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RESUMO 
 

 

Neste trabalho foi utilizada a técnica metaheurística algoritmos genéticos em 

conjunto com as heurísticas FIFO; LPT e SPT para tratar o problema de 

sequenciamento de ordens de produção em ambientes job shop. Tais heurísticas 

foram aplicadas às populações iniciais e submetidas ao algoritmo genético para 

convergência das soluções. Foram usados exemplares de teste disponíveis em OR-

Library, uma biblioteca de pesquisa operacional, comumente usada por 

pesquisadores para realizar estudos voltados à área operacional. Tais exemplares 

têm como característica a disponibilidade das ordens de produção para alocação no 

instante zero e tempos de processamento fixos. Todo desenvolvimento foi realizado 

em linguagem C++, acoplando-se uma biblioteca de algoritmo genético chamada 

GALib, além do desenvolvimento da função de avaliação das soluções geradas pelo 

algoritmo genético. Cada experimento foi realizado partindo de uma solução inicial 

ordenada de acordo com as heurísticas FIFO; FIFO+SPT e FIFO+LPT, além de uma 

semente inicial não factível e outra com uma adaptação da heurística NEH 

desenvolvida por Nawas; Enscore e HAM, cujas iniciais deram origem ao nome da 

heurística. A seção de resultados mostra que, com a utilização da adaptação da 

heurística NEH, houve ganhos no gap médio alcançado nas iterações e no tempo 

médio de processamento do algoritmo genético, e também um ganho no número 

médio de soluções não factíveis geradas pelo algoritmo genético. 

 

 

Palavras chave: Soluções Iniciais, Sequenciamento da Produção, Job Shop, 

Algoritmos Genéticos. 
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Abstract 
 
In this work was used the genetic algorithms metaheuristic technique together with 

FIFO heuristics; LPT and SPT to handle the problem of sequencing of production 

orders in job shop environments. These heuristics were applied to the initial 

populations and submitted to the genetic algorithm for solution convergence. Were 

used test exemplaries, available in OR-Library, an operational research library 

commonly used by researchers to conduct studies on the operational area. Such 

exemplaries have like the characteristic of the availability of production orders for 

zero-time allocation and fixed processing times. All development was done in C ++ 

language, coupled with a genetic algorithm library called GALib, besides the 

development of the function of evaluation of the solutions generated by the genetic 

algorithm. Each experiment was performed starting from an initial solution ordered 

according to FIFO heuristics; FIFO + SPT and FIFO + LPT, besides an initial seed 

not feasible and another with an adaptation of the NEH heuristic developed by 

Nawas; Enscore and HAM, whose initials gave rise to the name of heuristic. The 

results section shows that with the use of the NEH heuristic adaptation, there were 

gains in the average gap reached in the iterations and in the average processing time 

of the genetic algorithm, as well as a gain in the average number of non-feasible 

solutions generated by the genetic algorithm. 

 

Keywords: Initial Solutions, Production Sequencing, Job Shop, Genetic Algorithms. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Com o objetivo de contribuir com a melhoria dos processos produtivos das 

empresas, a comunidade acadêmica investe em pesquisas operacionais a fim de 

promover uma otimização em tais processos. Esta otimização visa, por exemplo, 

uma utilização racional de recursos disponíveis para diminuir ao máximo a 

ociosidade e melhorar o aproveitamento de seu parque, contribuindo com a 

eficiência do processo produtivo. Esta otimização tem sido objeto de estudo e 

pesquisa em várias áreas do conhecimento como, por exemplo, gestão empresarial, 

economia, logística, entre outros, e mais particularmente nos estudos da engenharia 

de produção, ou como também chamado engenharia industrial (KUNNATHUR et al., 

2004; HEINONEN; PETTERSSON, 2007).  

Dentre os principais problemas da engenharia de produção, o problema de 

sequenciamento da produção vem sendo estudado atualmente por um grande 

número de pesquisadores (ASADZADEH, 2015; AMIRGHASEMI & ZAMANI, 2015, 

LIU et al., 2015). 

 Este problema consiste em encontrar qual a melhor sequência das 

operações a serem realizadas na linha de produção, buscando otimizar algum tipo 

de critério como, por exemplo, reduzir ao máximo o tempo de ociosidade das 

máquinas, resultando em melhor aproveitamento dos recursos. Segundo Bo Peng et 

al. (2015), o problema de sequenciamento do ambiente job shop é um dos 

problemas de agendamento mais importantes que surgem em situações em que um 

conjunto de atividades, que seguem padrões de fluxo irregulares, deve ser realizado 

por um conjunto de recursos escassos. 

Dependendo da quantidade de tarefas e máquinas que compõem o processo, 

o problema de sequenciamento do ambiente job shop pode ser de baixa, média ou 

alta complexidade. Os problemas de baixa complexidade podem ser resolvidos 

manualmente, enquanto que os de média complexidade exigem o uso de recursos 

computacionais para avaliar todas as combinações possíveis. Já os problemas de 

alta complexidade, devido à enorme quantidade de combinações possíveis, podem 

atingir um nível em que os recursos computacionais, existentes até o momento, não 

são suficientes para encontrar a melhor solução em um tempo aceitável. Esses 
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problemas recebem a classificação de NP-Hard (No-deterministic Polynomial Time 

Hard). 

Problemas classificados como NP-Hard são de difícil resolução, inviabilizando 

suas resoluções por métodos exatos em tempo computacional aceitável. Problemas 

com esta classificação têm sido tratados pelos pesquisadores com a utilização de 

métodos metaheurísticos, que possibilitam aplicar técnicas de várias formas para a 

resolução dos problemas voltados à pesquisa operacional, e têm como intuito gerar 

soluções cada vez melhores ou que consumam menos recursos computacionais na 

obtenção destas soluções.  

Métodos heurísticos podem ser definidos como métodos que utilizam 

algoritmos inspirados em processos intuitivos que buscam soluções factíveis, não 

necessariamente as melhores soluções, mas com tempo computacional aceitável. 

Segundo Glover & Kochenberger (2003), metaheurísticas, em sua definição original, 

são métodos de solução que orquestram uma interação entre os procedimentos de 

busca local e estratégias de nível superior para criar um processo capaz de escapar 

de ótimos locais e realizar uma pesquisa robusta em um espaço de busca.  

Com foco no custo computacional, estes métodos foram desenvolvidos com o 

intuito de percorrer um espaço de busca reduzido, porém, de boa qualidade. Com 

isso, busca-se a melhor solução possível dentro do espaço de busca percorrido, 

podendo encontrar a solução ótima, porém, sem garantias, dentro de um tempo 

aceitável. 

Algumas metaheurísticas foram inspiradas em fenômenos da natureza ou 

processos físicos e combinam medidas como funções objetivo, funções de aptidão 

ou heurísticas, e vêm sendo utilizadas em vários trabalhos de pesquisa como, por 

exemplo, Simulated Annealing (HADI MOKHTARI; MEHRDADDADGAR, 2015), 

Colônia de Formigas (SAIDI-MEHRABAD et al., 2015; XIANG et al., 2015) e 

Algoritmos Genéticos (ASADZADEH, 2015; AMIRGHASEMI & ZAMANI, 2015; 

QING-DAO-ER-JI et al., 2013; KURDI, 2015). 

A metaheurística algoritmo genético (AG) foi inspirada na teoria da evolução 

das espécies, formulada por Darwin, e pode ser usada para gerar soluções para o 

problema de sequenciamento de ordens de produção. Com o auxílio de uma função 

objetivo que representa o problema, cada solução é avaliada e pontuada ou 

penalizada de acordo com sua aptidão em relação à resolução do problema. O 

método computacional do AG possui recursos que imitam o comportamento da 
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natureza como mutação e cruzamento, teorizados por Darwin. Tais recursos são 

utilizados para escolher as soluções mais adaptadas ao problema e gerar novas 

populações, buscando a convergência para a melhor solução possível. Por 

convergência da solução entende-se caminhar para o melhor ponto possível dentro 

do espaço de busca percorrido pelo método. 

A utilização do AG permite a aplicação de várias abordagens diferentes como, 

por exemplo, diferentes representações da solução do problema, podendo estas ser 

representações diretas ou indiretas. Nas representações diretas, o indivíduo 

(cromossomo) representa uma solução do problema, ao passo que na 

representação indireta o indivíduo representa uma solução codificada e se faz 

necessário aplicar uma conversão para que a mesma se torne uma representação 

direta do problema.  

Grassi (2014) utilizou as duas formas de representação, sendo uma 

representação direta do problema e uma representação indireta em que cada 

indivíduo gerado pelo AG representa um conjunto de permutações que a solução 

deverá sofrer. Em sua abordagem, é mantida uma solução com representação direta 

do problema que recebe o nome de semente inicial. O cromossomo gerado pelo AG 

induz uma permutação na semente inicial gerando novas soluções, refletindo 

diretamente na ordem de execução de cada job em cada máquina. Esta abordagem 

se propõe a reduzir o número de soluções não factíveis geradas pelo AG, levando 

em consideração que o ponto de partida é uma solução considerada de boa 

qualidade, e que serão geradas novas soluções a partir de permutações sobre a 

mesma. 

 

1.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

a) Considerações 

 Tendo em vista que testes recentes utilizam algoritmos genéticos 

convencionais para a resolução de problemas de sequenciamento da produção em 

ambiente job shop, existe a necessidade de utilizar novas técnicas e/ou parâmetros. 

Diante desta necessidade, Grassi (2014) propôs a utilização de uma representação 

baseada em semente dinâmica para gerar soluções iniciais, e conseguiu um ganho 

da ordem de 10% na taxa de convergência de uma solução, porém, ainda sem que 
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os resultados atingissem todos os problemas estudados em seu trabalho. A semente 

inicial foi baseada na regra FIFO, porém, outras regras não foram testadas.  

Levando em consideração que a abordagem proposta utiliza cada um dos 

cromossomos gerados pelo AG para realizar permutações na semente inicial, 

gerando novas soluções candidatas, pode-se dizer que a qualidade desta semente 

pode influenciar muito na varredura do espaço de busca. Diante desta característica, 

além do fato que a regra FIFO não utiliza a informação de tempo de processamento 

das tarefas, é importante testar a utilização de heurísticas que utilizam esta 

informação e avaliar seus possíveis efeitos. 

 

b) Problema de pesquisa 

A proposta deste trabalho é responder o seguinte problema de pesquisa:  

Quais são as influências causadas pelo uso de heurísticas na geração da 

semente inicial submetida ao algoritmo genético, em problemas de 

sequenciamento da produção em ambientes job shop, em relação ao número 

de soluções não factíveis geradas e a convergência do método? 

 

c) Hipótese de pesquisa 

O presente trabalho considera a seguinte hipótese ao problema de pesquisa:  

Gerar a solução inicial com uso de heurísticas reduz o número de soluções 

não factíveis geradas pelo AG, melhorando a convergência do método quando 

aplicado à solução de problema de sequenciamento de tarefas em ambiente JSSP. 

 

1.2. OBJETIVOS 

a) Objetivo geral: 

Realizar uma análise da influência das soluções iniciais do AG, quando 

criadas com o uso de heurísticas. 

 

b) Objetivos específicos: 

• Pesquisar heurísticas adequadas para gerar soluções iniciais no AG; 
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• Identificar o efeito das soluções iniciais em relação ao número de 

soluções não factíveis; 

• Avaliar os efeitos das soluções iniciais na convergência do AG. 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Por se tratar de um problema bastante pesquisado pela comunidade 

acadêmica, em que para alguns cenários ainda não se conhece a solução ideal, o 

sequenciamento de tarefas em um ambiente job shop merece atenção especial, 

devendo ser estudado até que se esgotem todas as possibilidades. 

Com este trabalho, pretende-se avançar os testes da utilização de semente 

dinâmica com uso de heurísticas que levam em consideração o tempo de 

processamento, e chegar a um algoritmo que contribua para encontrar mais 

rapidamente a solução para o problema de sequenciamento do ambiente job shop. 

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por cinco capítulos, sendo que o primeiro faz uma 

breve introdução à proposta de pesquisa.  

O capítulo dois apresenta a fundamentação teórica com o intuito de 

familiarizar o leitor com o ambiente de produção job shop, bem como seus 

problemas de sequenciamento de ordens de produção. Introduz de forma sucinta o 

conceito de técnicas de otimização e, de forma mais aprofundada, discorre sobre a 

metaheurística Algoritmo Genético, que é utilizada neste trabalho na tentativa de 

solução do problema de sequenciamento do ambiente job shop. 

No capítulo três, são descritos os materiais e métodos utilizados neste 

trabalho, apresentando a biblioteca GaLib, que implementa todos os métodos 

necessários à aplicação da metaheurística algoritmos genéticos; uma breve 

introdução às regras de prioridade utilizadas na primeira fase do trabalho e, por fim, 

descreve a heurística adotada. 

No capítulo quatro, são apresentados os resultados e as discussões. 

No capítulo cinco, são apresentadas as conclusões, as limitações e as 

sugestões para continuidade do trabalho de pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. PROBLEMAS DE SEQUENCIAMENTO 

Para uma melhor compreensão do problema de sequenciamento de produção 

e entendimento da necessidade de buscar uma melhor solução para o mesmo, é 

apresentada nesta seção uma explanação sobre o ambiente job shop e seu 

problema de sequenciamento de tarefas. A Figura 1, apresenta um cenário típico de 

produção. 

 

Figura 1 – Cenário típico de sequenciamento de produção 

 

Fonte: o autor 

 

O cenário acima exemplifica a confecção de dois produtos diferentes, cada 

qual com uma sequência de tarefas diferentes. A cada uma das sequências pode ser 

chamada de ordem de produção ou job.  

É possível aplicar sequencias diferentes para atendimento das duas ordens 

de produção, podendo resultar em tempos totais diferentes de acordo com a 
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quantidade de unidades de tempo que cada uma das tarefas demandar. A Figura 2 

ilustra duas possibilidades de sequenciamento dos jobs da Figura 1. 

 

Figura 2 – Problema referente ao cenário da figura 1: dois sequenciamentos 

                        
Máquina 1   1 2             
Máquina 2       1 2           
Máquina 3 1           2         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tempo 

 

Sequência 1: prioridade para as tarefas do job 1 em relação às tarefas do job 2. 

 

                        
Máquina 1 2     1           
Máquina 2   2       1       
Máquina 3     2 1             
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tempo 

 

Sequência 2: prioridade para as tarefas do job 2 em relação às tarefas do job 1. 

 

Fonte: o autor 

 

O exemplo acima representa um cenário bem simples, no qual existem 

poucas combinações possíveis de sequenciamento da produção devido à pequena 

quantidade de máquinas e de tarefas. No entanto, é possível verificar que a 

sequência 1 consome 7 unidades de tempo enquanto que a sequência 2 consome 8 

unidades de tempo, demonstrando que existem diferenças no tempo total de 

produção dependendo da sequência de execução das tarefas. De acordo com a 

sequência escolhida pode-se reduzir ou aumentar o tempo em que uma ou mais 

máquinas ficam ociosas enquanto aguardam a finalização da tarefa anterior, 

influenciando diretamente o tempo total de produção, também conhecido como 

makespan.  

Em cenários reais é possível encontrar situações extremamente complexas, 

com um número superior tanto de máquinas quanto de tarefas. Encontrar a melhor 

sequência de execução de tarefas nestes cenários se torna um desafio bastante 

complexo, pois, a quantidade de combinações possíveis aumenta exponencialmente 



 

20 

 

(LUKASZEWICS, 2005). A esta atividade dá-se o nome de sequenciamento da 

produção. 

Lukaszewicz (2005) definiu o sequenciamento da produção como o processo 

de atribuição de um ou mais recursos para a execução de certas atividades as 

quais, em sua execução, vão exigir certa quantidade de tempo. Em um ambiente 

industrial as máquinas podem representar os recursos, e as tarefas são as 

atividades que são processadas em cada máquina. Portanto, um job é um conjunto 

de uma ou mais tarefas. 

De acordo com a forma como os jobs são distribuídos para diferentes 

máquinas e se os mesmos são diferentes entre si, os cenários de produção recebem 

diferentes classificações (ALLAHVERDI et al., 2008). 

Segundo (GRAHAM et al., 1979), os ambientes de produção se classificam 

em: 

• Simples etapa : onde existe apenas uma operação para cada tarefa. Somente 

poderá existir uma máquina para executar cada tarefa, ou várias máquinas com a 

mesma funcionalidade trabalhando de forma paralela para executar as mesmas 

operações; 

• Múltiplas etapas : onde existe a necessidade de uma ordem para executar 

operações diferentes em máquinas diferentes. Este ambiente exige a execução 

das operações em várias máquinas com funcionalidades diferentes. Este grupo 

se subdivide em: 

o Flow shop : mesmas rotas para todas as ordens; 

o Open shop : rota das máquinas pode variar entre diferentes ordens; 

• Job shop : cada ordem é única, com rotas pré-estabelecidas sendo diferentes 

umas das outras. Este é o objeto de estudo deste trabalho. 

 

2.2. PROBLEMAS DO AMBIENTE JOB SHOP 

a) Definição 

Os problemas dentro deste ambiente são conhecidos como problemas de 

sequenciamento job shop (JSSP – job shop scheduling problem). Segundo Bo Peng 

et al. (2015), nos diferentes cenários do ambiente de produção pode-se classificar as 

principais características e limitações do JSSP como: 

• Cada job é composto por várias tarefas de um processo; 
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• Cada job deve ser processado em cada uma das máquinas; 

• Cada job possui um tempo de processamento fixo; 

• Cada máquina pode processar no máximo, uma operação de cada vez; 

• Uma vez que uma operação de processamento começa em uma determinada 

máquina, ela deve concluir o processamento nessa máquina sem preempção; 

• O job somente pode ser agendado se a máquina estiver disponível. 

 

Levando em consideração todas as características e o comportamento 

descritos acima, um problema de sequenciamento em ambiente de produção job 

shop consiste em um processo de tomada de decisão a fim de otimizar alguns 

critérios, a partir de sequência de tarefas, tais como minimizar o tempo de entrega e 

maximizar a utilização de seus recursos, aumentando a capacidade produtiva. Para 

tratar esse problema com o uso de técnicas de otimização, é necessário o uso de 

representações das soluções. 

 

b) Representações  

É importante utilizar formas de representações, tanto para o problema quanto 

para as soluções do problema. Esta é uma das etapas mais críticas no AG. A 

representação depende do problema sendo tratado e sua correta definição influencia 

diretamente na quantidade de soluções não factíveis. Como formas de 

representação do problema podem ser citadas: sequência tecnológica; matrizes e 

gráficos disjuntivos. Já as soluções deste problema podem ser apresentadas com o 

uso de gráficos de Gantt, matriz de soluções ou por gráfico conjuntivo. O gráfico 

conjuntivo é gerado a partir do gráfico disjuntivo ordenando as rotas entre as 

mesmas máquinas. 

Segundo Yamada (2003), as representações do JSSP podem ser definidas 

como: 

 

Tabela de sequência tecnológica: apresenta o tempo de processamento de cada job 

em cada máquina bem como a sequência das tarefas em cada ordem. A Tabela 1 

apresenta um exemplo desta representação; 
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Tabela 1 - Exemplo de sequência tecnológica para o problema da Figura 1 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(1) 2(2) 3(2) 
2 3(2) 2(2) 1(1) 

Fonte: adaptado de Grassi (2014). 

 

• Matrizes: a Figura 3 demonstra a representação do problema da Figura 1 em 

matrizes. 

Figura 3 - Exemplo de representação por matriz do problema da Figura 1. 

����� � �1 2 3
3 2 1� , ���� � �1 2 2

2 2 1� 

Fonte: adaptado de Grassi (2014) 

 

No qual Ojm representa o job j sendo processado na máquina m, e Pjm representa 

o tempo de duração do processamento do job j na máquina m. 

 

• Gráfico Disjuntivo: apresenta de forma visual as informações da sequência 

tecnológica, bem como as restrições do problema através de seus arcos 

disjuntivos. A Figura 4 ilustra um exemplo de gráfico disjuntivo. 

 

Figura 4 - Exemplo de gráfico disjuntivo do problema da Figura 1 

 

Fonte: adaptado de Grassi (2014) 

 

• Gráfico de Gantt: de forma bastante simples e objetiva, apresenta as unidades de 

tempo no eixo da abscissa e o número da máquina no eixo da ordenada. A  
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• Figura 5 ilustra um exemplo deste gráfico. 

 

 
Figura 5 - Exemplo de gráfico de Gantt 

                        
Máquina 1 2     1           
Máquina 2   2       1       
Máquina 3     2 1             
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tempo 

 

Fonte: adaptado de Grassi (2014) 

 

c) Formulação matemática 

Segundo Pinedo (2008), existem várias formulações de programação 

matemática para JSSP, incluindo uma série de formulações de programação inteira. 

No entanto, a formulação mais frequentemente utilizada é a chamada formulação de 

programação disjuntiva. Esta formulação de programação disjuntiva está 

intimamente relacionada com a representação gráfica disjuntiva do job shop.  

 

minimizar Cmax 
 
sujeito a: 
 
ykj − yij ≥ pij    para todo (i, j) → (k, j) ∈ A 
Cmax − yij ≥ pij   para todo (i, j) ∈ N 
yij − yil ≥ pil or yil − yij ≥ pij para todo (i, l) and (i, j), i= 1, . . . ,m 

yij ≥ 0    para todo (i, j) ∈ N 

 

Nesta formulação, o primeiro conjunto de restrições garante que a operação 

(k, j) não pode começar antes da operação (i, j) ser completada. O terceiro conjunto 

de restrições é chamado de restrições disjuntivas; elas asseguram que exista 

alguma ordem entre as operações de diferentes jobs que têm de ser processados na 

mesma máquina. Devido a estas restrições, esta formulação é referida como uma 

formulação de programação disjuntiva. 
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d) Ambiente job shop X ambiente flow shop 

O ambiente flow shop se distingue do ambiente job shop na definição das 

rotas. Enquanto o job shop tem suas rotas pré-estabelecidas e diferentes umas das 

outras, o flow shop possui a mesma rota para todos os jobs. 

 

e) Factibilidade das soluções 

Um exemplo simples e prático de uma solução não factível pode ser 

demonstrado em um cenário no qual existem dois jobs a serem processados em 

duas máquinas. Como as prioridades de cada job devem ser respeitadas, há 

situações em que um job não pode ser executado antes de outro, forçando a espera 

do encerramento de um determinado job para início do outro.  

Levando em consideração o problema definido na sequência tecnológica 

demonstrada na Tabela 2 o job J1 deve ser processado, obrigatoriamente, primeiro 

pela máquina M2 e depois pela máquina M1. 

 

 
Tabela 2 - Sequência tecnológica 

Job Máquina (Tempo) 
1 2(1) 1(2) 
2 1(1) 2(1) 

Fonte: o autor 
 

 

Este problema possibilita as quatro sequências abaixo: 

• Sequência 1: {J1, J2; J1, J2} que indica J1, J2 em M1 e J1, J2 em M2; 

• Sequência 2: {J1, J2; J2, J1} que indica J1, J2 em M1 e J2, J1 em M2; 

• Sequência 3: {J2, J1; J1, J2} que indica J2, J1 em M1 e J1, J2 em M2; 

• Sequência 4: {J2, J1; J2, J1} que indica J2, J1 em M1 e J1, J2 em M2. 

 

A sequência de número 2 não é factível, pois, o job J2 ficará parado na 

máquina M1 e o job J1 ficará parado na máquina M2.  

 

f) Instâncias de teste 

De acordo com a literatura, frequentemente, os problemas de 

sequenciamento de ambiente job shop são estudados utilizando-se de exemplares 
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de problemas conhecidos como benchmarks. Tais exemplares permitem testar 

métodos e determinar suas capacidades e limitações (JAIN; MEERAN, 1999). 

Existe uma grande variedade de grupos de exemplares de teste propostos por 

vários pesquisadores, totalizando um acervo de mais de 200 tipos de cenários de job 

shop scheduling problem. Em comum, todos os exemplares de teste são 

determinados pelo número de máquinas e jobs e seus respectivos tempos de 

processamento. É comum cada exemplar de teste ser batizado com as iniciais de 

seus autores, como em LA de Lawrence. Um grande número de exemplares de 

testes está disponível na OR-Library (BEASLEY, 2005). 

Os exemplares de teste propostos por Lawrence vão de LA01 a LA40, 

subdivididos em oito grupos com configurações distintas de jobs e máquinas. A   

Tabela 3 demonstra os grupos de exemplares de teste, propostos por Lawrence, que 

foram estudados neste trabalho com suas respectivas quantidades de operações e 

combinações possíveis, calculadas com base na fórmula (n!)m (LUKASZEWICZ, 

2005). Como já citado, muitas dessas combinações podem ser impossíveis de 

serem executadas em função de não atenderem a todas as restrições dos modelos.  

 

Tabela 3 – Grupos de exemplares propostos por Lawrence 

Grupo Jobs (n) Máquinas(m) Operações Combinações: (n!)m 

LA01 a LA05 10 5 50 6,29238E+32 

LA06 a LA10 15 5 75 3,82383E+60 

LA11 a LA15 20 5 100 8,5236E+91 

LA16 a LA20 10 10 100 3,95941E+65 

LA21 a LA25 15 10 150 1,4622E+121 

Fonte: OR-Library 

 

A Tabela 4 a seguir demonstra o exemplar de teste LA01 proposto por 

Lawrence. Os demais exemplares analisados neste trabalho podem ser consultados 

na seção de apêndices. 
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Tabela 4 - Exemplar de teste LA01 (10 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 

1 1(10) 2(7) 3(9) 4(10) 5(3) 

2 1(7) 2(4) 3(7) 4(4) 5(1) 

3 1(6) 2(10) 3(4) 4(7) 5(8) 

4 1(5) 2(2) 3(5) 4(6) 5(4) 

5 1(8) 2(6) 3(6) 4(1) 5(6) 

6 1(4) 2(9) 3(10) 4(2) 5(7) 

7 1(1) 2(3) 3(8) 4(3) 5(10) 

8 1(9) 2(8) 3(1) 4(5) 5(5) 

9 1(2) 2(1) 3(3) 4(8) 5(9) 

10 1(3) 2(5) 3(2) 4(9) 5(2) 

 

Para tratar estes problemas são utilizados métodos de otimização que se 

dividem em dois grupos, os métodos heurísticos e os métodos exatos, também 

conhecidos como determinísticos. Os métodos heurísticos são usados para tentar 

encontrar soluções subótimas para problemas NP-Hard, como alguns exemplos do 

JSSP que, com recursos computacionais existentes no momento, não são possíveis 

de solucionar com a utilização de métodos determinísticos.  

Problemas com este grau de complexidade permitem um número muito 

grande de combinações possíveis quando se faz o cruzamento entre jobs e 

máquinas. Segundo Lukaszewicz (2005), o espaço de soluções para um JSSP é 

formado por (n!)m sequências possíveis, sendo n o número de jobs e m o número de 

máquinas. Sendo assim, em um cenário com 15 jobs e 10 máquinas existem 1,46 * 

10121 combinações possíveis. No entanto, muitas dessas combinações são 

impossíveis de serem executadas na prática devido a não satisfazerem todas as 

restrições de um problema. Essas soluções são chamadas de soluções não factíveis 

ou infactíveis. 

Avaliar a viabilidade e o tempo total (makespan) de cada uma destas 

combinações à procura da melhor solução pode exigir um tempo computacional 

grande, correndo o risco de nem mesmo concluir a tarefa devido a recursos 

computacionais escassos em problemas muito complexos. Diante destes problemas 

são utilizados métodos avançados que propõem a avaliação de um número limitado 



 

27 

 

dessas combinações possíveis, com o intuito de diminuir o espaço de busca e 

selecionar apenas as melhores soluções dentre as avaliadas. Estes métodos são 

chamados de metaheurísticas e se baseiam em algum conhecimento histórico dos 

resultados anteriores. Apesar de poderem encontrar a solução ótima, se propõem a 

encontrar a solução subótima dentro de um tempo computacional aceitável. 

Na literatura especializada o makespan é o parâmetro mais utilizado para 

avaliar as soluções. Makespan se refere ao tempo total entre o processamento da 

primeira tarefa do primeiro job até a última tarefa do último job (LUKASZEWICZ, 

2005; PINEDO, 2008). 

Várias pesquisas que abordam o JSSP com a utilização de metaheurísticas 

vêm sendo publicadas ao longo dos anos. Gao, et al. (2015) utilizaram a 

metaheurística Colônia de Formigas para tratar o problema de agendamento em 

remanufatura de engenharia; Saidi-Mehrabad et al. (2015) utilizaram a mesma 

metaheurística para tratar um problema de tempo de transporte entre as máquinas.  

Como trabalhos recentes utilizando-se da metaheurística algoritmo genético 

no tratamento do JSSP podem ser citados: Asadzadeh (2015); Amirghasemi & 

Zamani (2015); Qing-dao-er-ji et al. (2013) e Kurdi (2015). O que demonstra o 

interesse da comunidade científica no uso dessa metaheurística. 

Recentemente foi proposto por Grassi (2014), um algoritmo genético com 

representação binária (DSGA) utilizando-se de um conceito de semente dinâmica 

para produzir as soluções, com a proposta de redução do número de soluções não 

factíveis. Este trabalho destacou a eficiência da proposta na geração de soluções 

factíveis utilizando uma semente inicial, também factível, na qual foi aplicada a 

heurística FIFO e obteve um ganho de cerca de 10% no número de soluções 

factíveis geradas se comparado à abordagem convencional, apenas com elitismo. 

 

2.3. TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO 

Entende-se como técnica de otimização, um algoritmo computacional criado 

para tentar solucionar problemas de diferentes formas de construção.  Com a 

utilização de funções objetivo que representam o problema, uma técnica de 

otimização busca identificar boas soluções para o mesmo (soluções subótimas) ou 

até mesmo a melhor solução (solução ótima). Vários fatores influenciam no sucesso 

da técnica utilizada como: a adequada representação do problema e a escolha 
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apropriada dos valores dos parâmetros específicos de cada técnica de otimização 

(WANG; ZOU, 2003). 

Como dito anteriormente, os métodos de otimização se dividem em métodos 

determinísticos e métodos heurísticos. Segundo Pinedo (2008), os métodos 

determinísticos não consideram o tempo para encontrar uma solução ótima, o que 

pode ser um problema em ambientes reais, uma vez que se faz necessário ter 

respostas rápidas. Os métodos heurísticos buscam apresentar a melhor solução 

encontrada durante um tempo de execução ou um número de iterações, podendo 

esta ser uma solução ótima ou subótima.  

 

2.3.1. Heurísticas 

Heurísticas são técnicas baseadas em informações acerca do problema 

sendo tratado (SARAMAGO; STEFFEN JÚNIOR, 2008). Linden (2012) define 

heurísticas como sendo algoritmos de tempos polinomiais que não têm garantia 

nenhuma sobre a qualidade da solução encontrada, mas que usualmente tendem a 

encontrar a solução ótima ou ficar bem próximos dela. As regras de prioridade 

podem ser citadas como exemplo de método heurístico para problemas de job shop. 

Segundo Silva (2011), as regras de prioridade são heurísticas usadas para 

definir a prioridade de processamento de ordens de produção com base nas 

informações sobre as mesmas e/ou sobre o sistema produtivo. Normalmente, as 

principais informações são: tempo de processamento, data de entrega e custo para 

a realização desta ordem. As principais regras de prioridade, adaptadas de Mesquita 

et al. in Lustosa et al. (2008), Chan e Chan, (2004) e de Suresh e Sridharan (2007), 

podem ser definidas como sendo: 

 

• FIFO – (First in, first out): A prioridade é dada à primeira peça que entra, devendo 

ser a primeira a sair. Pode ser considerada como uma ordem de chegada à 

máquina, na fábrica. Esta regra procura minimizar o tempo de permanência na 

máquina ou na fábrica.  

• LIFO – (Last in, first out): A prioridade é dada pela última peça que entra, 

devendo ser a primeira a sair. Por ser adversa e negativa no que tange a 

confiabilidade e rapidez de entrega, e não ter uma sequência baseada em 

qualidade, flexibilidade ou custo, esta regra é pouco utilizada.  
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• SPT – (Shortest processing time): A prioridade é dada pelo menor tempo de 

processamento total. É classificada em ordem crescente de tempo. Sua 

utilização visa reduzir o tamanho das filas e o aumento do fluxo.  

• LPT – (Longest Processing Time): A prioridade é dada pelo maior tempo de 

processamento total. Contrário da regra SPT. Sua utilização visa a redução de 

troca de máquinas.  

• EDD – (Earliest Due Date): A prioridade é dada pela execução das ordens mais 

urgentes em termos de prazo de entrega. A finalidade é reduzir atrasos.  

• LS – (Least Slack): A prioridade é dada pela menor folga entre a data de entrega 

e o tempo total de processamento entre as tarefas que estão à espera. 

Classificada por prazo de entrega e visa reduzir atrasos.  

• SIPT – (Shortest Imminent Processing time): A prioridade é dada pelo menor 

tempo de processamento individual. Semelhante a SPT. 

• LIPT – (Longest Imminent Processing Time): A prioridade é dada pelo maior 

tempo de processamento individual. Semelhante a LPT.  

 

Após uma extensa revisão bibliográfica, foi identificado que a heurística 

implementada por Nawaz et al. (1982) e batizada como NEH, em referência às 

iniciais de seus autores: Nawaz; Enscore e Ham, é tida como a melhor já criada para 

resolver problemas do ambiente flow shop. Chakraborty (2009) afirma que “há muito 

se sabe que a heurística NEH tem o melhor desempenho para os problemas flow 

shop em muitos cenários diferentes”. Até os dias de hoje ela é largamente utilizada 

nos trabalhos voltados a pesquisa operacional de ambientes do tipo flow shop, 

dentre os quais podem ser citados: Lin et al. (2015); Rahman et al. (2015); 

Abdeljaouad et al. (2015); Lemos e Ronconi (2015); etc. 

Como citado no item 2.1, o ambiente flow shop possui as mesmas rotas para 

todas as ordens, enquanto que no ambiente job shop cada ordem é única, com rotas 

pré-estabelecidas sendo diferentes umas das outras. 

Com base na hipótese de que as tarefas devem ser priorizadas 

proporcionalmente às somas de seus tempos de processamento nas n máquinas, 

Nawaz, Enscore Jr. e Ham (1982) desenvolveram este algoritmo que é definido 

pelas seguintes etapas: 

 



 

30 

 

1 – Calcula-se, para cada tarefa, a soma dos tempos de processamento em 

todas as máquinas: 

 

2 - Ordenam-se as n tarefas de acordo com os valores não crescentes das 

somas dos tempos de processamento. 

 

3 – Selecionam-se as duas primeiras tarefas da ordenação, sequenciando-as 

de maneira a minimizar o makespan. 

 

4 – Para j = 3, 4,..., n, faça: 

Selecione a j-ésima tarefa da ordenação obtida no passo 3 e examine as j 

possibilidades de inserção dessa tarefa na subsequência já feita quanto à 

minimização do makespan, adotando a que apresenta menor duração total da 

programação parcial. 

 

2.3.2. Algoritmo Genético 

Apesar de não ser consenso sobre a melhor técnica a ser usada para a 

solução deste problema, a utilização de algoritmos genéticos como técnica de 

otimização para problemas de sequenciamento do ambiente JSSP vem sendo 

praticada por vários pesquisadores.  

O algoritmo genético é uma técnica de busca para resolver problemas de 

otimização com base nos princípios da genética e da seleção natural. O método, 

inspirado na teoria da evolução de Charles Darwin, foi inicialmente desenvolvido por 

John Holland na década de 1970 (SELS et al., 2011). No mecanismo de seleção 

natural os indivíduos mais bem adaptados ao ambiente possuem maior 

probabilidade de reprodução e longevidade. No algoritmo genético, esse mecanismo 

é representado pelo operador de seleção que emprega função objetivo (fitness). 

Esta técnica vem sendo amplamente aplicada para resolver problemas de classe 

NP-Hard. Segundo Goldberg (1989), AG diverge de outros métodos heurísticos 

pelas seguintes características distintas:  

• Trata e opera um conjunto de pontos conhecidos como população, ao invés de 

pontos isolados;  



 

31 

 

• Opera num espaço de soluções codificadas e não diretamente no espaço de 

busca e com informações necessárias, usando o valor de uma função objetivo, 

chamada de aptidão;  

• Utiliza regras de transição probabilística, em vez de determinística. 

 

Na  Tabela 5 são apresentadas as definições dos principais termos utilizados 

nas técnicas de algoritmo genéticos. 

Tabela 5 - Definição dos principais termos utilizados nas técnicas de AGs 

Nomenclatura  Definição  

Cromossomo ou 

indivíduo 

Indivíduo que representa uma das possíveis soluções no 

espaço de busca. Normalmente um vetor ou matriz 

formado por um conjunto de bits que pode ter uma 

representação binária ou real dentre outras. Cada bit 

representa uma característica do gene.  

População  Conjunto de cromossomos ou indivíduos.  

Fenótipo  Representa o cromossomo decodificado que é o conjunto 

de parâmetros do problema.  

Genótipo  Representa a estrutura do cromossomo codificado.  

Fitness ou Aptidão  Função de avaliação para classificação das soluções em 

termos de aptidão.  

Indivíduo  É um representante da população que significa uma 

possível solução.  

Gene  Características do indivíduo e é indissociável. Controla a 

herança genética e possui um local fixo no cromossomo.  

Alelo  É o valor de cada característica existente no gene.  

Locus  Posição fixa do gene no cromossomo.  

Operadores genéticos  Técnicas que recombinam ou transformam os indivíduos 

da população atual.  

Pai  Indivíduo da população apto a reproduzir-se, representa as 

melhores soluções para os problemas. 

Filho  Indivíduo gerado através do cruzamento. 

Seleção  Operador genético que seleciona os indivíduos para a 

próxima população.  
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Crossover ou 

Cruzamento  

Operador genético que recombina os indivíduos 

selecionados.  

Mutação  Operador genético que modifica aleatoriamente os 

indivíduos já cruzados, usado para preservar a diversidade 

genética.  

Fonte: Silva (2011) 

 

A técnica aplicada por um AG consiste em, a partir de uma população inicial, 

calcular o valor de aptidão de cada indivíduo ou cromossomo, com o uso de uma 

função objetivo. O valor de aptidão é aplicado de acordo com o problema ao qual se 

pretende resolver e quão perto o indivíduo está da solução. 

A partir de operadores genéticos de cruzamento (crossover) e mutação, novas 

gerações são criadas inserindo os cromossomos na população atual promovendo 

mudanças aleatórias, a fim de abranger o máximo das opções e garantir o acesso 

maior ao espaço de busca, esta passagem determina o mecanismo que combinará 

dois ou mais cromossomos existentes para criar dois ou mais filhos. Para uma 

melhor interpretação dos resultados do algoritmo genético, é preciso adotar uma 

representação das soluções, que será tratado no item 2.3.2.4. 

O AG tem por objetivo encontrar a solução ótima, ou subótima, manipulando 

uma população de indivíduos, que são candidatos a possíveis soluções para o 

problema. São realizados cruzamentos (crossover) entre os indivíduos, gerando 

filhos que poderão ou não sofrer mutação. Após sucessivas gerações, as 

populações evoluem, imitando o comportamento relatado na teoria de evolução das 

espécies, de Charles Darwin. Para atingir este objetivo o AG segue um esquema 

básico, que pode ser descrito da seguinte forma (LINDEN, 2012): 

 

 

1. Inicialize a população de cromossomos. 

2. Avalie cada cromossomo na população. 

3. Selecione os pais para gerar novos cromossomos. 

4. Aplique os operadores de recombinação e mutação a estes pais de forma a gerar 

os indivíduos da nova geração. 

5. Apague os velhos membros da população. 
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6. Avalie todos os novos cromossomos e insira-os na população. 

7. Se o tempo acabou, ou o melhor cromossomo satisfaz os requerimentos e 

desempenho, retorne-o, caso contrário, volte para a linha 3. 

 

De acordo com o pseudocódigo do AG, é possível notar que existe um laço 

entre as linhas 3 e 7, fazendo com que o algoritmo execute tantas iterações quantas 

forem necessárias para atender o critério de parada. A este laço dá-se o nome de 

laço interno. 

Segundo Linden (2012), normalmente a inicialização da população é feita da 

forma mais simples possível, fazendo-se uma escolha aleatória independente para 

cada indivíduo da população inicial.  

Nos AG’s, as populações de indivíduos são criadas e posteriormente 

submetidas aos operadores genéticos: seleção, cruzamento (crossover) e mutação 

(LINDEN, 2012), para que façam a avaliação de cada indivíduo e gerem um 

processo de evolução natural dos mesmos, podendo gerar um indivíduo que se 

caracterize como uma boa solução (talvez até a solução ótima) para o problema 

estudado. 

 
2.3.2.1. Operador de seleção 

Um operador de seleção muito utilizado é o método da roleta viciada. Neste 

método o algoritmo genético cria uma roleta (virtual) na qual cada indivíduo 

(cromossomo) recebe uma fatia proporcional à sua aptidão. Depois a roleta é girada 

e o indivíduo sobre o qual ela parar será selecionado. Este processo será executado 

até que o número de indivíduos selecionados atenda a quantidade desejada. É 

importante ressaltar que este método possibilita que, mesmo que com menos 

chances, os indivíduos com baixa aptidão sejam selecionados para o evento 

seguinte. 

O operador de seleção utiliza um processo chamado de controle da 

população, também chamado de módulo da população (LINDEN 2012). Este 

processo trata de realizar o descarte dos pais substituindo-os por novos indivíduos 

e, em um algoritmo genético básico, é utilizado um esquema no qual é feita a 

substituição total dos pais após os operadores de cruzamento e mutação gerarem 

uma quantidade de filhos igual à quantidade de pais. A literatura sugere a utilização 



 

34 

 

de um esquema chamado steady state, que realiza uma substituição parcial e, 

segundo Eiben e Smith (2003), representa mais fielmente o comportamento da 

natureza, possibilitando o cruzamento entre gerações e o aproveitamento de 

eventuais características importantes da geração anterior. 

 

2.3.2.2. Operador de cruzamento 

O cruzamento tem a função de gerar novos indivíduos a partir das 

características da população atual. Tal qual o cruzamento entre indivíduos de uma 

espécie animal, os filhos herdarão características de ambos os pais. Levando em 

consideração que a população atual passou por um processo de seleção, no qual 

sua aptidão foi avaliada e os melhores indivíduos foram selecionados, entende-se 

que este cruzamento mesclará as características dos indivíduos que mais se 

adaptam à resolução do problema, com grandes chances de caminhar para a melhor 

solução. 

De acordo com a literatura, existem vários tipos de cruzamento, podendo 

haver apenas um ponto de corte ou vários pontos de corte. Cada ponto de corte 

determina a quantidade de alelos que serão trocados entre os pais para gerar novos 

filhos. Dependendo do cruzamento realizado, pode resultar em uma solução que 

representa um salto no espaço de busca, que em algumas ocasiões pode 

representar a saída de um ótimo local. A Figura 6 apresenta um exemplo de 

cruzamento com ponto único e a  

Figura 7 apresenta um exemplo de cruzamento de dois pontos: 

 

Figura 6 - Exemplo de cruzamento de ponto único 

 
Fonte: o autor 

 
Figura 7 - Exemplo de cruzamento de dois pontos 
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Fonte: o autor 

 

2.3.2.3. Operador de mutação 

Após certo número de iterações, é possível que o algoritmo genético fique 

preso a um ótimo local, gerando novas populações com o mesmo valor de aptidão 

das anteriores, pois, em algumas situações os pais escolhidos para o cruzamento 

possuem todos ou quase todos os genes idênticos, gerando filhos iguais aos pais. 

Uma forma de evitar este tipo de problema é realizar a mutação dos genes, 

processo este que consiste em trocar o valor dos alelos independentemente dos 

pais, possibilitando que haja certa diversidade populacional. Apesar de existirem 

alguns tipos diferentes de mutação, para as representações binárias é mais 

frequente a utilização da mutação por troca (conhecida como flip bit).  

Segundo Linden (2012), o processo de mutação consiste em realizar um 

sorteio para cada um dos genes, utilizando-se de uma probabilidade extremamente 

baixa (da ordem de 0,5%). Caso o número sorteado seja menor que a probabilidade 

predeterminada o valor dos alelos é trocado. 

A Figura 8 apresenta um exemplo de mutação do gene aplicado ao 

cromossomo: 

Figura 8 - Exemplo de mutação 

 
Fonte: o autor 
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2.3.2.4. Representação e codificação  

Para tratar problemas de sequenciamento deve-se utilizar uma forma de 

representá-lo. O AG permite as mais variadas formas de representação, tanto do 

problema, quanto da solução para o mesmo. Tais representações podem ser 

classificadas como diretas ou indiretas. As representações diretas demonstram uma 

visão real do problema e/ou da solução, enquanto que as indiretas representam uma 

solução codificada, que será necessário passar por um processo de transformação 

para uma solução direta. Como exemplos de codificação podem ser citadas: 

a) Codificação Binária 

Segundo Holland (1975; 1992) em sua teoria dos esquemas (schemata 

theory), a codificação binária é fácil de usar e manipular e simples de 

analisar teoricamente. Talvez essa seja a principal motivação que faz com 

que a codificação binária seja muito utilizada pelos pesquisadores, pois, 

além de simples oferece bastante rastreabilidade. 

Na codificação binária observa-se que dois pontos vizinhos na 

representação podem não ser vizinhos no espaço de busca definido pelo 

problema, pois, é possível que a conversão adotada gere duas soluções 

completamente diferentes. 

 

b) Codificação Real 

Normalmente utilizada para otimização de parâmetros contínuos, ela é 

feita, normalmente, através de strings de números. Pelo fato de necessitar 

de muitos bits para obter boa precisão numérica, a codificação binária não 

é muito adequada para este tipo de otimização. 

 

c) Codificação Inteira 

Neste tipo de codificação são usadas strings de estados para 

representar os indivíduos, as quais devem se distinguir dos utilizados nas 

representações do tipo binária ou real, tendo a possibilidade de 

permutação entre si para encontrar a melhor solução. 
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Apesar de serem conceitos dependentes entre si, representação e codificação 

não são necessariamente iguais. A Figura 9 apresenta um exemplo de 

representação do cromossomo para cada um dos exemplos de codificação citados. 

 

Figura 9 - Exemplos de codificação 

 

Fonte: o autor 

 

2.3.3. Representação da solução do JSSP no algoritmo genético 

O AG possibilita a utilização de várias formas de representação da solução. 

Inúmeros pesquisadores se beneficiaram desta característica e desenvolveram 

várias formas de representação para tratar problemas de sequenciamento 

(ABDELMAGUID, 2010; CHENG, 1996). Essas representações podem ser 

classificadas em duas grandes categorias: as representações diretas e as indiretas. 

Se o problema sendo tratado é de otimização contínua e trabalhar com 

números reais, deve-se usar uma codificação real para representar a solução, neste 

caso tem-se uma representação direta; também é possível utilizar uma codificação 

binária para representar a solução, porém, neste caso tem-se uma representação 

indireta, pois, será necessário realizar uma conversão para se obter a solução final. 

A seguir são apresentadas algumas das formas de representação utilizadas 

em trabalhos recentes: 

 

a) Representação baseada em operações (OB) 

Gen et al. (1994) propõem uma representação baseada em operações que 

consiste numa string de tamanho n x m, onde n representa a quantidade de jobs e m 

a quantidade de máquinas. Cada job aparece exatamente m vezes, representando 
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as devidas operações que serão executadas para completar o job. Dependendo da 

sequência tecnológica, existe uma sequência de produção pré-definida, ou melhor, a 

sequência exigida para se obter determinado produto (KUBOTA, 1995). 

Neste tipo de representação ocorre uma permutação de n jobs, com m 

repetições, gerando um vetor no qual é aplicado os operadores de cruzamento. 

Devido ao fato da interpretação do cromossomo depender do contexto da operação, 

qualquer permutação aplicada ao cromossomo gerará uma sequência factível. 

Como exemplo de representação baseada em operações, partindo de um 

cromossomo C= {1,2,2,3,3,1,1,3,2} para representar a ordem e as sequências das 

operações, cada posição é definida como sendo a operação Ojim, na qual j 

representa o job, i indica a sequência da operação e m, a máquina. Traduzindo o 

cromossomo C para uma lista de ordens de operações, a representação ficará da 

seguinte maneira: 

 

S= {O111; O213; O221; O312; O323; O123; O132; O331; O232} 

 

b) Representação baseada em job (JB) 

Holsapple et al (1993), utilizaram a representação baseada em jobs, para 

tratar problemas de sequenciamento estático no contexto de produção flexível. 

Neste tipo de representação é usada uma string de tamanho n, na qual n representa 

a quantidade de jobs. O AG é utilizado para marcar todas as operações do job, 

fazendo uso da ordem dos jobs apresentados no cromossomo, e assim dar 

sequência em todas as máquinas. 

Na representação baseada em job, o AG procura por um espaço de tempo 

vazio na máquina para sequenciar uma operação, atribuindo o mesmo sem violar as 

restrições tecnológicas. A Figura 10 apresenta um exemplo das etapas da 

representação JB contendo a sequência tecnológica e, entre parênteses, o tempo de 

execução de cada operação. 
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Figura 10 - Exemplo das etapas da representação JB 

 

Fonte: MODOLO (2015) 

 

Na Figura 10 é possível visualizar que o job 1 deverá ser executado com a 

sequência (M1, M3, M2). Também é possível visualizar seus respectivos tempos de 

execução: 1 unidade de tempo (u.t) para M1, 2 u.t para M3 e 1 u.t para M2, e assim 

sucessivamente para cada job. A Figura 10 apresenta uma possível sequência de 

preenchimento. Assim como na representação OB, essa representação também usa 

a codificação inteira. 

 

c) Representação baseada em lista de preferências (LISTA) 

Davis (1985) apresentou uma representação baseada em lista de 

preferências para alguns tipos de problemas de sequenciamento. Utiliza um 

cromossomo de tamanho n x m, dividido em m subcromossomos, sendo que cada 

subcromossomo representa a lista de preferência que deverá ser obedecida em 
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cada uma das máquinas, por exemplo, para um job shop 3 x 3, partindo do 

cromossomo, C= {(2,3,1), (3,1,2), (2,3,1)}, a leitura do mesmo segue-se assim: 

- Para a máquina 1, a lista de preferências é (2,3,1) onde o job 2 tem 

preferência; 

- Para a máquina 2, a lista de preferências é (3,1,2) onde o job 3 tem 

preferência; 

- Para a máquina 3, a lista de preferências é (2,3,1) onde o job 2 tem 

preferência. 

 

d) Representação baseada por máquina - machine-based (MB) 

Dorndorf e Pesch (1995) propuseram a representação baseada por máquina 

na qual o cromossomo possui o tamanho do número de máquinas e representa uma 

sequência da ordem de máquinas em cada job que deverá ser executada. Adams et 

al. (1988) utilizou a heurística shifting bottleneck no tratamento com esse tipo de 

representação. A heurística shifting bottleneck sequencia as máquinas uma a uma 

sucessivamente, recalcula e otimiza as sequências a cada iteração dependendo do 

gargalo entre as máquinas que ainda não foram sequenciadas. 

 

e) Representação baseada em regra de prioridade 

Dorndorf e Pesch (1995) apresentaram a representação baseada em regra de 

prioridade. Cheng (1996) afirma que, graças a sua facilidade de implementação e 

menor complexidade, este tipo de representação tem sido frequentemente a mais 

utilizada para resolver problemas de sequenciamento. O cromossomo é formado por 

uma série de regras de prioridades de despacho, que deverão ser executadas 

obedecendo a sequência de acordo com a prioridade para, assim, gerar as ordens 

das operações. O cromossomo possui tamanho igual ao número total de operações 

do problema sendo tratado, n x m. Para decodificar o cromossomo em solução, é 

utilizado o algoritmo desenvolvido por Giffler e Thompson (1960). 

 

f) Representação baseada em gráfico disjuntivo 

A representação baseada em gráfico disjuntivo consiste em um vetor binário 

de tamanho (m x n x (n- 1) /2). Este tipo de representação é visual e apresenta 

facilmente a sequência tecnológica bem como as restrições do problema. 



 

41 

 

É baseada na teoria dos grafos, e é definida pelo o grafo G = (N, A, E), no 

qual N representa os nós que indicam cada operação, representada pelas setas 

contínuas, A indica a sequência tecnológica de cada job, e finalmente, representada 

pelas setas tracejadas, E indica a ordem de possibilidades de prioridades das 

operações que serão processados pela mesma máquina. 

A  

 

Tabela 1 (seção 2.1) apresenta um exemplo de sequência tecnológica para 

um problema, enquanto que a Figura 4 apresenta um gráfico disjuntivo para o 

mesmo problema. 

 

g) Representação por semente dinâmica 

Grassi (2014) propôs a utilização de uma representação por matriz de 

números inteiros de dimensões j x m, sendo j o número de jobs e m o número de 

máquinas, em conjunto com uma codificação da solução composta por uma matriz 

binária de tamanho j-1 x m. A matriz de números inteiros representa uma solução 

candidata e serve de base para a geração de outras soluções, daí o nome de 

semente. A segunda matriz representa os cromossomos, codificados, gerados pelo 

AG e definem as permutações que a semente deverá sofrer.  

Se tomarmos como base os exemplares de teste propostos por Lawrence 

(1984), sendo que os exemplares LA01 a LA05 possuem 10 jobs e 5 máquinas, seu 

cromossomo possui 50 genes divididos em 5 grupos de 10 genes representando a 

prioridade de cada job em cada máquina. Já os exemplares LA06 a LA10 possuem 

15 jobs e 5 máquinas, sendo representados por cromossomos de 75 genes, também 

divididos em 5 grupos. A Figura 11 apresenta um exemplo desta representação: 
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Figura 11 - Exemplo de representação por matriz do exemplar LA01 

 

Fonte: o autor 

 

Esta matriz de rotas é convertida em uma sequência de jobs por máquina, 

utilizando a regra de prioridade FIFO, na qual os primeiros jobs que chegam são 

também os primeiros a serem executados. Para executar esta tarefa, o algoritmo faz 

uma leitura da matriz inicial por colunas, da esquerda para a direita, para cada 

máquina. Com esta definição, tem-se que, para o exemplar LA01, o primeiro job que 

chega à máquina M1 é o J2 seguido pelos jobs J5, J1, J4, J8, J6, J9, J3, J7 e J10. A 

rotina de transformação da matriz de rotas em sequência de jobs irá gerar a 

segunda matriz apresentada na Figura 12. 

 

Figura 12 - Exemplo de representação para o exemplar LA01 

 

Fonte: adaptado de Grassi (2014) 
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Para que fosse possível a utilização dos operadores genéticos na 

representação adotada neste trabalho, os indivíduos gerados pelo algoritmo 

genético são usados como determinantes para a mutação na semente. Cada 

indivíduo gerado pelo algoritmo genético forma uma matriz de j-1 x m, sendo j o 

número de jobs e m o número de máquinas. Cada gene do indivíduo é levado em 

consideração para determinar se haverá ou não permutação entre o gene 

equivalente da semente e seu sucessor. Levando em consideração o exemplar LA01 

que é formado por 10 jobs e 5 máquinas, a semente contém 5 grupos (máquinas) de 

10 genes (jobs) enquanto que o indivíduo gerado pelo algoritmo genético é formado 

por 5 grupos de 9 genes. Cada gene do indivíduo criado pelo algoritmo genético 

indica se o job atual da matriz deve ser substituído pelo job seguinte ou não. Alelos 

com código 1 indicam que a permutação deve ser realizada, enquanto que os alelos 

com código 0 indicam que a permutação não deve ser realizada.  

A permutação aplicada à semente é feita com a técnica conhecida como flip 

bit, analisando cada um dos alelos do cromossomo gerado pelo AG, percorrendo 

cada coluna da matriz de cima para baixo, sendo que cada coluna determina a 

sequência dos jobs em cada máquina. Desta forma, aplicando a primeira verificação, 

na qual o alelo possui o valor 0, o job J2 permanece na primeira posição. Na 

segunda verificação, utilizando o segundo alelo da primeira coluna, a ordem é que o 

job J1 seja permutado com o job J5. A Figura 13 apresenta a semente permutada na 

primeira; segunda e terceira iterações. 

 

Figura 13 - Permutação da semente inicial 

 

Fonte: adaptado de Grassi (2014) 
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Dando sequência à rotina de permutações, o alelo seguinte determina que o 

job J4 deve sofrer permutação com o job J5, que na iteração anterior sofreu 

permutação com o job J1. Após aplicar todas as permutações determinadas pelo 

cromossomo, o método possuirá uma nova solução candidata conforme 

demonstrada na   

Figura 14. 

 
Figura 14 - Metodologia com uso de representação binária 

 

Fonte: adaptado de Grassi (2014) 

 

 

Realizando um cruzamento entre as colunas da semente e do cromossomo, é 

possível verificar que a máquina 1 teve sua sequência alterada de J2, J5, J1, J4, J8, 

J6, J9, J3, J7 e J10 para J2, J1, J4, J5, J6, J8, J3, J7, J10 e J9. Após a aplicação da 

permutação para cada solução, é avaliado seu makespan e utilizado como medida 

para convergência das soluções.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. METODOLOGIA ADOTADA 

A partir de uma revisão bibliográfica foi realizada uma pesquisa exploratória 

com o intuito de conhecer mais a fundo o problema e os avanços da comunidade 

acadêmica na busca da solução do problema. Segundo Gil (2008), esta atividade 

proporciona maior familiaridade com o problema. 

Seguindo orientações de pesquisadores como, por exemplo, Fleury (2012), 

deve-se realizar uma revisão horizontal para se conhecer a definição do problema 

bem como a contribuição que o trabalho realizado pode oferecer. Em seguida deve-

se realizar uma revisão vertical para aprofundar o conhecimento acerca do tema e 

direcionar o desenvolvimento do trabalho. 

Segundo Morabito Neto e Pureza (2012), a orientação do pesquisador e a 

fonte de dados influenciam na qualificação das pesquisas quantitativas dentro da 

gestão de produção e operações. Como neste trabalho pretende-se investigar o 

comportamento do algoritmo genético na solução de problemas de sequenciamento 

no ambiente job shop, analisando os números alcançados pela aplicação gerada 

para esta finalidade com o uso de exemplares de testes disponíveis na OR-Library, 

caracteriza-se assim como tendo uma orientação racional e dedutiva com fonte de 

dados artificial.  

De acordo com as informações acima acerca do trabalho, identifica-se que a 

abordagem do mesmo é do tipo axiomática e a validação será realizada comparando 

os resultados alcançados em cada uma das abordagens estudadas. 

 

3.2. MATERIAIS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO 

Para a realização dos experimentos foi desenvolvido um algoritmo na 

linguagem C++, utilizando-se como IDE (Integrated Development 

Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado) a ferramenta 

Code::Blocks1. 

                                                             
1
 Software open source disponível para download em http://www.codeblocks.org/. 
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Em relação à metaheurística algoritmo genético, foi utilizada a biblioteca 

GAlib2 (Genetic Algorithm library) na versão 2.4.7. Esta biblioteca inclui ferramentas 

para a utilização de algoritmos genéticos em programas escritos na linguagem C++, 

ou outra linguagem que permita o acoplamento deste tipo de biblioteca, utilizando 

operadores de representação e genéticos, e foi escrita por Mattew Wall, do 

Massachussetts Institute of Technology – MIT. A Tabela 6 apresenta os valores dos 

parâmetros utilizados no AG. 

 

Tabela 6 - Parâmetros adotados no AG para execução dos experimentos 

Parâmetro Valor Adotado 

Representação do Cromossomo Binária (DSGA) 
Seleção Roleta 

Substituição Steady State 
Taxa de Substituição da 

População 
90% 

Tamanho da População 10 
Cruzamento OnePointCrossover (OP) 

Taxa de Cruzamento 90% 
Mutação Inversão de bit 

Taxa de Mutação 1% 
Número de Gerações ≥ 5.000 (25 internas e 200 externas) 

Critério de Parada 25 gerações internas sem convergência + 200 
gerações externas 

Função de Aptidão Código de Simulação em linguagem C 
 

Conforme mencionado no capítulo anterior, na literatura especializada 

utilizam-se, em geral, problemas benchmarks no desenvolvimento dos trabalhos de 

pesquisa. Neste trabalho foram utilizados os exemplares de teste LA01 a LA25 

propostos por Lawrence3. 

 
Para execução dos experimentos foi utilizado um microcomputador com as 

seguintes configurações: 

Placa mãe  : ACPIx64-based PC 

Processador  : Intel ® Core™ i5-3470M CPU 3,2GHz 

Memória RAM : 8 GB 

Sistema Operacional: Windows 7 64 bits 
                                                             
2
 Disponível para download em http://lancet.mit.edu/ga/. 

3
 Disponíveis em http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/files/jobshop1.txt. 
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3.3. MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO 

Partindo da representação proposta por Grassi (2014), a qual obteve ganhos 

em relação à menor quantidade de soluções não factíveis geradas pelo AG 

utilizando-se de uma semente inicial factível, este trabalho visa dar continuidade à 

ideia usando heurísticas na geração da semente inicial. A proposta é variar a 

heurística na geração da semente inicial de cada um dos exemplares de teste e 

comparar os resultados, contribuindo com informações relevantes dos resultados 

desses experimentos. 

O método implementado por Grassi (2014) parte do princípio que, usando 

uma solução de boa qualidade e realizando permutações sobre a mesma, o 

algoritmo tende a gerar um maior número de boas soluções. Com este intuito, 

utilizou-se da heurística FIFO para gerar a semente inicial e, posteriormente, aplicar 

as permutações determinadas nas populações de cromossomos geradas pelo AG. 

No entanto, a heurística FIFO não utiliza uma informação muito importante, que é o 

tempo de processamento das tarefas.  

Diante dos ganhos alcançados na taxa de convergência e o fato da heurística 

FIFO não utilizar a informação do tempo, este trabalho visa avançar nos testes 

utilizando heurísticas com esta propriedade. 

Para a execução destes experimentos foi criado um algoritmo utilizando a 

linguagem de programação C++ e a biblioteca GAlib. Neste algoritmo foi 

implementada uma rotina capaz de gerar sementes iniciais de forma que 

combinassem as heurísticas FIFO com SPT e LPT e também criar uma semente 

inicial com o uso da heurística adaptada de Nawaz et al. (1982), chamada de NEH, 

para que fosse possível estudar eventuais mudanças no comportamento do 

algoritmo genético no que diz respeito à geração das soluções.  

 Na primeira tabela da Figura 11 é possível identificar a sequência de 

máquinas em que cada job será processado. Na segunda tabela da Figura 11 

 é possível identificar a sequência dos jobs que cada máquina deverá 

processar, sendo que cada coluna desta tabela representa um momento em que os 

jobs chegam às máquinas. Com isso é possível notar também que, em alguns 

momentos, chegam mais de um job ao mesmo tempo, gerando concorrência nas 

máquinas. Na regra de prioridade FIFO a ordem apresentada na figura é seguida 

atendendo uma das abordagens estudadas neste trabalho. Para avaliação das 
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outras regras de prioridade, a rotina desenvolvida avalia cada grupo de jobs 

concorrentes e reorganiza as prioridades de acordo com o tempo de processamento 

de cada job em cada máquina. Sua ordenação é executada de acordo com o 

solicitado, ascendente para a regra de prioridade FIFO+SPT e descendente para a 

regra FIFO+LPT. A Figura 15 demonstra um exemplo de sequenciamento aplicando 

a regra FIFO+SPT e a Figura 16 demonstra um exemplo de sequenciamento 

aplicando a regra FIFO+LPT. 

 
Figura 15 - Exemplo de aplicação da regra FIFO+SPT do exemplar LA01 

 

Fonte: o autor 
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Figura 16 - Exemplo de aplicação da regra FIFO+LPT do exemplar LA01 

 

Fonte: o autor 

Para aplicação da heurística na geração da semente inicial foi realizada uma 

adaptação da heurística proposta por Nawaz et al. (1983), na qual os jobs com maior 

tempo de processamento são priorizados. Devido ao fato dessa heurística ser 

voltada exclusivamente para a solução de problemas de sequenciamento do 

ambiente flow shop, neste trabalho foi usado apenas a ideia de priorizar os jobs com 

maior tempo de processamento em cada uma das máquinas na geração da semente 

inicial. Em outras palavras, foi aplicada a regra de prioridade LPT à semente inicial 

para dar início às permutações resultantes dos genomas gerados pelo algoritmo 

genético. O Algoritmo 1 demonstra o pseudocódigo da rotina adapta de NEH. 

 

Algoritmo 1 - Pseudocódigo da rotina adaptada de NEH 
1. Inicia matriz com rota pré-estabelecida; 

2. Soma os tempos de cada job; 

3. Ordena os jobs em cada máquina de acordo com o tempo de processamento 

(ordem decrescente); 

4. Ordena matriz de rotas e gera solução inicial. 

Fonte: o autor 
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As sementes iniciais geradas foram todas factíveis e submetidas ao algoritmo 

genético. A Figura 17 ilustra um exemplo de geração da semente inicial com a 

utilização desta heurística para o exemplar LA01: 

 
Figura 17 - Semente inicial com heurística para o exemplar LA01. 

Tempos 

Job X Máquina 

              

  Sequenciamento (semente inicial) 

  M1 M2 M3 M4 M5     M1 M2 M3 M4 M5 

Jo
b

s 

J1 53 21 34 55 95   

Jo
b

s 

J10[96] J7[87] J9[98] J10[79] J3[98] 

J2 21 71 26 52 16   J7[93] J4[77] J7[87] J4[77] J1[95] 

J3 12 42 31 39 98   J6[92] J10[75] J4[66] J7[69] J8[83] 

J4 55 77 66 77 79   J5[83] J2[71] J5[64] J6[62] J4[79] 

J5 83 19 64 34 37   J8[60] J6[54] J6[43] J1[55] J6[79] 

J6 92 54 43 62 79   J4[55] J9[49] J10[43] J2[52] J7[77] 

J7 93 87 87 69 77   J1[53] J3[42] J8[38] J3[39] J10[77] 

J8 60 41 38 24 83   J9[44] J8[41] J1[34] J5[34] J5[37] 

J9 44 49 98 17 25   J2[21] J1[21] J3[31] J8[24] J9[25] 

J10 96 75 43 79 77   J3[12] J5[19] J2[26] J9[17] J2[16] 

 

Fonte: o autor 

 

A Figura 17 demonstra que, partindo das informações referentes ao exemplar 

LA01 quando executados na máquina M1, os tempos de processamento de cada job 

são: 53; 21; 12; 55; 83; 92; 93; 60; 44 e 96. A heurística definida consiste em ordenar 

estes jobs pelo seu tempo de processamento em ordem decrescente. 

Uma vez definida a heurística a ser aplicada na geração da semente inicial, 

foi desenvolvida uma rotina capaz de realizar a ordenação dos jobs com base em 

seus respectivos tempos de processamento e, então, aplicada aos exemplares de 

teste LA01 a LA25 propostos por Lawrence (1984). 

 

3.4. ESTRUTURA DO ALGORITMO DESENVOLVIDO 

A abordagem DSGA, proposta por Grassi (2014) é composta de um nível 

externo, no qual a melhor solução encontrada no nível interno, após um determinado 

número de gerações do AG clássico, é usada para atualizar a semente utilizada para 

as novas iterações, conforme Figura 18: 
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Figura 18 - Fluxograma da metodologia DSGA (GRASSI, 2014) 

 

Fonte: Grassi (2014) 

 
O algoritmo criado acopla as rotinas da biblioteca de algoritmos genéticos, 

gerando um aplicativo único capaz de processar todas as rotinas necessárias para 

tratar os problemas de sequenciamento e gerar os resultados em arquivos texto 

para, futuramente, serem analisados e tiradas as conclusões. 
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Neste trabalho foi implementada uma rotina responsável por aplicar as regras 

de prioridade à semente inicial, de acordo com as abordagens adicionais propostas: 

FIFO+SPT; FIFO+LPT e semente inicial com uso de heurística.  

Desta forma o algoritmo passou a ter a lógica apresentada na Figura 19: 

Figura 19 - Fluxograma da metodologia proposta 

 

Fonte: adaptado de Grassi (2014) 
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A semente inicial é reorganizada de acordo com o parâmetro passado na 

chamada do método criado, ou seja, FIFO; FIFO+SPT; FIFO+LPT ou NEH. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A execução dos experimentos foi dividida em duas fases, sendo que na 

primeira foram geradas soluções iniciais para os dez primeiros exemplares de teste 

propostos por Lawrence (1984), ou seja, de LA01 a LA10, usando apenas as 

heurísticas FIFO e uma combinação dela com as heurísticas SPT e LPT. Também 

foi usada uma solução inicial não factível com o intuito de comprovar a hipótese de, 

no problema job shop, que o algoritmo genético tem mais facilidade em convergir 

para a solução ótima quando a semente inicial é de boa qualidade. Na segunda fase 

foi implementada a heurística, adaptada de NEH, para geração das sementes 

iniciais e aplicada ao algoritmo genético para posterior comparação com os 

resultados das outras heurísticas, desta vez nos exemplares LA01 a LA25. Em 

ambas as etapas foram executados 20 experimentos de cada abordagem de cada 

exemplar de teste. 

4.1. USO DE HEURÍSTICAS FIFO; FIFO+SPT  E FIFO+LPT. 

 

Os experimentos executados na primeira fase do trabalho indicaram melhora 

na quantidade de soluções factíveis geradas pelo algoritmo genético quando se usa 

semente inicial factível. Isto significa dizer que o algoritmo se torna mais eficiente se 

comparado à utilização de semente inicial não factível. Ainda foi possível avaliar que 

a utilização de heurísticas diferentes produz resultados diferentes e que a 

abordagem na qual foi utilizada a combinação das heurísticas FIFO e LPT 

apresentou ganhos no tempo médio de execução e também no gap médio, sendo 

que gap é a diferença entre o makespan alcançado pelo algoritmo e o melhor 

makespan conhecido. A Tabela 7 apresenta as médias alcançadas em todos os 

experimentos realizados na primeira fase:  
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Tabela 7 - Médias alcançadas pelo AG nos exemplares LA01 a LA10 

Indicador 
Não 

factível FIFO 
FIFO + 

SPT 
FIFO + 

LPT Ganho 
% soluções não factíveis 100% 7,2% 7,2% 7,1% 1,3% 

Gap * 3,1 2,5 2,4 22,6% 
Makespan médio * 779,6 779,4 779,0 0,1% 

Média de soluções factíveis * 27.480,4 27.497,2 27.488,6 0,1% 
Média de soluções não factíveis 29.025,7 1.881,2 1.878,4 1.862,5 1,0% 

Menor makespan * 772 771,4 771,3 0,1% 
Soluções ótimas * 9,4 9,2 9 4,4% 

Tempo médio 00:05:41 00:10:00 00:06:40 00:06:37 33,7% 
Fonte: o autor 

 

Em termos gerais, os experimentos realizados nos exemplares LA01 a LA10, 

mostraram que a utilização de uma semente inicial não factível com algoritmo 

genético não se apresenta como uma boa escolha, pois, o algoritmo não conseguiu 

convergir para uma solução sequer factível. Por outro lado, a utilização de uma 

semente inicial factível na maioria dos experimentos atingiu o makespan encontrado 

na literatura, e nos demais casos chegou próximo.  

Avaliando apenas os resultados dos experimentos cujas sementes iniciais 

eram factíveis, foi realizada uma comparação com os resultados alcançados em 

cada uma das abordagens a fim de identificar qual delas tem o melhor desempenho. 

A utilização de uma solução inicial factível e baseada na combinação das heurísticas 

FIFO e LPT se sobressaiu em relação às demais, demonstrando ganhos de 

desempenho em todos os indicadores analisados se comparados com os resultados 

da abordagem com menor desempenho, com maior destaque para a média de 

tempo gasto na execução dos experimentos em 33,7% e para a diminuição do gap 

geral em 22,6%, o que significa que mesmo nos experimentos em que o algoritmo 

não encontrou a solução ótima, houve um gap menor nesta abordagem em relação 

às demais. Os indicadores apresentados na Tabela 7 apresentam as médias 

encontradas para cada um dos parâmetros avaliados:  

 

• % soluções não factíveis: a abordagem FIFO + LPT teve, em média, 7,1% das 

soluções geradas como sendo não factíveis. Comparando à abordagem com 

menor desempenho, ou seja, maior percentual de soluções não factíveis (7,2%), 

esta abordagem apresentou um ganho de 1,3%; 
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• Gap: o gap médio alcançado pela abordagem FIFO+LPT foi de 2,4, 

representando um ganho de 22,6% em relação à abordagem de menor 

desempenho, ou seja, com maior gap (3,1) indicando que o algoritmo chegou, na 

média, mais perto da solução ótima do que os demais; 

• Makespan médio: neste quesito o algoritmo não apresentou ganhos expressivos 

em qualquer uma das abordagens, tendo resultados muito próximos uns dos 

outros; 

• Média de soluções factíveis: a exemplo do indicador anterior, neste quesito, o 

algoritmo não apresentou ganhos expressivos de desempenho a nenhuma 

abordagem; 

• Média de soluções não factíveis: a abordagem FIFO+LPT apresentou pequeno, 

porém expressivo, ganho no desempenho. Se somarmos a média de soluções 

factíveis (27.488) com a média de soluções não factíveis (1.862) desta 

abordagem, temos um total de 29.350 soluções geradas, logo, é preciso levar em 

consideração que o número menor de soluções não factíveis geradas se refere a 

todo o conjunto; 

• Menor makespan: abordagem FIFO+LPT apresentou pequeno ganho, indicando 

que, na média geral, o algoritmo alcançou algumas soluções mais próximas do 

ótimo do que as demais abordagens; 

• Soluções ótimas: este indicador sinaliza a quantidade de vezes em que cada 

algoritmo encontrou a solução ótima, conferindo uma pequena vantagem à 

abordagem com a heurística FIFO; 

• Tempo médio: este indicador sinalizou o maior ganho de desempenho dentre 

todos os indicadores avaliados. Lembrando que a análise desprezou os valores 

da abordagem com semente inicial não factível. 

 

4.2. USO DE HEURÍSTICA ADAPTADA DE NEH 

 
Nesta seção são apresentados os comparativos de todos os resultados 

obtidos com o uso das heurísticas, tanto em relação às médias alcançadas, quanto 

em relação à convergência das soluções. 
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a) Avaliação das médias alcançadas 

Os resultados alcançados na primeira fase serviram de estímulo para a 

implementação da segunda fase, que consistiu em implementar o algoritmo capaz 

de gerar uma semente inicial adaptando a heurística NEH, e aplicar aos exemplares 

de teste de LA01 a LA25. Foi realizada, para cada um destes exemplares, uma 

bateria de 20 execuções com 200 laços internos para cada abordagem (FIFO; 

FIFO+SPT; FIFO+LPT e NEH) usada na geração da semente inicial, o que significa 

16.000 iterações do algoritmo genético para cada um dos exemplares.   

Em termos gerais verificou-se que a utilização da adaptação da heurística 

NEH, na geração da semente inicial para os problemas LA01 a LA25, apresentou 

uma melhora considerável na média do gap, porém, teve um desempenho inferior no 

indicador de quantidade de soluções ótimas alcançadas pelo algoritmo. No entanto, 

apesar da maior parte dos indicadores apresentar diferença pequena dos valores, o 

algoritmo que utilizou a heurística na geração da semente inicial obteve um 

desempenho 24,3% (tempo médio) melhor que o algoritmo mais demorado, o qual 

obteve o melhor desempenho no indicador “soluções ótimas”. A Tabela 8 apresenta 

as médias alcançadas em todos os experimentos: 

 

Tabela 8 - Médias alcançadas nos experimentos dos exemplares LA01 a LA25 

Indicador NEH FIFO FIFO+SPT FIFO+LPT Ganho 
% soluções não factíveis 5% 5,4% 5,4% 5,4% 1,1% 

Gap 31,6 34,44 35,76 34,76 11,6% 
Makespan médio 963,0 964,8 967,1 966,6 0,4% 

Média de soluções factíveis 61364,2 61179,0 61099,3 61096,5 0,4% 
Média de soluções não 

factíveis 2774,6 2774,5 2794,6 2798,6 0,9% 
Menor Makespan 945,08 947,92 949,24 948,24 0,4% 
Soluções ótimas 6,04 6,96 6,88 6,8 15,2% 

Tempo médio 00:08:04 00:10:39 00:08:52 00:09:21 24,3% 
 

Fonte: o autor 

 

A Tabela 8 mostra que, com exceção ao indicador “Soluções ótimas”, no qual 

a abordagem com uso da heurística FIFO obteve um ganho de 15,2%, e o indicador 

“Média de soluções não factíveis”, no qual houve uma diferença de apenas 0,1%, o 

algoritmo que usou a adaptação da heurística NEH foi melhor em todos os 
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indicadores avaliados, em especial o tempo médio gasto nas execuções dos 

experimentos. Levando em consideração que a proposta das metaheurísticas 

consiste em encontrar uma solução subótima em um tempo aceitável, o tempo gasto 

na execução dos experimentos é um importante indicador a ser avaliado. 

 

b) Avaliação da convergência das soluções 

Esta seção apresenta uma análise quanto à convergência das soluções, 

apresentando um exemplo de cada grupo de exemplares conforme Tabela 3. O valor 

apresentado entre parênteses nas legendas dos gráficos de convergência indica o 

número da iteração que o algoritmo encontrou o menor makespan. 

A Figura 20 demonstra a convergência realizada em cada uma das 

abordagens para o exemplar LA01, integrante do grupo de exemplares com dez jobs 

e cinco máquinas, tendo atingido a solução ótima encontrada na literatura, cujo 

melhor makespan conhecido é 666. Neste experimento a abordagem usando a 

adaptação da heurística NEH convergiu mais rápido que as outras abordagens.  

 

Figura 20 - Gráfico das convergências para o exemplar LA01 

 

Fonte: o autor 

 
 

Figura 21 - Gráfico de Gantt para exemplar LA01 

 
Fonte: o autor 
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A Figura 22 demonstra a convergência realizada em cada uma das 

abordagens para o exemplar LA07, integrante do grupo de exemplares com quinze 

jobs e cinco máquinas, tendo atingido a solução ótima encontrada na literatura, cujo 

menor makespan conhecido é 890. Neste experimento a abordagem usando a 

combinação das heurísticas FIFO e LPT convergiu mais rápido que as outras 

abordagens. 

 

Figura 22 - Gráfico das convergências para o exemplar LA07. 

 

Fonte: o autor 

 

 
A Figura 23 demonstra a convergência realizada em cada uma das 

abordagens para o exemplar LA15, integrante do grupo de exemplares com vinte 

jobs e cinco máquinas. Neste experimento todas as abordagens ficaram presas ao 

ótimo local 1211, enquanto que o menor makespan conhecido é 1207. 

Curiosamente, todas as abordagens atingiram o makespan na mesma geração 

(9.474). 
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Figura 23 - Gráfico das convergências para o exemplar LA15. 

  

Fonte: o autor 

 

A Figura 24 demonstra a convergência realizada em cada uma das 

abordagens para o exemplar LA16, integrante do grupo de exemplares com dez jobs 

e dez máquinas. Assim como o experimento referente ao exemplar LA15 o algoritmo 

não atingiu o menor makespan conhecido. O makespan atingido foi 956 enquanto 

que o menor makespan conhecido é 945, gerando uma gap de 11 unidades de 

tempo. Destaca-se, porém, que a convergência da abordagem usando FIFO+SPT foi 

melhor também neste experimento. 
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Figura 24 - Gráfico das convergências para o exemplar LA16. 

 

Fonte: o autor 

 

 
A Figura 25 demonstra a convergência realizada em cada uma das 

abordagens para o exemplar LA21, integrante do grupo de exemplares com quinze 

jobs e dez máquinas. Neste experimento o algoritmo atingiu o makespan 1.075 com 

a abordagem que utiliza a heurística FIFO, enquanto que o menor makespan 

conhecido é 1.046, porém, somente o fez na iteração de número 10.429, enquanto 

que a abordagem FIFO+LPT atingiu o makespan 1.080 na iteração de número 

2.373. 

 

Figura 25 - Gráfico das convergências para o exemplar LA21. 

 

Fonte: o autor 
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5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 

O presente trabalho de pesquisa buscou avaliar o comportamento do 

algoritmo genético no que diz respeito às soluções geradas pelo mesmo, quando 

utilizada heurística na geração da semente inicial, comparando os resultados de 

cada uma das abordagens para validar a hipótese de que a qualidade da semente 

inicial influencia o comportamento do AG na geração das soluções. 

Na primeira fase foi identificado que o algoritmo genético passou a produzir 

soluções melhores com um ganho pequeno na diminuição do número de soluções 

não factíveis, porém, com um ganho significativo na redução geral do gap e também 

do tempo de execução e convergência para a solução. 

Na segunda fase foram avaliados os resultados obtidos quando aplicado uma 

heurística na geração da semente inicial. Uma adaptação da heurística NEH, que é 

bastante utilizada para resolver problemas do ambiente flow shop, foi implementada 

e demonstrou ganhos de desempenho nos indicadores de tempo médio de 

execução e gap médio. 
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Exemplar de teste LA02 (10 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(6) 2(4) 3(8) 4(3) 5(4) 
2 1(8) 2(3) 3(4) 4(4) 5(8) 
3 1(7) 2(6) 3(6) 4(1) 5(1) 
4 1(9) 2(8) 3(7) 4(2) 5(10) 
5 1(10) 2(5) 3(9) 4(10) 5(6) 
6 1(3) 2(9) 3(2) 4(9) 5(3) 
7 1(4) 2(10) 3(3) 4(8) 5(7) 
8 1(5) 2(1) 3(10) 4(5) 5(5) 
9 1(2) 2(2) 3(1) 4(6) 5(2) 

10 1(1) 2(7) 3(5) 4(7) 5(9) 
 

Exemplar de teste LA03 (10 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(7) 2(6) 3(6) 4(5) 5(1) 
2 1(1) 2(8) 3(4) 4(4) 5(6) 
3 1(5) 2(10) 3(9) 4(3) 5(5) 
4 1(6) 2(7) 3(8) 4(9) 5(9) 
5 1(4) 2(4) 3(1) 4(2) 5(2) 
6 1(3) 2(5) 3(3) 4(1) 5(10) 
7 1(8) 2(3) 3(5) 4(7) 5(4) 
8 1(10) 2(9) 3(2) 4(6) 5(8) 
9 1(2) 2(2) 3(7) 4(8) 5(7) 

10 1(9) 2(1) 3(10) 4(10) 5(3) 
 

Exemplar de teste LA04 (10 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(10) 2(7) 3(4) 4(1) 5(8) 
2 1(2) 2(8) 3(1) 4(9) 5(1) 
3 1(6) 2(4) 3(7) 4(6) 5(5) 
4 1(3) 2(6) 3(9) 4(8) 5(6) 
5 1(8) 2(9) 3(10) 4(10) 5(2) 
6 1(9) 2(5) 3(8) 4(7) 5(4) 
7 1(7) 2(2) 3(5) 4(3) 5(3) 
8 1(5) 2(10) 3(2) 4(2) 5(7) 
9 1(1) 2(3) 3(3) 4(4) 5(9) 

10 1(4) 2(1) 3(6) 4(5) 5(10) 
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Exemplar de teste LA05 (10 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(3) 2(6) 3(8) 4(9) 5(1) 
2 1(10) 2(1) 3(6) 4(7) 5(3) 
3 1(1) 2(8) 3(5) 4(1) 5(4) 
4 1(4) 2(2) 3(1) 4(2) 5(7) 
5 1(7) 2(3) 3(10) 4(8) 5(10) 
6 1(2) 2(9) 3(9) 4(6) 5(5) 
7 1(9) 2(7) 3(2) 4(5) 5(8) 
8 1(6) 2(4) 3(4) 4(3) 5(9) 
9 1(8) 2(5) 3(3) 4(4) 5(2) 

10 1(5) 2(10) 3(7) 4(10) 5(6) 
 

Exemplar de teste LA06 (15 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(10) 2(13) 3(9) 4(10) 5(3) 
2 1(11) 2(7) 3(12) 4(4) 5(1) 
3 1(7) 2(4) 3(7) 4(11) 5(8) 
4 1(6) 2(10) 3(4) 4(7) 5(4) 
5 1(15) 2(2) 3(5) 4(6) 5(6) 
6 1(5) 2(6) 3(13) 4(1) 5(7) 
7 1(12) 2(14) 3(6) 4(2) 5(10) 
8 1(8) 2(9) 3(10) 4(14) 5(13) 
9 1(4) 2(15) 3(15) 4(15) 5(14) 

10 1(1) 2(3) 3(8) 4(3) 5(5) 
11 1(13) 2(8) 3(11) 4(12) 5(11) 
12 1(9) 2(1) 3(1) 4(5) 5(9) 
13 1(14) 2(5) 3(3) 4(8) 5(2) 
14 1(2) 2(12) 3(14) 4(9) 5(12) 
15 1(3) 2(11) 3(2) 4(13) 5(15) 
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Exemplar de teste LA07 (15 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(6) 2(9) 3(9) 4(1) 5(8) 
2 1(9) 2(1) 3(14) 4(2) 5(11) 
3 1(11) 2(10) 3(10) 4(15) 5(3) 
4 1(15) 2(14) 3(3) 4(6) 5(1) 
5 1(2) 2(15) 3(2) 4(9) 5(15) 
6 1(8) 2(2) 3(7) 4(4) 5(9) 
7 1(5) 2(13) 3(8) 4(14) 5(4) 
8 1(7) 2(5) 3(4) 4(13) 5(12) 
9 1(14) 2(7) 3(11) 4(7) 5(6) 

10 1(13) 2(4) 3(6) 4(12) 5(14) 
11 1(1) 2(3) 3(13) 4(11) 5(2) 
12 1(4) 2(12) 3(15) 4(3) 5(7) 
13 1(3) 2(11) 3(12) 4(8) 5(13) 
14 1(10) 2(8) 3(5) 4(10) 5(10) 
15 1(12) 2(6) 3(1) 4(5) 5(5) 

 

Exemplar de teste LA08 (15 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(10) 2(7) 3(4) 4(13) 5(8) 
2 1(2) 2(8) 3(15) 4(1) 5(1) 
3 1(6) 2(4) 3(1) 4(9) 5(5) 
4 1(3) 2(12) 3(12) 4(6) 5(6) 
5 1(15) 2(14) 3(7) 4(15) 5(15) 
6 1(8) 2(6) 3(9) 4(8) 5(11) 
7 1(9) 2(9) 3(10) 4(12) 5(12) 
8 1(7) 2(11) 3(8) 4(10) 5(2) 
9 1(13) 2(5) 3(5) 4(11) 5(4) 

10 1(11) 2(2) 3(13) 4(14) 5(13) 
11 1(12) 2(10) 3(11) 4(7) 5(14) 
12 1(14) 2(3) 3(2) 4(3) 5(3) 
13 1(5) 2(15) 3(3) 4(2) 5(7) 
14 1(1) 2(1) 3(6) 4(4) 5(9) 
15 1(4) 2(13) 3(14) 4(5) 5(10) 
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Exemplar de teste LA09 (15 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(8) 2(13) 3(9) 4(8) 5(12) 
2 1(5) 2(8) 3(1) 4(9) 5(14) 
3 1(13) 2(11) 3(13) 4(1) 5(3) 
4 1(11) 2(10) 3(8) 4(5) 5(10) 
5 1(7) 2(15) 3(11) 4(3) 5(15) 
6 1(6) 2(5) 3(4) 4(4) 5(7) 
7 1(1) 2(3) 3(3) 4(13) 5(5) 
8 1(10) 2(4) 3(12) 4(12) 5(6) 
9 1(9) 2(1) 3(2) 4(2) 5(11) 

10 1(3) 2(9) 3(10) 4(14) 5(4) 
11 1(15) 2(2) 3(5) 4(11) 5(9) 
12 1(2) 2(6) 3(6) 4(15) 5(13) 
13 1(12) 2(12) 3(7) 4(10) 5(8) 
14 1(4) 2(7) 3(15) 4(6) 5(1) 
15 1(14) 2(14) 3(14) 4(7) 5(2) 

 

Exemplar de teste LA10 (15 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(2) 2(12) 3(9) 4(3) 5(2) 
2 1(13) 2(7) 3(2) 4(2) 5(11) 
3 1(3) 2(9) 3(13) 4(12) 5(6) 
4 1(9) 2(2) 3(3) 4(15) 5(7) 
5 1(12) 2(3) 3(6) 4(9) 5(4) 
6 1(7) 2(14) 3(12) 4(5) 5(5) 
7 1(11) 2(8) 3(10) 4(11) 5(1) 
8 1(5) 2(10) 3(8) 4(4) 5(9) 
9 1(15) 2(13) 3(14) 4(14) 5(3) 

10 1(14) 2(1) 3(5) 4(8) 5(14) 
11 1(4) 2(11) 3(1) 4(6) 5(8) 
12 1(10) 2(5) 3(15) 4(13) 5(10) 
13 1(8) 2(6) 3(4) 4(10) 5(15) 
14 1(6) 2(4) 3(11) 4(7) 5(12) 
15 1(1) 2(15) 3(7) 4(1) 5(13) 
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Exemplar de teste LA11 (20 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(2) 2(12) 3(9) 4(3) 5(2) 
2 1(13) 2(7) 3(2) 4(2) 5(11) 
3 1(3) 2(9) 3(13) 4(12) 5(17) 
4 1(17) 2(2) 3(3) 4(15) 5(20) 
5 1(9) 2(3) 3(17) 4(9) 5(6) 
6 1(12) 2(14) 3(6) 4(5) 5(19) 
7 1(7) 2(16) 3(16) 4(11) 5(16) 
8 1(18) 2(18) 3(12) 4(4) 5(7) 
9 1(20) 2(17) 3(10) 4(20) 5(4) 

10 1(11) 2(8) 3(8) 4(14) 5(5) 
11 1(19) 2(10) 3(14) 4(8) 5(1) 
12 1(5) 2(20) 3(5) 4(16) 5(9) 
13 1(15) 2(13) 3(1) 4(6) 5(18) 
14 1(16) 2(1) 3(15) 4(18) 5(3) 
15 1(14) 2(11) 3(20) 4(13) 5(14) 
16 1(4) 2(5) 3(4) 4(10) 5(8) 
17 1(10) 2(19) 3(11) 4(17) 5(10) 
18 1(8) 2(6) 3(7) 4(7) 5(15) 
19 1(6) 2(4) 3(18) 4(19) 5(12) 
20 1(1) 2(15) 3(19) 4(1) 5(13) 

 

Exemplar de teste LA12 (20 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(7) 2(19) 3(12) 4(17) 5(1) 
2 1(19) 2(6) 3(6) 4(19) 5(6) 
3 1(1) 2(8) 3(13) 4(11) 5(19) 
4 1(5) 2(10) 3(4) 4(15) 5(5) 
5 1(16) 2(13) 3(9) 4(13) 5(9) 
6 1(6) 2(7) 3(11) 4(5) 5(2) 
7 1(14) 2(4) 3(19) 4(12) 5(10) 
8 1(12) 2(5) 3(17) 4(4) 5(11) 
9 1(11) 2(16) 3(8) 4(3) 5(17) 

10 1(17) 2(3) 3(1) 4(9) 5(4) 
11 1(4) 2(14) 3(16) 4(2) 5(8) 
12 1(3) 2(12) 3(14) 4(1) 5(20) 
13 1(8) 2(9) 3(3) 4(7) 5(14) 
14 1(13) 2(20) 3(5) 4(16) 5(16) 
15 1(18) 2(17) 3(2) 4(14) 5(7) 
16 1(10) 2(18) 3(7) 4(18) 5(3) 
17 1(2) 2(2) 3(15) 4(20) 5(12) 
18 1(15) 2(1) 3(20) 4(6) 5(15) 
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19 1(20) 2(15) 3(18) 4(8) 5(13) 
20 1(9) 2(11) 3(10) 4(10) 5(18) 

 

Exemplar de teste LA13 (20 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(3) 2(18) 3(19) 4(18) 5(1) 
2 1(10) 2(20) 3(8) 4(19) 5(13) 
3 1(1) 2(6) 3(11) 4(11) 5(20) 
4 1(18) 2(15) 3(6) 4(15) 5(17) 
5 1(15) 2(13) 3(5) 4(9) 5(15) 
6 1(17) 2(1) 3(18) 4(13) 5(3) 
7 1(16) 2(14) 3(1) 4(14) 5(16) 
8 1(11) 2(11) 3(10) 4(7) 5(14) 
9 1(20) 2(19) 3(14) 4(1) 5(4) 

10 1(4) 2(12) 3(13) 4(12) 5(19) 
11 1(19) 2(8) 3(9) 4(2) 5(18) 
12 1(7) 2(2) 3(12) 4(8) 5(7) 
13 1(2) 2(3) 3(20) 4(20) 5(10) 
14 1(9) 2(16) 3(15) 4(6) 5(5) 
15 1(6) 2(9) 3(2) 4(16) 5(11) 
16 1(13) 2(7) 3(4) 4(5) 5(12) 
17 1(8) 2(4) 3(16) 4(3) 5(8) 
18 1(5) 2(5) 3(3) 4(4) 5(9) 
19 1(12) 2(10) 3(17) 4(10) 5(2) 
20 1(14) 2(17) 3(7) 4(17) 5(6) 
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Exemplar de teste LA14 (20 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(2) 2(12) 3(9) 4(3) 5(2) 
2 1(13) 2(7) 3(2) 4(2) 5(11) 
3 1(3) 2(9) 3(13) 4(12) 5(17) 
4 1(17) 2(2) 3(3) 4(15) 5(20) 
5 1(9) 2(3) 3(17) 4(9) 5(6) 
6 1(12) 2(14) 3(6) 4(5) 5(19) 
7 1(7) 2(16) 3(16) 4(11) 5(16) 
8 1(18) 2(18) 3(12) 4(4) 5(7) 
9 1(20) 2(17) 3(10) 4(20) 5(4) 

10 1(11) 2(8) 3(8) 4(14) 5(5) 
11 1(19) 2(10) 3(14) 4(8) 5(1) 
12 1(5) 2(20) 3(5) 4(16) 5(9) 
13 1(15) 2(13) 3(1) 4(6) 5(18) 
14 1(16) 2(1) 3(15) 4(18) 5(3) 
15 1(14) 2(11) 3(20) 4(13) 5(14) 
16 1(4) 2(5) 3(4) 4(10) 5(8) 
17 1(10) 2(19) 3(11) 4(17) 5(10) 
18 1(8) 2(6) 3(7) 4(7) 5(15) 
19 1(6) 2(4) 3(18) 4(19) 5(12) 
20 1(1) 2(15) 3(19) 4(1) 5(13) 
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Exemplar de teste LA15 (20 jobs X 5 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(20) 2(14) 3(16) 4(8) 5(14) 
2 1(18) 2(13) 3(5) 4(12) 5(13) 
3 1(9) 2(15) 3(6) 4(13) 5(2) 
4 1(6) 2(19) 3(13) 4(14) 5(11) 
5 1(10) 2(6) 3(9) 4(15) 5(20) 
6 1(17) 2(20) 3(3) 4(10) 5(3) 
7 1(8) 2(1) 3(18) 4(19) 5(4) 
8 1(3) 2(16) 3(19) 4(17) 5(7) 
9 1(14) 2(7) 3(8) 4(11) 5(10) 

10 1(4) 2(8) 3(15) 4(3) 5(9) 
11 1(15) 2(3) 3(1) 4(9) 5(15) 
12 1(2) 2(5) 3(2) 4(18) 5(18) 
13 1(12) 2(10) 3(12) 4(20) 5(8) 
14 1(16) 2(11) 3(20) 4(16) 5(5) 
15 1(11) 2(18) 3(7) 4(7) 5(16) 
16 1(5) 2(9) 3(14) 4(1) 5(6) 
17 1(13) 2(4) 3(4) 4(2) 5(19) 
18 1(19) 2(2) 3(17) 4(6) 5(17) 
19 1(7) 2(12) 3(11) 4(4) 5(1) 
20 1(1) 2(17) 3(10) 4(5) 5(12) 

 

Exemplar de teste LA16 (10 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(6) 2(7) 3(5) 4(6) 5(5) 6(2) 7(9) 8(6) 9(5) 10(4) 
2 1(8) 2(10) 3(4) 4(1) 5(3) 6(10) 7(2) 8(2) 9(10) 10(2) 
3 1(4) 2(4) 3(10) 4(4) 5(10) 6(1) 7(10) 8(8) 9(2) 10(10) 
4 1(3) 2(5) 3(3) 4(8) 5(6) 6(4) 7(5) 8(10) 9(9) 10(3) 
5 1(9) 2(8) 3(7) 4(2) 5(4) 6(7) 7(1) 8(3) 9(3) 10(5) 
6 1(10) 2(2) 3(8) 4(3) 5(2) 6(3) 7(3) 8(5) 9(1) 10(7) 
7 1(1) 2(9) 3(9) 4(10) 5(9) 6(9) 7(8) 8(4) 9(7) 10(8) 
8 1(7) 2(1) 3(6) 4(9) 5(7) 6(6) 7(7) 8(7) 9(6) 10(9) 
9 1(5) 2(3) 3(1) 4(5) 5(1) 6(5) 7(4) 8(1) 9(4) 10(1) 

10 1(2) 2(6) 3(2) 4(7) 5(8) 6(8) 7(6) 8(9) 9(8) 10(6) 
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Exemplar de teste LA17 (10 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(4) 2(10) 3(7) 4(9) 5(8) 6(1) 7(3) 8(6) 9(6) 10(3) 
2 1(10) 2(7) 3(5) 4(10) 5(3) 6(10) 7(4) 8(3) 9(2) 10(1) 
3 1(1) 2(4) 3(6) 4(6) 5(7) 6(3) 7(5) 8(2) 9(1) 10(5) 
4 1(3) 2(3) 3(10) 4(8) 5(6) 6(5) 7(2) 8(4) 9(8) 10(2) 
5 1(6) 2(2) 3(9) 4(7) 5(2) 6(6) 7(8) 8(8) 9(7) 10(4) 
6 1(9) 2(5) 3(1) 4(3) 5(4) 6(9) 7(7) 8(7) 9(9) 10(10) 
7 1(2) 2(9) 3(2) 4(2) 5(9) 6(4) 7(6) 8(1) 9(10) 10(7) 
8 1(7) 2(1) 3(3) 4(5) 5(5) 6(2) 7(10) 8(10) 9(3) 10(8) 
9 1(8) 2(8) 3(4) 4(1) 5(1) 6(8) 7(9) 8(9) 9(4) 10(6) 

10 1(5) 2(6) 3(8) 4(4) 5(10) 6(7) 7(1) 8(5) 9(5) 10(9) 
 

Exemplar de teste LA18 (10 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(2) 2(8) 3(10) 4(10) 5(5) 6(1) 7(9) 8(4) 9(9) 10(10) 
2 1(1) 2(7) 3(6) 4(6) 5(9) 6(7) 7(10) 8(3) 9(7) 10(8) 
3 1(8) 2(1) 3(3) 4(8) 5(8) 6(9) 7(3) 8(9) 9(6) 10(7) 
4 1(9) 2(6) 3(1) 4(5) 5(10) 6(8) 7(7) 8(5) 9(1) 10(2) 
5 1(6) 2(10) 3(7) 4(7) 5(2) 6(2) 7(6) 8(7) 9(4) 10(9) 
6 1(10) 2(2) 3(5) 4(4) 5(1) 6(10) 7(4) 8(6) 9(10) 10(5) 
7 1(4) 2(5) 3(8) 4(1) 5(3) 6(4) 7(1) 8(10) 9(3) 10(6) 
8 1(5) 2(4) 3(2) 4(3) 5(4) 6(3) 7(8) 8(1) 9(8) 10(4) 
9 1(7) 2(3) 3(9) 4(2) 5(6) 6(6) 7(2) 8(2) 9(2) 10(1) 

10 1(3) 2(9) 3(4) 4(9) 5(7) 6(5) 7(5) 8(8) 9(5) 10(3) 
 

Exemplar de teste LA19 (10 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(7) 2(4) 3(5) 4(2) 5(1) 6(6) 7(6) 8(1) 9(1) 10(1) 
2 1(2) 2(5) 3(7) 4(8) 5(6) 6(9) 7(1) 8(3) 9(6) 10(10) 
3 1(9) 2(2) 3(2) 4(5) 5(9) 6(10) 7(7) 8(8) 9(2) 10(3) 
4 1(5) 2(9) 3(9) 4(3) 5(10) 6(4) 7(8) 8(6) 9(10) 10(8) 
5 1(4) 2(7) 3(3) 4(6) 5(8) 6(3) 7(9) 8(5) 9(7) 10(2) 
6 1(6) 2(1) 3(1) 4(7) 5(7) 6(1) 7(4) 8(4) 9(4) 10(9) 
7 1(10) 2(6) 3(8) 4(9) 5(2) 6(5) 7(5) 8(7) 9(8) 10(7) 
8 1(3) 2(3) 3(6) 4(4) 5(5) 6(2) 7(10) 8(10) 9(3) 10(4) 
9 1(8) 2(10) 3(4) 4(10) 5(4) 6(8) 7(3) 8(2) 9(9) 10(5) 

10 1(1) 2(8) 3(10) 4(1) 5(3) 6(7) 7(2) 8(9) 9(5) 10(6) 
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Exemplar de teste LA20 (10 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(5) 2(7) 3(3) 4(7) 5(10) 6(7) 7(7) 8(8) 9(4) 10(7) 
2 1(9) 2(8) 3(7) 4(8) 5(9) 6(6) 7(3) 8(3) 9(6) 10(1) 
3 1(2) 2(10) 3(5) 4(10) 5(3) 6(2) 7(10) 8(9) 9(7) 10(10) 
4 1(8) 2(1) 3(2) 4(9) 5(5) 6(4) 7(8) 8(4) 9(5) 10(2) 
5 1(6) 2(4) 3(10) 4(6) 5(4) 6(5) 7(4) 8(1) 9(9) 10(5) 
6 1(3) 2(2) 3(8) 4(2) 5(7) 6(8) 7(5) 8(6) 9(10) 10(9) 
7 1(7) 2(3) 3(1) 4(5) 5(2) 6(3) 7(9) 8(10) 9(8) 10(4) 
8 1(10) 2(6) 3(4) 4(4) 5(1) 6(10) 7(2) 8(7) 9(1) 10(8) 
9 1(4) 2(5) 3(9) 4(1) 5(6) 6(9) 7(1) 8(2) 9(3) 10(3) 

10 1(1) 2(9) 3(6) 4(3) 5(8) 6(1) 7(6) 8(5) 9(2) 10(6) 
 

Exemplar de teste LA21 (15 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(6) 2(7) 3(5) 4(12) 5(13) 6(2) 7(9) 8(14) 9(12) 10(12) 
2 1(4) 2(4) 3(10) 4(11) 5(5) 6(1) 7(10) 8(6) 9(11) 10(4) 
3 1(8) 2(10) 3(4) 4(6) 5(10) 6(10) 7(2) 8(12) 9(5) 10(10) 
4 1(3) 2(12) 3(3) 4(4) 5(14) 6(4) 7(12) 8(8) 9(15) 10(14) 
5 1(14) 2(5) 3(7) 4(1) 5(3) 6(11) 7(5) 8(2) 9(2) 10(2) 
6 1(9) 2(13) 3(14) 4(15) 5(6) 6(7) 7(1) 8(13) 9(10) 10(3) 
7 1(15) 2(8) 3(15) 4(13) 5(15) 6(3) 7(13) 8(10) 9(9) 10(5) 
8 1(10) 2(2) 3(8) 4(8) 5(4) 6(9) 7(14) 8(3) 9(3) 10(15) 
9 1(12) 2(15) 3(9) 4(2) 5(2) 6(6) 7(3) 8(5) 9(1) 10(13) 

10 1(1) 2(11) 3(6) 4(3) 5(12) 6(12) 7(8) 8(4) 9(7) 10(7) 
11 1(7) 2(9) 3(1) 4(10) 5(9) 6(14) 7(7) 8(11) 9(14) 10(8) 
12 1(5) 2(1) 3(2) 4(9) 5(7) 6(13) 7(4) 8(7) 9(6) 10(9) 
13 1(13) 2(3) 3(12) 4(14) 5(11) 6(5) 7(15) 8(1) 9(13) 10(11) 
14 1(11) 2(14) 3(11) 4(5) 5(1) 6(15) 7(11) 8(15) 9(4) 10(1) 
15 1(2) 2(6) 3(13) 4(7) 5(8) 6(8) 7(6) 8(9) 9(8) 10(6) 
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Exemplar de teste LA22 (15 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(12) 2(4) 3(8) 4(7) 5(15) 6(11) 7(4) 8(2) 9(9) 10(4) 
2 1(11) 2(11) 3(1) 4(1) 5(5) 6(1) 7(10) 8(6) 9(8) 10(3) 
3 1(2) 2(5) 3(4) 4(5) 5(1) 6(9) 7(13) 8(14) 9(10) 10(6) 
4 1(9) 2(6) 3(13) 4(15) 5(3) 6(3) 7(2) 8(13) 9(3) 10(1) 
5 1(8) 2(12) 3(11) 4(8) 5(8) 6(8) 7(6) 8(8) 9(4) 10(2) 
6 1(5) 2(3) 3(5) 4(14) 5(4) 6(6) 7(7) 8(15) 9(6) 10(12) 
7 1(14) 2(15) 3(15) 4(11) 5(12) 6(12) 7(9) 8(5) 9(5) 10(10) 
8 1(4) 2(9) 3(3) 4(6) 5(11) 6(7) 7(14) 8(10) 9(11) 10(9) 
9 1(15) 2(14) 3(7) 4(9) 5(10) 6(14) 7(11) 8(4) 9(14) 10(7) 

10 1(7) 2(10) 3(6) 4(10) 5(13) 6(10) 7(3) 8(9) 9(7) 10(8) 
11 1(6) 2(13) 3(12) 4(4) 5(6) 6(13) 7(12) 8(11) 9(13) 10(15) 
12 1(13) 2(2) 3(2) 4(13) 5(14) 6(2) 7(8) 8(12) 9(12) 10(14) 
13 1(10) 2(8) 3(10) 4(12) 5(9) 6(4) 7(15) 8(1) 9(15) 10(5) 
14 1(3) 2(1) 3(14) 4(2) 5(7) 6(5) 7(1) 8(3) 9(1) 10(11) 
15 1(1) 2(7) 3(9) 4(3) 5(2) 6(15) 7(5) 8(7) 9(2) 10(13) 

 

Exemplar de teste LA23 (15 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(7) 2(4) 3(5) 4(14) 5(1) 6(6) 7(6) 8(1) 9(15) 10(1) 
2 1(12) 2(5) 3(7) 4(2) 5(15) 6(9) 7(11) 8(12) 9(1) 10(12) 
3 1(2) 2(2) 3(2) 4(8) 5(11) 6(12) 7(1) 8(3) 9(6) 10(10) 
4 1(14) 2(9) 3(9) 4(5) 5(14) 6(10) 7(13) 8(8) 9(12) 10(3) 
5 1(9) 2(12) 3(12) 4(3) 5(6) 6(4) 7(7) 8(6) 9(11) 10(8) 
6 1(5) 2(13) 3(11) 4(15) 5(9) 6(3) 7(8) 8(11) 9(2) 10(2) 
7 1(15) 2(7) 3(3) 4(6) 5(10) 6(1) 7(9) 8(14) 9(10) 10(14) 
8 1(11) 2(1) 3(1) 4(11) 5(8) 6(15) 7(4) 8(5) 9(13) 10(15) 
9 1(4) 2(6) 3(15) 4(13) 5(13) 6(5) 7(5) 8(4) 9(7) 10(9) 

10 1(6) 2(3) 3(8) 4(7) 5(7) 6(2) 7(10) 8(15) 9(4) 10(7) 
11 1(10) 2(11) 3(6) 4(9) 5(2) 6(14) 7(12) 8(7) 9(14) 10(4) 
12 1(13) 2(10) 3(13) 4(12) 5(5) 6(11) 7(14) 8(13) 9(8) 10(5) 
13 1(3) 2(15) 3(4) 4(4) 5(4) 6(13) 7(15) 8(10) 9(3) 10(13) 
14 1(8) 2(8) 3(14) 4(10) 5(3) 6(8) 7(3) 8(2) 9(9) 10(6) 
15 1(1) 2(14) 3(10) 4(1) 5(12) 6(7) 7(2) 8(9) 9(5) 10(11) 
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Exemplar de teste LA24 (15 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(14) 2(7) 3(14) 4(4) 5(4) 6(1) 7(13) 8(6) 9(13) 10(7) 
2 1(4) 2(10) 3(7) 4(3) 5(6) 6(8) 7(12) 8(11) 9(2) 10(13) 
3 1(13) 2(2) 3(8) 4(11) 5(10) 6(13) 7(15) 8(8) 9(3) 10(1) 
4 1(7) 2(9) 3(12) 4(15) 5(13) 6(3) 7(1) 8(5) 9(7) 10(9) 
5 1(1) 2(5) 3(4) 4(12) 5(15) 6(6) 7(5) 8(13) 9(8) 10(8) 
6 1(8) 2(6) 3(10) 4(13) 5(2) 6(4) 7(7) 8(14) 9(6) 10(12) 
7 1(12) 2(4) 3(2) 4(9) 5(8) 6(7) 7(4) 8(10) 9(12) 10(5) 
8 1(3) 2(13) 3(9) 4(10) 5(9) 6(15) 7(3) 8(7) 9(15) 10(6) 
9 1(6) 2(3) 3(3) 4(2) 5(11) 6(9) 7(8) 8(9) 9(10) 10(10) 

10 1(15) 2(11) 3(13) 4(8) 5(1) 6(10) 7(14) 8(3) 9(1) 10(15) 
11 1(5) 2(15) 3(1) 4(6) 5(5) 6(14) 7(6) 8(4) 9(5) 10(3) 
12 1(9) 2(1) 3(5) 4(1) 5(12) 6(11) 7(11) 8(12) 9(14) 10(11) 
13 1(11) 2(14) 3(15) 4(7) 5(14) 6(12) 7(9) 8(2) 9(9) 10(14) 
14 1(2) 2(12) 3(11) 4(5) 5(7) 6(2) 7(10) 8(1) 9(4) 10(2) 
15 1(10) 2(8) 3(6) 4(14) 5(3) 6(5) 7(2) 8(15) 9(11) 10(4) 

 

Exemplar de teste LA25 (15 jobs X 10 máquinas) 

Job Máquina (Tempo) 
1 1(14) 2(7) 3(14) 4(4) 5(4) 6(1) 7(13) 8(6) 9(13) 10(7) 
2 1(4) 2(10) 3(7) 4(3) 5(6) 6(8) 7(12) 8(11) 9(2) 10(13) 
3 1(13) 2(2) 3(8) 4(11) 5(10) 6(13) 7(15) 8(8) 9(3) 10(1) 
4 1(7) 2(9) 3(12) 4(15) 5(13) 6(3) 7(1) 8(5) 9(7) 10(9) 
5 1(1) 2(5) 3(4) 4(12) 5(15) 6(6) 7(5) 8(13) 9(8) 10(8) 
6 1(8) 2(6) 3(10) 4(13) 5(2) 6(4) 7(7) 8(14) 9(6) 10(12) 
7 1(12) 2(4) 3(2) 4(9) 5(8) 6(7) 7(4) 8(10) 9(12) 10(5) 
8 1(3) 2(13) 3(9) 4(10) 5(9) 6(15) 7(3) 8(7) 9(15) 10(6) 
9 1(6) 2(3) 3(3) 4(2) 5(11) 6(9) 7(8) 8(9) 9(10) 10(10) 

10 1(15) 2(11) 3(13) 4(8) 5(1) 6(10) 7(14) 8(3) 9(1) 10(15) 
11 1(5) 2(15) 3(1) 4(6) 5(5) 6(14) 7(6) 8(4) 9(5) 10(3) 
12 1(9) 2(1) 3(5) 4(1) 5(12) 6(11) 7(11) 8(12) 9(14) 10(11) 
13 1(11) 2(14) 3(15) 4(7) 5(14) 6(12) 7(9) 8(2) 9(9) 10(14) 
14 1(2) 2(12) 3(11) 4(5) 5(7) 6(2) 7(10) 8(1) 9(4) 10(2) 
15 1(10) 2(8) 3(6) 4(14) 5(3) 6(5) 7(2) 8(15) 9(11) 10(4) 

 

 


