chave responsável por determinar a ordem na qual a tarefa j será 
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processada no estágio l. Deste modo, as tarefas devem ser programadas na ordem crescente de 

rk2jl. 

Por exemplo, considere que as tarefas j = 3, 5 e 9 foram designadas a uma determinada 

máquina i do estágio l. Suponha: rk23l = 0,22; rk25l = 0,88 e rk29l = 0,53. Portanto, as tarefas 

devem ser programadas na máquina i na ordem crescente de rk2jl, ou seja, ordem 3–9–5. 

Sendo assim, este decodificador exige uma representação cromossômica do tipo 2ns, visto 

que cada uma das n tarefas utiliza duas chaves distintas para a programação em cada um dos s 

estágios.  

O nome atribuído a este decodificador tem origem na representação cromossômica que 

ele utiliza (2ns). O BRKGA associado ao decodificador 2ns será denominado por BRKGA-

2ns. O pseudocódigo a seguir ilustra o método de programação 2ns. 

Passo 1. Faça l  1. 

Passo 2. Utilize rk1jl para designar as tarefas às máquinas do estágio l. 

Passo 3. Utilize rk2jl para determinar a ordem da programação nas máquinas do estágio l. 

Passo 4. Faça a programação do estágio l respeitando as designações e ordens 

determinadas assim como os instantes de conclusão do estágio anterior. 

Passo 5. Se todos os estágios foram programados, pare. Caso contrário, faça l  l + 1 e 

volte para o Passo 2. 

Testes preliminares feitos com o decodificador 2ns mostraram que utilizar este método 

para todos os estágios resulta em tempos computacionais elevados até que o método consiga 

uma programação com bons resultados (em relação ao atraso total) para um sistema tão 

complexo quanto o flowshop híbrido. E mesmo depois de conseguir programações de boa 

qualidade, seus resultados não são tão bons quanto os resultados dos demais métodos. Mais 

detalhes sobre o desempenho do decodificador 2ns são apresentados na seção 6.4. 

5.7. Decodificador 3n 

O sétimo e último decodificador baseia-se no decodificador 2ns. Devido aos testes 

preliminares feitos com o decodificador 2ns, que indicaram um desempenho ruim desta 

estratégia, o decodificador 3n foi a solução encontrada para não descartar completamente a 
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ideia do decodificador 2ns. No decodificador 3n a ideia é utilizar o método de programação 

do decodificador 2ns apenas no primeiro estágio. Para os estágios seguintes foi escolhido o 

método FW-SRK por sua simplicidade e baixo custo computacional, tendo em vista que estes 

são fatores importantes para um bom desempenho de um decodificador. Apesar de aplicar 

este método apenas no primeiro estágio, espera-se encontrar resultados de boa qualidade visto 

que a entrada das tarefas é determinante para o fluxo no restante do sistema.  

Sendo assim, o este último decodificador exige uma representação cromossômica do tipo 

3n, visto que cada tarefa necessita de duas chaves distintas para a programação do primeiro 

estágio (rk1j e rk2j) e uma terceira chave (rk3j) para ser usada pelo método FW-SRK nos 

demais estágios.  

O método de programação 3n é apresentado a seguir: 

Passo 1. Utilize rk1j para designar as tarefas às máquinas do primeiro estágio. 

Passo 2. Utilize rk2j para determinar a ordem da programação nas máquinas do primeiro 

estágio. 

Passo 3. Faça a programação do primeiro estágio respeitando as designações e ordens 

determinadas nos passos 1 e 2. 

Passo 4. Respeitando os instantes de conclusão das tarefas no primeiro estágio, aplique o 

método FW-SRK (a partir do segundo estágio) utilizando as chaves rk3j como as 

prioridades das tarefas j. 

Os passos 1, 2 e 3 fazem a programação do primeiro estágio da mesma maneira que o 

decodificador 2ns. O Passo 4 faz a programação a partir do segundo estágio da mesma 

maneira que o decodificador FW-SRK.  

O BRKGA associado a este decodificador será denominado por BRKGA-3n. O próximo 

capítulo contém os principais experimentos computacionais realizados com os métodos 

BRKGAs propostos para o problema de scheduling considerado neste trabalho: BRKGA-FW, 

BRKGA-BC, BRKGA-RT3a, BRKGA-BW, BRKGA-BC(BW), BRKGA-2ns e BRKGA-3n. 
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6. EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS: FFs||∑Tj 

Neste capítulo, os dois conjuntos de problemas teste utilizados nos experimentos 

computacionais são apresentados. O primeiro consiste em problemas da literatura e o outro 

um novo conjunto de problemas de menores dimensões para tornar as comparações mais 

abrangentes.  

Além disso, a metodologia utilizada para o ajuste dos parâmetros dos métodos BRKGAs 

propostos, comparações entre os mesmos e também comparações dos BRKGAs de melhor 

desempenho frente a resultados da literatura, resultados ótimos e limitantes inferiores são 

apresentados neste capítulo. 

Os métodos propostos foram implementados em linguagem de programação C++ e os 

testes foram realizados em um computador com processador Intel i7-3630QM 2,4GHz com 

4Gb de memória RAM. 

6.1. Problemas teste da literatura 

Para ajustar os parâmetros e para verificar o desempenho dos métodos propostos, este 

trabalho utiliza o mesmo conjunto de problemas teste utilizado em Lee, Kim e Choi (2004). 

Os problemas foram disponibilizados pelos próprios autores. O número de máquinas por 

estágio foi gerado de acordo com uma distribuição uniforme discreta (entre 1 e 10). Os 

tempos de processamento também foram gerados de acordo com uma distribuição uniforme, 

mas de duas maneiras diferentes: entre 1∙ml e 50∙ml para o estágio gargalo e entre 1∙ml∙L e 

50∙ml∙L para os demais estágios, sendo L o nível de diferença da carga de trabalho entre o 

estágio gargalo e os demais estágios (0 < L < 1). As datas de entrega foram geradas por uma 

distribuição uniforme dentro do intervalo:  (    
 

 
)      (    

 

 
), sendo T e R 

fatores de atraso e amplitude, respectivamente, e P é o limitante inferior do makespan para o 

mesmo problema proposto em Santos, Hunsucker e Deal (1995).  

Foram gerados 4.320 problemas teste, 10 problemas para cada combinação de três níveis 

do número de tarefas (30, 50, 100), três níveis do número de estágios (5, 10, 30), quatro níveis 

da posição do estágio gargalo no sistema (1º, 2º, 3º e 4º quarto do sistema), três níveis de 

diferença L da carga de trabalho entre o estágio gargalo e os demais estágios (0,5; 0,7 e 0,9), 
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dois níveis para o fator de atraso T (0,1 e 0,5) e dois níveis para a amplitude da data de 

entrega R (0,8 e 1,8). 

6.2. Tamanho da população e critério de parada 

O método BRKGA-FW foi o método escolhido para definição do tamanho da população e 

do critério de parada, pois dentre todos os métodos propostos, o BRKGA-FW é o método 

computacionalmente menos custoso, tendo em vista que:  

 exige o menor cromossomo para a codificação de uma solução (tamanho n); 

 programa as tarefas apenas uma vez por estágio, ou seja, ele não executa nenhuma 

reprogramação e 

 não utiliza nenhuma estimativa de instante de liberação. 

De acordo com Buriol, Resende e Thorup (2007), a qualidade das soluções sempre 

melhora com o tamanho da população (p). Já Gonçalves e Resende (2011) recomendam que o 

tamanho da população seja pelo menos igual ao tamanho do cromossomo. Como o BRKGA-

FW exige uma representação cromossômica de tamanho n, a recomendação da literatura 

sugere uma população de tamanho maior ou igual a n. Como os problemas de maior porte 

possuem número de tarefas igual a 100, testes preliminares foram realizados com populações 

iguais a 100, 200, 300 e 400 e mostraram que uma população com 400 indivíduos apresenta 

bons resultados e não resulta em custo computacional muito elevado.  

Definido o tamanho da população p, é necessário definir sua inicialização. Uma 

população é inicializada com p cromossomos. Cada cromossomo é constituído por um certo 

número de chaves (definido de acordo com a representação cromossômica) cujos 

componentes são números reais aleatórios gerados de acordo com uma distribuição uniforme 

no intervalo [0,1[. Neste trabalho, os números aleatórios foram gerados através de um gerador 

que independe do computador utilizado: o Mersenne Twister de Matsumoto e Nishimura 

(1998) também utilizado em Buriol et al. (2005). 

Para definir o critério de parada, foram realizados diversos testes com o objetivo de 

encontrar o tempo de execução considerado suficiente para uma evolução adequada da 

população do BRKGA, ou seja, não são observadas melhoras significativas com tempos 

maiores que o tempo suficiente. Para tanto, foi necessário definir valores para o tamanho da 
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população de elite (pe), a população de mutantes (pm) e a probabilidade de herança (Ph). 

Gonçalves e Resende (2011) recomendam os seguintes intervalos (em %): 

 10 ≤ pe ≤  25 

 10 ≤ pm ≤ 30 

 50 < Ph ≤ 80 

Testes com um conjunto de 48 problemas indicaram que os valores pe= 20%, pm = 10% e 

Ph = 55% apresentam bons resultados para o método BRKGA-FW e serão utilizados para 

determinação do critério de parada. 

Devido à dificuldade em encontrar as soluções ótimas para os problemas teste utilizados, 

a medida RDI (apresentada na seção 3.4) foi escolhida para medir o desempenho do método 

BRKGA-FW. 

Para tornar os tempos de execução viáveis, foram escolhidos 432 dentre os 4.320 

problemas teste apresentados na seção 6.1. Para isso, selecionou-se apenas um problema para 

cada configuração de número de tarefas, número de estágios, posição do estágio gargalo no 

sistema, L, T e R. Para cada problema foram feitas três execuções independentes, com três 

sementes distintas para o gerador de números aleatórios. Portanto, este experimento resulta 

em 1.296 (432×3) execuções do BRKGA-FW. Também com o objetivo de tornar viáveis os 

tempos de execução, cada problema foi resolvido por 400 gerações. 

Sendo assim, o método BRKGA-FW foi executado três vezes para cada um dos 432 

problemas teste. A cada geração foram computados o atraso total da melhor solução 

encontrada até o momento e o tempo de execução do método. Com base nestes dados, os 

RDIs foram calculados para cada geração de cada problema da seguinte maneira: 

      
       

       
  (26) . 

onde S1, S400 e Sa são, respectivamente, os valores para os atrasos totais calculados para as 

melhores soluções da: primeira geração, última geração e da geração considerada (a = 

{1,2,...,400}). Ou seja, para cada problema foram calculados 400 RDIs: o primeiro RDI de 

cada problema é sempre igual a um, já que as melhores soluções das gerações seguintes são 

sempre melhores ou iguais à solução da primeira geração (com exceção de alguns casos 

pouco frequentes nos quais a melhor solução é encontrada logo na primeira geração) e no pior 
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caso, o RDI nulo é atingido na última geração. Considerando estes RDIs, foram desenhadas 

nove curvas, uma para cada configuração de número de tarefas/número de estágios. Por 

exemplo, a curva 5 estágios do Gráfico 3 mostra a evolução do RDI médio para os 48 

problemas de 30 tarefas/5 estágios.  

Estas nove curvas foram desenhadas em três gráficos (Gráfico 3, Gráfico 4 e Gráfico 5) e 

elas foram utilizadas para determinar os critérios de parada (em segundos) considerados 

suficientes de acordo com a terceira coluna da Tabela 12. Por exemplo, analisando o Gráfico 

3 pode-se perceber que a curva de 5 estágios atinge um RDI médio nulo após 

(aproximadamente) 10 segundos de execução do método BRKGA-FW. Esse tempo de 

execução é considerado suficiente para que o método seja encerrado para os problemas com 

30 tarefas e 5 estágios, ou seja, a partir deste tempo não existem melhoras significativas do 

RDI. Esta mesma metodologia foi utilizada para as demais oito configurações de quantidade 

de tarefas e estágios e seus valores são apresentados na Tabela 12. 

Gráfico 3 – RDI médio em função do tempo de execução (problemas com 30 tarefas) 
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Gráfico 4 – RDI médio em função do tempo de execução (problemas com 50 tarefas) 

 

Gráfico 5 – RDI médio em função do tempo de execução (problemas com 100 tarefas) 
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Tabela 12 – Critério de parada (em s) 

Tarefas 

n 

Estágios 

s 

Tempo 

suficiente 
t(n, s) 

30 

5 10 24 

10 20 39 

30 40 99 

50 

5 30 50 

10 60 75 

30 120 175 

100 

5 100 150 

10 200 200 

30 400 400 

Buscando determinar uma função que encontre valores no mínimo igual aos tempos 

considerados suficientes para o critério de parada, os dados da Tabela 12 foram ajustados por 

um polinômio de segundo grau nas variáveis n e s, obtendo-se a seguinte função para o tempo 

limite: 

         
  

   
 

   

  
 (27) . 

Os valores desta função, já calculados para as nove configurações de número de tarefas e 

estágios, são apresentados na quarta coluna da Tabela 12. 

6.3. Ajuste dos demais parâmetros do BRKGA 

Para ajustar os demais parâmetros dos métodos BRKGAs propostos, foram selecionados 

quatro níveis para cada um dos três parâmetros restantes. Estes níveis são valores próximos 

aos utilizados em Gonçalves (2007), Gonçalves, Mendes e Resende (2008), Mendes, 

Gonçalves e Resende (2009), Gonçalves e Resende (2011), Gonçalves, Resende e Mendes 

(2011), Gonçalves e Resende (2011), Gonçalves e Resende (2012) e Gonçalves e Resende 

(2013). Estes níveis (em %) são apresentados abaixo: 

 População de elite (pe): 10, 15, 20 e 25. 

 População de mutantes (pm): 5, 10, 15 e 20. 

 Probabilidade de herança (Ph): 55, 60, 65 e 70. 

Dentre os 4.320 problemas teste apresentados na seção 6.1, 192 problemas foram 

selecionados para este ajuste. As regras para a escolha foram: 
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 Apenas os problemas com até 50 tarefas e até 15 estágios. 

 Apenas um problema para cada configuração de número de tarefas, número de 

estágios, posição do estágio gargalo no sistema, L, T e R. 

Estas regras de escolha foram definidas para diminuir o número de problemas teste, 

tornando assim o tempo viável para obtenção dos resultados. Para cada problema foram feitas 

três execuções independentes, com três sementes distintas para o gerador de números 

aleatórios. Estas execuções independentes serão denominadas por replicação. Portanto, este 

experimento resulta em 36.864 execuções do método analisado, uma para cada possível 

configuração de pe, pm, Ph, problema teste e replicação (4
3
×192×3). Este método, no qual se 

analisa todas as possíveis configurações para os parâmetros a serem ajustados, também foi 

utilizado em Gonçalves (2007), Gonçalves, Mendes e Resende (2008), Gonçalves e Resende 

(2011), Gonçalves e Resende (2012) e Gonçalves e Resende (2013). 

A medida RDI (ver equação (19) – seção 3.4) foi escolhida para medir o desempenho das 

diferentes configurações de pe, pm e Ph. Como estas possíveis configurações resultam em 64 

possibilidades para o ajuste dos BRKGAs, a Tabela 13 mostra apenas os cinco melhores e os 

cinco piores resultados para o método BRKGA-FW. Por exemplo, o RDI médio da primeira 

linha da Tabela 13 é a média de 576 valores, já que existem 192 problemas teste e são 

executadas três replicações de cada um deles.  

Como o melhor desempenho encontrado foi para a configuração pe=25%, pm=5% e 

Ph=55% estes serão os valores utilizados para o método BRKGA-FW. Geralmente meta-

heurísticas obtêm bons resultados quando atingem um equilíbrio entre diversificação e 

intensificação. No caso específico do BRKGA, obtém-se um algoritmo com muita 

intensificação com baixos valores de pe e pm e altos valores de Ph. Analogamente, obtém-se 

muita diversificação com altos valores de pe e pm e baixos valores de Ph.  Analisando os 

valores encontrados para os três parâmetros, há indícios que esse equilíbrio foi atingido para o 

algoritmo BRKGA-FW, já que foi encontrado um baixo valor de pm e altos valores de pe e Ph. 

O mesmo teste foi executado para os demais BRKGAs propostos neste trabalho. Os 

melhores valores encontrados para os parâmetros destes métodos são apresentados na Tabela 

14. Analisando os resultados desta tabela é possível observar que cinco dos seis métodos 

apresentam mesmo tamanho de população de elite (pe = 25%) e de mutantes (pm = 5%). Todos 
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os métodos obtiveram o mesmo valor para população de mutantes (pm = 5%). Os métodos 

BRKGA-BC e BRKGA-RT3a alcançaram os mesmos valores para os três parâmetros. Os 

métodos BRKGA-BW e BRKGA-3n atingiram o mesmo ajuste (pe=25%, pm=5% e Ph=60%). 

Já o método BRKGA-BC(BW) difere dos dois anteriores apenas no parâmetro pe (população 

de elite). Os resultados dos ajustes dos diferentes BRKGAs atingiram valores próximos para 

pe, pm, e Ph mostrando certa robustez dos métodos propostos. 

Tabela 13 – Resultados para o ajuste do BRKGA-FW 

  
pe pm Ph RDI médio 

m
el

h
o

re
s 

25 5 55 0,17 

25 10 55 0,18 

25 10 60 0,20 

20 10 55 0,20 

20 5 55 0,22 

p
io

re
s 

10 5 65 0,48 

10 15 70 0,50 

10 20 70 0,51 

10 10 70 0,57 

10 5 70 0,57 

Tabela 14 – Resultados para os ajustes dos métodos propostos (em %) 

BRKGA pe pm Ph 

FW 25 5 55 

BC 25 5 55 

RT3 25 5 55 

BW 25 5 60 

BC(BW) 20 5 60 

3n 25 5 60 

6.4. Testes preliminares 

Antes de analisar os diversos decodificadores deste trabalho, experimentos preliminares 

são convenientes para justificar alguns métodos propostos anteriormente. Estes experimentos 

utilizam os mesmos 432 problemas teste e o mesmo número de replicações utilizados na 

seção 6.2. 
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O primeiro experimento visa ilustrar o desempenho do método 2ns. Conforme comentado 

na seção 5.6, o decodificador 3n foi desenvolvido devido ao desempenho abaixo do esperado 

apresentado pelo decodificador 2ns. Para demonstrar este desempenho desigual, foi feito um 

experimento comparando os resultados dos dois métodos. Utilizando mesmo tamanho da 

população (400), critério de parada (4×t(n,s)) e mesmos parâmetros (pe=25%, pm=5% e 

Ph=60%), o algoritmo BRKGA-3n apresentou melhor média para o atraso total em todos os 

432 problemas. Vale destacar que neste experimento foi utilizado um critério de parada quatro 

vezes maior que o apresentado na seção 6.2, pois o decodificador 2ns é um método que 

necessita de um tempo de execução maior para encontrar bons resultados.  

Adicionalmente, considerando a melhoria percentual (MP), calculada como: 

          ̅̅̅̅       ̅̅̅̅      ̅̅̅̅    ⁄ , onde   ̅̅̅̅     e   ̅̅̅̅    são as médias (entre três replicações) 

dos valores de atraso total das soluções de um determinado problema encontradas através dos 

métodos 2ns e 3n, respectivamente. O valor obtido para a média dos 432 valores de MP foi 

igual a 72%, portanto pode-se concluir que a média do atraso total para o BRKGA-3n foi em 

média 72% inferior à média obtida pelo BRKGA-2ns. 

O segundo experimento visa ilustrar o motivo da criação de um método alternativo ao 

método da literatura para identificação do estágio gargalo. Conforme apresentado na seção 

5.2, os trabalhos da literatura utilizam um método estático para identificação do gargalo, ou 

seja, é considerado como estágio gargalo o estágio com a maior carga de trabalho. Este 

trabalho propõe um método alternativo que utiliza uma chave aleatória para determinar o 

estágio gargalo, de tal maneira que qualquer um dos estágios pode ser considerado o gargalo. 

Denominado por estágio gargalo
+
 (ou estágio b) no método proposto, estágios com maior 

carga de trabalho possuem maior probabilidade de serem considerados o gargalo
+
 do sistema. 

Para fazer essa comparação, considere o método BRKGA-BC, proposto (em 5.2), e o método 

BRKGA-BC
*
 (igual ao método BRKGA-BC com exceção do primeiro passo no qual o 

estágio b é identificado). Neste passo, o método BRKGA-BC
*
 utiliza um método estático para 

determinação do gargalo
+
, ou seja, o estágio de maior carga de trabalho é considerado o 

gargalo
+
 do sistema. Utilizando o mesmo tamanho de população (400), critério de parada 

(t(n,s) – ver equação (27)) e mesmos parâmetros (pe = 25%, pm = 5% e Ph = 60%), o BRKGA-

BC apresentou melhor média para o atraso total em 372 dos 432 problemas (86%), 

desempenho bem superior ao método BRKGA-BC
*
 que apresentou melhor média para apenas 
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10% dos problemas (os 4% restantes são resultados de empates). A Tabela 15 mostra estes 

resultados em função da quantidade de estágios na qual é possível observar o desempenho 

superior do BRKGA-BC para os problemas teste com maior número de estágios (30). Neste 

conjunto de problemas, o BRKGA-BC consegue melhor média para o atraso total em 138 dos 

144 problemas (96%). Este resultado era esperado, tendo em vista o fato de que quanto maior 

a quantidade de estágios, maior a probabilidade de que existam outros gargalos no sistema. 

Tabela 15 – Melhores médias para o atraso total (em %) 

Estágios BRKGA-BC
*
 BRKGA-BC 

5 15  77  

10 13  85  

30 3  96  

Total 10  86  

6.5. Desempenhos dos métodos propostos 

Para analisar o desempenho dos seis BRKGAs propostos (BRKGA-FW, BRKGA-BC, 

BRKGA-RT3a, BRKGA-BW, BRKGA-BC(BW) e BRKGA-3n) foram utilizados os mesmos 

problemas teste e o mesmo número de replicações utilizados nas seções 6.2 e 6.4. A medida 

RDI foi escolhida para analisar o desempenho dos métodos. O RDI médio para os resultados 

encontrados com os seis métodos supracitados são apresentados na Tabela 16. Os valores 

destacado em cinza mostram os menores valores para o RDI, ou seja, os melhores resultados. 

Por exemplo, para os 48 problemas de 5 estágios e 30 tarefas, o BRKGA-RT3a atingiu o 

melhor resultado entre os seis métodos (RDI médio igual a 0,15).  

Analisando os resultados desta tabela vale destacar o desempenho superior dos métodos 

BRKGA-FW, BRKGA-BC e BRKGA-RT3a. Estes métodos apresentam RDI médio igual a 

0,21, 0,23 e 0,14 respectivamente, resultado bem superior se comparado ao quarto melhor 

método (0,45 atingido pelos métodos BRKGA-BW e BRKGA-BC(BW)). Comparando os três 

melhores métodos entre si, observa-se um desempenho superior do BRKGA-RT3a: RDI 

médio igual a 0,14, 7% menor que o segundo melhor método (0,21 atingido pelo BRKGA-

FW). Também é possível observar que em função da quantidade de estágios e tarefas o 

BRKGA-RT3a apresenta os melhores resultados para sete das nove configurações. A 

superioridade do BRKGA-RT3a também pode ser observada quando analisadas as 

quantidades de melhores soluções atingidas (Number of Best Solutions ou NBS) por cada um 
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dos métodos conforme apresentado na Tabela 17. Por exemplo, dentre os 432 problemas, o 

BRKGA-RT3a atingiu a melhor solução em 254 deles, o que corresponde a 59%. Em segundo 

lugar ficou o BRKGA-FW com 35%. 

Tabela 16 – RDI médio em função da quantidade de estágios e tarefas 

Estágios Tarefas 
BRKGA 

FW BC RT3a BW BC(BW) 3n 

5 

30 0,16 0,17 0,15 0,29 0,29 0,60 

50 0,19 0,18 0,21 0,26 0,39 0,62 

100 0,18 0,21 0,13 0,23 0,48 0,51 

10 

30 0,22 0,26 0,09 0,37 0,42 0,58 

50 0,26 0,28 0,22 0,52 0,47 0,69 

100 0,14 0,17 0,26 0,41 0,39 0,72 

30 

30 0,23 0,24 0,03 0,49 0,44 0,40 

50 0,31 0,34 0,06 0,75 0,65 0,63 

100 0,20 0,21 0,14 0,68 0,50 0,74 

RDI médio 0,21 0,23 0,14 0,45 0,45 0,61 

Tabela 17 – Número de melhores soluções para os BRKGAs propostos 

BRKGA NBS % 

FW 151 35 

BC 123 28 

RT3a 254 59 

BW 52 12 

BC(BW) 68 16 

3n 47 11 

O Gráfico 6 mostra a evolução do RDI em função do tempo de execução dos seis 

BRKGAs propostos para as três replicações dos 48 problemas de 10 estágios e 50 tarefas. Os 

RDIs foram calculados para cada geração, método, problema teste e replicação. Para isso, foi 

utilizada a equação (19), seção  3.4, da seguinte maneira: considere um determinado 

problema, todos os métodos e apenas os atrasos totais dos melhores indivíduos de cada 

geração. Sendo assim, faça: Sb o melhor valor encontrado para o atraso total, Sw o pior valor e 

Sa o valor encontrado para o atraso total da geração, replicação e método considerado. 
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Gráfico 6 – Evolução do RDI para o conjunto de problemas com 10 estágios/50 tarefas 

 

Através da análise do Gráfico 6, é possível observar que métodos mais elaborados, como, 

por exemplo, o BRKGA-BC(BW), começam com melhores soluções: RDI médio igual a 

0,29. Este RDI médio inicial superior do BRKGA-BC(BW) é previsível tendo em vista que 

este é um método mais elaborado que explora propriedades do estágio gargalo
+
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método BW que apresenta melhores resultados que o método FW (ver seção 3.4). Porém, esta 

melhor qualidade da população inicial não faz com que ela evolua melhor que populações 

iniciais de baixa qualidade, como é o caso do BRKGA-BC: RDI médio inicial igual a 0,94 e 

final igual a 0,01 que corresponde a uma redução de 93% no valor do RDI. Já o BRKGA-

BC(BW) consegue uma redução de apenas 26% (de 0,29 para 0,03). Isto pode ser justificado 

pelo fato de que AGs necessitam de aleatoriedade para uma evolução adequada da população 

e métodos mais elaborados podem limitar esta aleatoriedade. Os métodos BRKGA-FW e 

BRKGA-RT3a conseguem uma redução de, respectivamente, 82% (de 0,83 para 0,01) e 62% 

(de 0,63 para 0,01). Os resultados atingidos pelo BRKGA-RT3a indicam que ele apresenta o 

método de programação mais equilibrado para o algoritmo BRKGA evoluir adequadamente, 

pois seu método é suficientemente elaborado para obter bons resultados, mas não tão 

elaborado de tal maneira a limitar uma evolução adequada da população. 
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O Gráfico 6 foi desenhado apenas para a configuração de 10 estágios e 50 tarefas. O 

Apêndice A apresenta todos os nove gráficos para todas as configurações considerando os três 

níveis de estágios (5, 10 e 30) e os três níveis de tarefas (30, 50 e 100). As análises destes 

gráficos são semelhantes às feitas para o Gráfico 6.  

Para eliminar a possibilidade de que o tempo limite não é suficiente para a evolução 

adequada de determinados métodos, foi feito um teste com os mesmos 432 problemas teste 

utilizando um tempo limite igual ao dobro do tempo utilizado nos testes anteriores, ou seja, 

        . Os resultados deste experimento (Tabela 18) não indicaram alterações na ordem 

dos RDIs médios apresentados na Tabela 16, por exemplo, o BRKGA-RT3a continuou 

apresentado o melhor desempenho seguido pelos métodos BRKGA-FW e BRKGA-BC, nesta 

ordem. No entanto, este experimento mostrou uma melhora significativa nos resultados 

atingidos pelo método RT3a, tendo em vista que ele passa a apresentar os melhores resultados 

para todas as nove configurações de estágios e tarefas, além de aumentar sua vantagem em 

relação ao demais métodos, por exemplo, a diferença (em termos de RDI) em relação ao 

segundo melhor método (BRKGA-FW) passou de 7% (0,21 – 0,14) para 15% (0,24 – 0,09). 

Vale ressaltar que neste experimento o tempo médio de CPU para a resolução do conjunto de 

problemas com 30 estágios e 100 tarefas foi de 800 segundos. 

Tabela 18 – RDI médio em função da quantidade de estágios e tarefas: 2∙t(n, s) 

Estágios Tarefas 
BRKGA 

FW BC RT3a BW BC(BW) 3n 

5 

30 0,20 0,21 0,13 0,30 0,29 0,60 

50 0,25 0,27 0,08 0,40 0,42 0,56 

100 0,20 0,24 0,03 0,45 0,43 0,39 

10 

30 0,18 0,20 0,16 0,29 0,39 0,64 

50 0,26 0,34 0,15 0,54 0,51 0,70 

100 0,35 0,38 0,04 0,74 0,68 0,63 

30 

30 0,18 0,24 0,08 0,27 0,51 0,53 

50 0,21 0,25 0,11 0,46 0,43 0,71 

100 0,28 0,33 0,04 0,70 0,58 0,78 

RDI médio 0,24 0,27 0,09 0,46 0,47 0,62 
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6.6. Comparação com soluções ótimas e resultados da literatura 

Dentre os seis BRKGAs analisados na seção anterior, os métodos BRKGA-FW, BRKGA-

BC e BRKGA-RT3a apresentaram melhor desempenho e serão utilizados na comparação com 

métodos da literatura.  

Primeiramente, a fim de melhorar as avaliações deste trabalho, um estudo comparativo foi 

realizado com as melhores soluções fornecidas através da resolução do modelo de 

programação linear inteira mista (PLIM), apresentado na seção 2.2. Dada a dificuldade em 

obter soluções ótimas para o conjunto de problemas teste do porte dos problemas 

apresentados na seção 6.1, foi criado um novo conjunto com dimensões reduzidas. Este novo 

conjunto utiliza o mesmo método para geração de problemas teste apresentado na seção 6.1, 

porém com dimensões reduzidas. Logo, o número de estágios foi considerado fixo e igual a 

quatro (s = 4). O número de máquinas por estágios foi gerado de acordo com uma distribuição 

uniforme no intervalo de um a três. Os tempos de processamento e datas de entrega foram 

gerados do mesmo modo como apresentado na seção 6.1. Este conjunto consiste em 576 

problemas teste, três problemas para cada combinação do número de tarefas (4, 6, 8, 10), 

posição do gargalo no sistema (estágios 1, 2, 3 e 4), valor de L (0,5, 0,7 e 0,9), R (0,8 e 1,8) e 

T (0,1 e 0,5). Foi utilizado o pacote de otimização Xpress Optimization Suite 7.5.0 para 

resolver estes problemas dentro de um limite de tempo de uma hora. 

Com este conjunto de problemas teste e com este limite de tempo de execução, o software 

foi capaz de resolver 442 problemas, entre eles, todos os 288 problemas de 4 e 6 tarefas, 84% 

(121/144) e 23% (33/144) dos problemas de 8 tarefas e 10 tarefas, respectivamente. Os 

valores encontrados pelos métodos BRKGA-FW, BRKGA-BC e BRKGA-RT3a estão a, 

respectivamente, 3,0%, 0,8% e 2,4% dos valores ótimos. Cada um destes valores percentuais 

foi obtido através da média entre os valores de melhorias percentuais (MP) dos 404 problemas 

que apresentam valores ótimos maiores que zero. A medida MP foi calculada 

como:                   ⁄ , onde TT é o valor para o atraso total obtido através do 

método avaliado e    o valor do atraso total calculado para a solução ótima encontrada para 

um determinado problema. Também é possível observar o bom desempenho dos métodos 

propostos através da análise da quantidade de ótimos atingidos. Os métodos BRKGA-FW, 

BRKGA-BC e BRKGA-RT3a obtiveram a solução ótima em, respectivamente, 77% (340), 

83% (365) e 80% (352) dos 442 problemas. A Tabela 19 mostra os resultados em função do 
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número de tarefas dos problemas (4, 6, 8 e 10). Analisando esta tabela, é possível observar 

que o melhor desempenho do BRKGA-BC ocorre devido ao melhor desempenho em 

problemas menores (4, 6 e 8 tarefas) e que o método BRKGA-RT3a foi o único dos três 

métodos que atingiu o ótimo para todos os 33 problemas com maior número de tarefas (10), 

indicando uma tendência de um melhor desempenho deste método conforme crescem as 

dimensões do problema. 

Tabela 19 – Melhorias percentuais e quantidade de soluções ótimas 

Tarefas 

MP (%) Soluções ótimas (%) 

BRKGA BRKGA 

FW BC RT3a FW BC RT3a 

4 2,5 0,2 1,2 81 92 87 

6 1,4 0,8 1,2 76 80 78 

8 6,2 1,6 5,8 68 71 67 

10 0,2 0,2 0,0 94 94 100 

Total 3,0 0,8 2,4 77 83 80 

Considerando a média de MP apenas para os mesmos problemas teste nos quais os 

métodos heurísticos não encontraram a solução ótima, ou seja, 100 problemas (BRKGA-FW), 

77 (BRKGA-BC) e 87 (BRKGA-RT3a), os valores aumentam para 12,3% (BRKGA-FW) e 

4,2% (BRKGA-BC) 11,2% (BRKGA-RT3a), ou seja, mesmo quando os métodos não 

encontram a solução ótima, eles não ficam muito distantes do valor ótimo. 

Analisando o tempo de execução, a média de tempo computacional foi de 

aproximadamente 31 segundos para os métodos BRKGAs. Já o software levou em média 126 

segundos para resolver os 442 problemas nos quais foi possível encontrar o ótimo dentro do 

tempo limite de uma hora. 

Mainieri e Ronconi (2013) mostraram que os métodos BF-ATC e BC-PRTTa apresentam 

os melhores resultados para o problema FFs||∑Tj. Para obter os resultados do método BF-

ATC, de Lee, Kim e Choi (2004), foi utilizado o executável fornecido pelos autores. Já para o 

BC-PRTTa, foi utilizado o mesmo código desenvolvido em Mainieri e Ronconi (2013). Sendo 

assim, na média, os valores obtidos pelas heurísticas BF-ATC e BC-PRTTa estão a, 

respectivamente, 25,0% e 25,8% dos valores ótimos, desempenho bem inferior ao obtido 

pelos métodos BRKGAs. Com relação à quantidade de ótimos obtidos, as heurísticas BF-
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ATC e BC-PRTTa atingiram respectivamente 29% e 33%, novamente um desempenho 

inferior ao obtido pelos BRKGAs propostos. 

É importante observar que o método BF-ATC obteve 31 valores melhores que os valores 

ótimos. Os autores foram notificados com relação a esta inconsistência. Devido a esta 

contradição, o método BF-ATC não será mais analisado neste trabalho. 

Para tornar mais abrangente a comparação com os métodos da literatura, mais análises 

são feitas, desta vez considerando novamente os 432 problemas teste da seção 6.2 e a medida 

RDI, já que não são conhecidos os resultados ótimos para este conjunto de problemas. O RDI 

médio para os resultados encontrados através dos métodos BC-PRTTa, BRKGA-FW, 

BRKGA-BC e BRKGA-RT3a são apresentados na Tabela 20. Os valores destacados em cinza 

mostram os menores valores para o RDI, ou seja, os melhores resultados. Analisando os 

resultados desta tabela, vale destacar que no geral, o desempenho do BRKGA-RT3a (RDI 

médio igual a 0,25) é superior aos demais métodos. Comparando os resultados em função da 

quantidade de estágios e tarefas, é possível observar que o BRKGA-RT3a apresenta um 

desempenho superior para sete das nove classes de estágios/tarefas. A superioridade do 

BRKGA-RT3a também é evidente quando se analisa o número de melhores soluções 

atingidas: 61% dos 432 problemas, valor superior aos demais métodos: 15% (BC-PRTTa), 

35% (BRKGA-FW) e 29% (BRKGA-BC). 

Tabela 20 – RDI médio em função da quantidade de estágios e tarefas 

Estagios Tarefas BC-PRTTa BRKGA-FW BRKGA-BC BRKGA-RT3a 

5 

30 0,36 0,21 0,23 0,19 

50 0,23 0,23 0,20 0,21 

100 0,43 0,31 0,32 0,26 

10 

30 0,32 0,30 0,30 0,14 

50 0,22 0,26 0,26 0,18 

100 0,39 0,25 0,30 0,29 

30 

30 0,46 0,30 0,32 0,10 

50 0,31 0,27 0,30 0,16 

100 0,41 0,32 0,31 0,30 

RDI médio 0,39 0,31 0,32 0,25 

Blum e Roli (2003) destacam que heurísticas construtivas normalmente são métodos 

aproximados mais rápidos, se comparados com algoritmos de busca local. Dentro desta 
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classificação da literatura, o método BC-PRTTa pode ser classificado como uma heurística 

construtiva. Já o método BRKGA, como uma busca local. Considerando os 432 problemas, o 

BRKGA-RT3a apresentou uma média de tempo de CPU igual a 134,7 segundos. Já o método 

BC-PRTTa apresenta uma média igual 263 milissegundos para os mesmos 432 problemas. 

Apesar desta desvantagem, a utilização do BRKGA-RT3a pode ser justificada pela qualidade 

dos resultados e pela sua relativa simplicidade de implementação se comparado com o método 

BC-PRTTa. Além disso, custos computacionais mais elevados são esperados quando se utiliza 

métodos de busca local frente a heurísticas construtivas. 

Conforme apresentado, Hu, Bao e Jin (2009) abordam o FFs||∑Tj através da meta-

heurística busca tabu (que será denominada por BT-HBJ). Como não foi possível contactar os 

autores, não é possível fazer uma comparação conforme as feitas anteriormente. No entanto, 

através de 20 problemas reais, os autores comparam seus resultados com o método FW-EDD 

e mostram que o método BT-HBJ atinge uma média para o atraso total 14,06% abaixo dos 

valores encontrados pelo FW-EDD, sendo esta melhoria percentual (MP) calculada como: 

                     ⁄ , onde TTEDD e TT os valores de atraso total encontrados 

através do método FW-EDD e do método avaliado, respectivamente. Considerando este 

mesmo critério de comparação e os 432 problemas teste utilizados na seção 6.2, é possível 

observar que o BRKGA-FW, BRKGA-BC e BRKGA-RT3a apresentam, respectivamente, um 

valor para a média de MP igual a 18,1%, 18,0% e 17,9%, desempenhos superiores ao 

apresentado pelo método BT-HBJ, já que quanto maior esta diferença percentual, menor é o 

valor do atraso total se comparado com o valor encontrado pelo método FW-EDD. 

6.7. Comparação com limitante inferior 

Para aprimorar as análises, comparações com limitantes inferiores para o atraso total no 

ambiente flowshop híbrido são apresentadas nesta seção. O primeiro limitante inferior baseia-

se no fato de que a soma dos tempos de processamento de uma tarefa é um limitante inferior 

para a sua conclusão no último estágio. Portanto, define-se o limitante inferior (LBTj) para o 

atraso de uma tarefa j como: 

         (  ∑   

 

   

   ) (28) . 
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Assim sendo, para calcular o limitante inferior para o atraso total (     ), basta calcular 

a soma de      para todas as tarefas, ou seja: 

       ∑    

 

   

 (29) . 

O segundo limitante inferior considera tarefas difíceis como todas as tarefas que tem 

tempo de processamento total maior ou igual a sua data de entrega, ou seja, ∑    
 
      . 

Como a quantidade de tarefas difíceis (D) pode ser maior que o número de máquinas no 

primeiro estágio (m1), algumas destas tarefas ficarão em espera para entrar no sistema, 

portanto é possível melhorar o limitante inferior       através da adição do mínimo tempo 

de espera das tarefas difíceis, já que qualquer tempo de espera destas tarefas acarreta em 

atraso. 

Este novo limitante proposto será denominado por LBTT é definido de acordo com a 

seguinte equação: 

            ∑   

   

 (30) . 

onde: Ω é o conjunto das D – m1 tarefas que apresentam os menores tempos de processamento 

no primeiro estágio. Se D – m1 ≤ 0, então Ω = . 

Este limitante baseia-se no seguinte princípio: é possível afirmar que, na solução ótima, 

no mínimo D – m1 tarefas difíceis ficarão em espera para entrar no sistema e um possível 

limitante para o mínimo tempo de espera destas tarefas é igual à soma dos D – m1 menores 

tempos de processamento no primeiro estágio.  

Primeiramente será feita uma comparação destes limitantes com os resultados ótimos 

apresentados na seção 6.6. Os objetivos desta comparação preliminar são: analisar a diferença 

entre limitante proposto e o       e verificar a viabilidade de se utilizar o      para 

comparações com problemas teste de dimensões maiores. Para isso, foi utilizada como 

medida a melhoria percentual (MP) calculada como:                   ⁄ , sendo LB 

o valor do limitante considerado e     o valor do atraso total calculado para a solução ótima 

encontrada para um determinado problema. Considerando as 442 soluções ótimas conhecidas, 

a média de MP é igual a 24,4% e 20,7%. Ou seja, na média, os limitantes inferiores       e 
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     apresentam valores, respectivamente, 24,4% e 20,7% menores que os valores ótimos, o 

que mostra uma superioridade do limitante proposto (    ). 

Também vale destacar que para os problemas de maior porte (10 tarefas) a melhoria 

percentual do      ficou em 7,7%, o que mostra que este limitante pode ficar bem próximo 

aos valores ótimos. De acordo com os resultados apresentados, o      é considerado 

satisfatório para as análises que serão feitas a seguir com os problemas de dimensões ainda 

maiores.  

A Tabela 21 mostra a média de MP considerando os mesmos 432 problemas teste da 

seção 6.2. Neste caso, a medida MP foi calculada como:                   ⁄ , onde 

TT é o valor de atraso total encontrado através do método avaliado. Analisando os resultados 

desta tabela, verifica-se um desempenho equivalente já que as médias de: MP são bem 

próximas (27,57%, 27,55% e 27,53%). 

Tabela 21 – Comparação dos métodos com o limitante LBTT 

Estágios Tarefas BRKGA-FW BRKGA-BC BRKGA-RT3a 

5 

30 29,31 29,34 29,28 

50 44,99 44,95 45,05 

100 49,98 49,44 49,92 

10 

30 13,66 13,67 13,43 

50 29,44 29,59 29,46 

100 51,72 51,81 52,00 

30 

30 2,86 2,87 2,79 

50 7,81 7,84 7,51 

100 18,40 18,44 18,31 

Média de MP (%) 27,57 27,55 27,53 

Com relação à confiabilidade do limitante inferior proposto, os resultados da Tabela 21 

mostram que este limitante pode apresentar valores próximos ao ótimo, afinal em alguns 

casos (problemas com mais estágios e menos tarefas) ele está próximo dos resultados 

encontrados pelos métodos. Por exemplo, o limitante está aproximadamente 2,79% abaixo 

dos resultados obtidos pelo método BRKGA-RT3a para a classe de problemas com 30 

estágios e 30 tarefas. Isto pode ser explicado pelo fato de que, quanto menos tarefas e mais 

estágios (portanto mais máquinas), o tráfego das tarefas pelo sistema tende a ser menos 

congestionado o que aumenta a probabilidade das tarefas não passarem por filas entre os 
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estágios. O raciocínio inverso também é válido: quanto menos estágios e mais tarefas, mais 

congestionado tende a ser o trafego pelo sistema. Por exemplo, as classes de 5 estágios/100 

tarefas (mínimo de 49,44%) e 10 estágios/100 tarefas (mínimo 51,72%) são os casos nos 

quais o limitante está mais distante dos resultados atingidos pelos métodos. 

6.8. Aprendizado do algoritmo BRKGA 

Embora o algoritmo BRKGA use apenas chaves geradas aleatoriamente, conforme a 

literatura, ele é mais eficiente para encontrar soluções ótimas ou quase-ótimas do que um 

algoritmo puramente aleatório. O Gráfico 7 reforça essa evidência fornecendo fortes indícios 

de que existe um aprendizado no algoritmo BRKGA. Este gráfico foi desenhado da mesma 

maneira que o Gráfico 6 da seção 6.5 e mostra como os valores de RDI médio evoluem ao 

longo do tempo para uma população de 400 indivíduos do BRKGA-FW em comparação com 

400 valores obtidos por soluções aleatórias. Estas soluções aleatórias são geradas utilizando o 

mesmo algoritmo BRKGA-FW com os seguintes parâmetros: p = 400, pe = 1 e pm = 399. 

Desta maneira, os mutantes são as soluções aleatórias, a melhor solução é guardada no 

conjunto elite e nenhum cruzamento é feito.  

Gráfico 7 – Aprendizado do algoritmo BRKGA 
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O algoritmo que utiliza o método BRKGA-FW para obter soluções aleatórias será 

denominado por BRKGA-FW(rand). Como o objetivo deste gráfico é apenas ilustrar a 

diferença entre os dois algoritmos, foi escolhido um conjunto de problemas de pequeno porte 

(5 estágios/30 tarefas). Todos os nove gráficos para todas as configurações de estágios/tarefas 

são apresentados no Apêndice B e suas análises são semelhantes às feitas a seguir. 

Analisando os resultados do Gráfico 7 vale destacar que os dois algoritmos partem das 

mesmas populações iniciais, portanto o RDI inicial é o mesmo para as duas curvas (0,94). 

Após apenas 0,7 segundos de execução dos algoritmos, a diferença já é de 7% (0,84 – 0,77) e 

após 2 segundos, 50% (0,74 – 0,24). Depois de encerrados, o BRKGA-FW atinge um RDI 

médio igual a zero. Já o BRKGA-FW(rand) apresenta um RDI médio igual a 0,59. A 

superioridade também aparece no número de melhores soluções. O BRKGA-FW encontra a 

melhor solução para todos os 48 problemas. 

As conclusões deste trabalho, assim como as sugestões de passos futuros, são 

apresentadas no próximo capítulo. 
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7. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram propostos diferentes métodos baseados na meta-heurística BRKGA 

(Biased Random-Key Genetic Algorithm) para a minimização do atraso total no ambiente 

flowshop híbrido (FFs||∑Tj). Foi escolhida esta meta-heurística por ser um método 

relativamente recente, pouco aplicado a problemas de programação de tarefas, que apresenta 

bons resultados na literatura e por ser um método flexível, ou seja, capaz de lidar com 

diversos problemas de otimização de uma maneira relativamente simples se comparado com 

algoritmos genéticos tradicionais. Estudou-se o problema FFs||∑Tj por se tratar de um 

ambiente produtivo que aparece frequentemente em casos reais da indústria, por se tratar de 

um problema que considera uma medida de desempenho que leva em consideração a 

satisfação dos clientes e pelo fato do atraso total ser uma medida pouco explorada na 

literatura. 

Em seu algoritmo, o método BRKGA possui uma única etapa dependente do problema. 

Esta etapa é denominada como decodificador. Com o objetivo de analisar a influência desta 

importante etapa no desempenho do BRKGA, foram propostos diversos decodificadores para 

a resolução do FFs||∑Tj que resultaram em seis BRKGAs: BRKGA-FW, BRKGA-BC, 

BRKGA-RT3a, BRKGA-BW, BRKGA-BC(BW) e BRKGA-3n. Cada um destes BRKGAs 

foi ajustado independentemente utilizando um conjunto de 192 problemas teste da literatura. 

O resultado destes ajustes atingiu valores próximos para pe, pm, e Ph mostrando certa robustez 

dos métodos propostos. 

Considerando um conjunto maior de problemas teste (432), estes BRKGAs foram 

comparados entre si. Os resultados deste experimento computacional mostraram o melhor 

desempenho do BRKGA-RT3a que apresenta um RDI médio igual a 0,14, já o segundo 

melhor BRKGA (FW) apresentou um RDI médio igual a 0,21. A superioridade do BRKGA-

RT3a também pôde ser notada através da porcentagem de melhores soluções atingidas, 59% 

dos 432 problemas, valor superior ao atingido pelo método BRKGA-FW (35%). 

Experimentos adicionais considerando o dobro do tempo computacional mostraram uma 

considerável melhora do BRKGA-RT3a em relação aos demais métodos. Por exemplo, seu 

RDI diminuiu para 0,09 enquanto o RDI do segundo melhor método (BRKGA-FW) aumentou 

para 0,24. 
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Apesar de terem sido propostos decodificadores mais elaborados que o BRKGA-RT3a, os 

resultados obtidos com este método indicam que ele possui um bom equilíbrio entre 

intensificação e diversificação, visto que seu método é suficientemente elaborado para obter 

bons resultados, mas não tão elaborado a ponto de limitar o mecanismo de diversificação do 

algoritmo BRKGA. 

Nas comparações com a literatura, foram utilizados os métodos BC-PRTTa e BT-HBJ, 

respectivamente, uma heurística construtiva iterativa e uma meta-heurística baseada na busca 

tabu. Ainda considerando o conjunto de 432 problemas teste, foi mostrado que, em termos de 

RDI médio, o método BRKGA-RT3a (0,25) superou o método BC-PRTTa (0,39). O 

BRKGA-RT3a também apresentou melhores resultados que o BC-PRTTa para todas as nove 

configurações de estágios/tarefas. A superioridade também aparece quando se analisa a 

porcentagem de melhores soluções atingidas: BRKGA-RT3a (61%), BC-PRTTa (15%). Para 

obter os resultados do BC-PRTTa foi utilizado o mesmo código desenvolvido em Mainieri e 

Ronconi (2013). Vale ressaltar que o tempo computacional médio do BRKGA-RT3a (134,7 

segundos) é superior ao tempo do BC-PRTTa (263 milissegundos). Isto era esperado tendo 

em vista que se trata de uma meta-heurística e uma heurística construtiva, respectivamente. 

No entanto, além dos melhores resultados, o BRKGA-RT3a pode ser justificado pela sua 

relativa facilidade de implementação.  

Como não foi possível contactar os autores que desenvolveram o BT-HBJ, a comparação 

com este método foi feita utilizando como referência os resultados obtidos com o método 

FW-EDD. Os autores mostram que o método BT-HBJ apresentam resultados 14,06% abaixo 

dos resultados obtidos com o método FW-EDD. Já o método BRKGA-RT3a apresentou um 

desempenho superior: 17,9%. 

Devido às dimensões dos problemas teste da literatura, não foi possível encontrar suas 

respectivas soluções ótimas. Sendo assim, este trabalho propõe um novo limitante inferior 

(LBTT) para o mínimo atraso total que utiliza como base um limitante tradicional (LBTT
0
). 

Primeiramente, estes limitantes foram comparados com as 442 soluções ótimas conhecidas. 

Os resultados mostraram que o LBTT fica em média a 20,7% dos resultados ótimos e que este 

novo limitante corresponde a uma melhora de 3,7% em relação ao LBTT
0
 (24,4%). 

Comparando o LBTT com os resultados obtidos pelo BRKGA-RT3a para os 432 problemas 

de grande porte, foi possível observar que o LBTT fica em média 27,53% abaixo, com 
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destaque para alguns casos onde o BRKGA-RT3a fica bem próximo ao LBTT: 2,79% (30 

estágios/30 tarefas), 7,51% (30 estágios/50 tarefas) e 13,43% (10 estágios/30 tarefas). 

Para aprimorar a comparação entre as três melhores versões do BRKGA (BRKGA-FW, 

BRKGA-BC e BRKGA-RT3a), 576 novos problemas teste foram propostos. Com o objetivo 

de obter soluções ótimas, este novo conjunto de problemas possui dimensões reduzidas. Neste 

experimento computacional o BRKGA-BC apresentou desempenho superior ao demais 

BRKGAs. Considerando as 442 soluções ótimas, a quantidade de ótimos obtidos pelos 

BRKGAs foram 340 (BRKGA-FW), 365 (BRKGA-BC) e 352 (BRKGA-RT3a), com 

destaque para o BRKGA-RT3a que foi o único destes métodos que encontrou todas as 33 

soluções ótimas para os problemas com maior quantidade de tarefas. Em comparação com os 

BRKGAs, o método BC-PRTTa obteve um desempenho bem abaixo: apenas 146 soluções 

ótimas.  

Outra contribuição deste trabalho foi mostrar que, dentre os dois métodos da literatura 

que apresentam os melhores resultados para o FFs||∑Tj (BC-PRTTa e BF-ATC), o segundo 

atingiu resultados melhores que ótimo para 31 das 442 soluções ótimas conhecidas. Estes 

resultados melhores que o ótimo foram obtidos através do arquivo executável fornecido pelos 

próprios autores. Os autores foram notificados com relação a esta consistência e por isso os 

resultados do BF-ATC não foram utilizados em nenhuma outra comparação.  

Além disso, este experimento com soluções ótimas indicou que o BRKGA é bem melhor 

para encontrar valores ótimos ou próximos ao ótimo do que o método BC-PRTTa. Na média, 

os resultados obtidos com os métodos BRKGA-BC, BRKGA-RT3a, BRKGA-FW e BC-

PRTTa estão, respectivamente a, 0,8%, 2,4%, 3,0% e 25,8% dos resultados ótimos o que 

mostra um melhor desempenho dos métodos propostos neste trabalho. 

Devido ao bom desempenho da meta-heurística BRKGA aplicada ao problema 

considerado, um possível trabalho futuro é avaliação da sua utilização para outra configuração 

de flowshop híbrido, como por exemplo, uma configuração onde existam tempos de liberação 

no primeiro estágio e o tempo de processamento dependa do estágio e da máquina que a tarefa 

pode ser processada. 

Outro possível trabalho futuro é a avaliação do BRKGA para a alocação de recursos 

limitados em outros problemas de engenharia. Um problema adequado para esta investigação 
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é o problema SRWDM (do inglês Scheduling the Replacement of Wavelength-Division 

Multiplex Technology). Resumidamente, o problema SRWDM consiste em substituir uma 

tecnologia antiga por uma nova tecnologia (WDM) em redes de telecomunicações com o 

objetivo de minimizar as interrupções do serviço.  

Devido ao crescimento atual no tráfego em redes de telecomunicações, a tecnologia 

Wavelength Division Multiplexing (WDM) tem ganhado bastante importância na literatura. Li 

e Wang (2006) ressaltam que redes de transporte óptico baseadas na tecnologia WDM são 

consideradas a escolha mais apropriada para ser a base da internet no futuro. Já Marković et 

al. (2012) lembram que a tecnologia WDM empregada em redes ópticas é uma solução de 

baixo custo e capaz de fornecer praticamente capacidades ilimitadas necessárias para 

satisfazer o enorme crescimento no tráfego previsto para a próxima geração de redes. O 

problema SRWDM consiste em programar a substituição dos arcos dentro de um horizonte de 

planejamento pré-definido de maneira tal a minimizar a interrupção total da comunicação 

entre todos os pares de nós que possuem troca de informação (conexão).  

Estudos preliminares, que incluíram a implementação de uma primeira versão do 

BRKGA para este problema, já foram realizados durante o estágio no exterior supervisionado 

pelo pesquisador Maurício G. C. Resende (AT&T Labs Research). Os bons resultados obtidos 

motivam a realização de um estudo mais aprofundado sobre este tópico. 
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APÊNDICE A – Gráficos de evolução do RDI 

Os gráficos deste apêndice mostram a evolução do RDI em função do tempo de execução 

considerando os seis BRKGAs propostos. 
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APÊNDICE B – Gráficos de evolução do RDI (BRKGA-FW) 

Os gráficos deste apêndice mostram como os valores de RDI médio evoluem ao longo do 

tempo para uma população de 400 indivíduos do BRKGA-FW em comparação com 400 

valores obtidos por soluções aleatórias. 
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