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Resumo 
Este trabalho tem como propósito a apresentação de uma melhoria para a solução obtida por um 
algoritmo de sequenciamento de n tarefas em m máquinas paralelas idênticas cujo objetivo é a 
minimização do número de tarefas atrasadas. Interrupções no processamento das tarefas são 
permitidas. Tal algoritmo tem a característica de deixar folgas de tempo de máquina nos períodos 
iniciais de processamento. A melhoria proposta visa realocar as folgas de tempo de máquina dos 
períodos iniciais para os períodos finais. Isso implica na redução do tempo máximo de conclusão das 
tarefas sem atrasos. Outros critérios são ainda analisados. 
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Abstract 
This paper is concerned with the improvement of the solution obtained by an algorithm of scheduling 
of n jobs and m identical parallel machines to minimize the number of tardy jobs.. This solution admits 
idle machine time in the early periods. The improvement consists in the reallocation of idle time from 
early periods to the later ones. Preemption is permitted. A reduction of makespan for the set of jobs 
without tardiness is obtained. Other criteria are analyzed. 
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Introdução 
Neste trabalho considera-se o problema de sequenciamento de m máquinas paralelas idênticas, onde 
cada tarefa possui o mesmo tempo de processamento, a mesma data de chegada e um prazo de entrega. 
O objetivo do problema é obter um sequenciamento (com possibilidade de interrupção do 
processamento das tarefas) que minimize o número de tarefas atrasadas. Uma tarefa atrasada é aquela 
concluída depois de sua data de entrega prevista. O objetivo de minimizar o número de tarefas 
atrasadas é importante quando o custo associado à tarefa atrasada não depender da extensão do atraso. 
Este trabalho baseia-se no algoritmo proposto por Alcoforado (1998), Bornstein e Alcoforado (1997) e 
Alcoforado e Bornstein (2000) que resolve o problema de sequenciamento descrito acima. Entretanto, 
ele apresenta um problema em relação a distribuição das folgas de tempo de máquina aos períodos. 
Mais especificamente, o algoritmo em geral concentra tais folgas nos períodos iniciais dando 
preferência na utilização dos recursos dos perídos finais, o que do ponto de vista prático é indesejável. 
Propõe-se, assim, um algoritmo adicional que realoca tais folgas para os períodos finais. 
O trabalho está dividido em duas partes. Na seção 1 apresentam-se as informações relativas ao 
problema de sequenciamento. Na seção 2 apresentam-se os algoritmos e as discussões relativas à 
melhoria proposta. 
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1. Definição do Problema 

Nosso problema, que passaremos a denominar P, considera m máquinas paralelas idênticas e n tarefas 
de forma que n>m>0. A seguinte notação é usada para definir P: 

• n: número de tarefas; 
• m: número de máquinas idênticas; 
• ri: tempo de chegada, ou início do intervalo de tempo em que a i-ésima tarefa está disponível 

para ser processada; 
• di: tempo de entrega, ou data em que a i-ésima tarefa deverá estar concluída; 
• pi: tempo de processamento da i-ésima tarefa; 
• Ci: tempo de conclusão, ou o tempo em que a i-ésima tarefa é completada; 
• Ui, onde Ui = 0 se Ci ≤  di (tarefa sem atraso) e Ui = 1 em caso contrário (tarefa com atraso) 

A função objetivo do problema é minimizar ∑
=

n

i
iU

1
, ou seja, minimizar o número de tarefas atrasadas. 

As hipóteses do problema P são: 
H1: cada máquina pode processar no máximo uma tarefa de cada vez, e cada tarefa pode ser 
processada por no máximo uma máquina de cada vez; 
H2: o número de tarefas e máquinas são conhecidos e fixados; 
H3: ri =1 (todas as tarefas estão disponíveis ao mesmo tempo), pi = p (todas as tarefas possuem o 
mesmo tempo de processamento), di ∈ Z+, i = 1,2,...,n (datas de entrega são valores inteiros positivos) 
; 
H4: d1 ≤  d2 ≤ ... ≤  dn (as tarefas são numeradas pela ordem crescente de suas datas de entrega); 
H5: di ≥  p + 1 para i = 1, 2,..., n (esta hipótese elimina as tarefas que naturalmente estariam 
atrasadas); 
H6: interrupções são permitidas (preemption), isto é, o processamento de uma tarefa pode ser 
interrompido, continuando mais tarde em qualquer máquina. 
Segundo Lawler et al (1993) o problema P pode ser classificado como Pm/ pmtn, ri = 1, pi = p/ ΣUi. 
Nesta mesma referência, em Lawler et al (1983), em Cheng e Sin (1990) e mais recentemente em Lam 
e Xing (1997) encontra-se uma revisão sobre problemas de sequenciamentos em máquinas paralelas. 
O problema P é um caso especial do problema com m máquinas paralelas e uniformes (máquinas que 
possuem diferentes velocidades de processamento para uma mesma tarefa) classificado como 
Qm/pmtn/ΣUi. De acordo com Lawler et al (1993) este problema é estritamente polinomial. 
Considerando o problemas Qm/pmtn/ΣwiUi onde pesos wi são admitidos, Lawler (1979) mostra que 
este problema pode ser resolvido em tempo pseudo polinomial: O(n2(Σwi)2) se m = 2 e O(n3m – 5 (Σwi)2) 
se m ≥  3. Lawler e Martel (1989) apresentam um algoritmo O(n3) para o problema Q2/pmtn/ΣUi. 
Bornstein et al (1994) apresentam um algoritmo O(n) para o problema Pm/pmtn, ri = 1, pi = 1/ΣUi 
Alfocorado (1998) apresenta um algoritmo O(n2) para o problema P. 
Pequenas variações nos parâmetros do problema podem levar a um aumento considerável da 
complexidade. Podemos citar o problema Pm/ri/ΣUi em que interrupções no processamento das tarefas 
não são permitidas. Kahlbacher e Cheng (1993) demonstram que tal problema é NP-hard. Du et al 
(1989) mostram que o problema P2/pmtn, ri/ΣUi é também NP-hard. 
Podemos ainda citar os problemas de uma máquina simples 1/ri/ΣUi e 1/ /ΣUi, respectivamente 
classificados como fortemente NP-hard segundo Lawler et al (1993) e polinomial segundo Moore 
(1968) 

1.1 Modelagem 
O problema P é modelado por um grafo ao qual está associado uma capacidade e onde pode-se obter 
um fluxo. Esta modelagem baseia-se em Federgruen e Groenevelt (1986) que considera um problema 
mais geral do que P em que os tempos de processamento e as datas de chegada podem ser diferentes 
para cada tarefa. Conforme já mencionado, P considera estes valores iguais para todas as tarefas. O 
grafo que modela o problema P será denominado GP.  
GP = (N1 ∪ N2 ∪ {s,t}, A) (veja figura 1) onde onde N1 = {1, 2,..., n} é o conjunto de nós que 
representam as n tarefas, N2 = {T1,T2,...,Tj} é o conjunto de nós que representam os n intervalos de 
tempo disponíveis para processamento das tarefas, s e t são os nós fonte e sumidouro, respectivamente. 
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O nó período Tj representa o intervalo [dj-1, dj). Obviamente que d0 = 1, ou seja, T1 representa o 
intervalo [1, d1). Associado a cada arco (i,j) ∈ A tem-se uma capacidade não negativa uij. Os arcos e 
suas respectivas capacidades são definidos a seguir. Do nó fonte s temos um arco para cada nó tarefa i 
com capacidade pi representando a demanda por tempo de máquina de cada uma das n tarefas. De cada 
nó intervalo Tj temos um arco para o nó sumidouro t com capacidade m(dj - dj-1) representando o 
tempo total de máquina de cada período. Existe um arco do nó tarefa i ∈ N1 para o nó intervalo Tj se  
dj ≤  di, isto é, se a tarefa i pode ser processada em Tj. Para um nó tarefa i ∈ N1 a capacidade do arco 
(i,Tj) é dada por (dj - dj-1) representando o número máximo de dias-máquina que podemos alocar à 
tarefa i no período Tj. Evidentemente, pelo dito anteriormente, só existe arco ligando i a T1, T2, ..., Ti. 
Em síntese temos as seguintes capacidades para os arcos do grafo GP: 

usi = pi = p i = 1, 2,... , n    (1) 
uij = dj - dj-1  i =1, 2,..., n e j = T1, T2,..., Ti  (2) 
ujt = m(dj - dj-1)  j = T1, T2,..., Tn   (3) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Grafo GP 
 
Com o grafo assim definido podemos representar o problema de sequenciamento como sendo o de 
fazer passar um fluxo do nó fonte s ao nó sumidouro t, respeitando-se as capacidades dos arcos. Para 
cada fluxo de s a t, teremos associado um fluxo em cada arco (i,j), representado por xij. O fluxo 
enviado do nó s ao nó i representa o tempo de processamento (considerando as m máquinas) 
efetivamente alocado à tarefa i; o fluxo enviado do nó i ao nó Tj representa o tempo de processamento 
da tarefa i efetivamente alocado ao período Tj, não sendo especificadas as máquinas correspondentes, 
e o fluxo enviado do nó Tj ao nó t representa o tempo total de processamento alocado ao período Tj. 
O problema de sequenciamento considerado tem uma sequência sem atrasos, isto é, ∑

=

n

i
iU

1
 = 0, se e 

somente se o fluxo em cada arco (s,i) é pi, isto é xsi = pi. Este resultado está demonstrado em 

Federgruen e Groenevelt (1996). Portanto, se o fluxo máximo é ∑
=

n

i
ip

1
 podemos garantir a obtenção de 

uma sequência sem atrasos. Em caso contrário, isto não é possível. 
Em Alcoforado (1998) mostrou-se que uma solução de fluxo máximo não necessariamente 
corresponde a uma minimização do número de tarefas atrasadas. Além disso, apresentou-se um 
algoritmo O(n2) que permite não só determinar a seqüência sem atrasos ou constatar que esta 
seqüência não existe, como no último caso, determinar a seqüência com o menor número de tarefas 
atrasadas. Este algoritmo pode ser visto na seção 2 e é denominado de P1. Ele apresenta a propriedade 
de maximizar o fluxo no grafo GP. Entretanto, observou-se que o algoritmo P1 tem como 
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característica indesejável do ponto de vista prático deixar os intervalos de tempo de processamento 
iniciais ociosos, especialmente no caso de nenhuma tarefa atrasada, isto é ∑

=

n

i
iU

1
 = 0. Neste trabalho 

desenvolve-se um novo algoritmo, denominado de P1’ que tem como princípio realocar as tarefas dos 
períodos finais aos períodos iniciais, deixando portanto, os períodos finais livres para a alocação de 
tarefas não previstas que podem chegar.  
Na seção 2 apresentam-se os algoritmos P1 e P1’. 

2. Algoritmos 
O algoritmo P1 aplica-se ao problema P e determina o número mínimo de tarefas atrasadas.  
Algoritmo P1 
1. Inicialização: 

∅=LT ; r psi = ; r d dij j j= − −1 ; r m d djt j j= − −( )1  
2. para i: = n à 1 faça 
 2.1.  j = i 
 2.2. enquanto rsi > 0 e j ≥  1 faça 

2.2.1.  δ  = min{rsi, rij, rjt}; 
2.2.2.  se δ  > 0 então 

2.2.2.1.  rsi = rsi - δ ; 
2.2.2.2.  rij = rij - δ ; 
2.2.2.3.  rjt = rjt - δ ; 
2.2.2.4.  j = j - 1 

2.3.  se rsi>0  então pare senão LT LT i= ∪{ } 
3. fim; 
Note que rsi representa a quantidade de recurso necessária para concluir o processamento da tarefa i; rij 
representa a quantidade de recurso disponível para processamento da tarefa i no período Tj e rjt 
representa a quantidade total de recursos disponível no período Tj. O algoritmo P1 funciona da 
seguinte maneira: seleciona caminhos diretos s-i-Tj-t, onde i decresce de n a 1 e j decresce de i a 1, 
para envio de fluxo (veja figura 1). O fluxo δ enviado pelo caminho s-i-Tj-t, representa o tempo de 
processamento do período Tj que é alocado à tarefa i. LT é o conjunto de tarefas sem atrasos. Portanto 
temos determinado o número de tarefas atrasadas: ∑

=

n

i
iU

1
= n – LT . 

Este algoritmo minimiza o número de tarefas atrasadas além de obter um fluxo máximo para o grafo 
GP correspondente. Estes resultados estão demonstrados em Alcoforado (1998). 
 

2.1 Algoritmo P1’ 
Conforme mencionado anteriormente, desenvolveu-se P1’ com o objetivo de modificar as alocações 
das tarefas aos períodos, de maneira que as folgas de processamento dos períodos iniciais sejam 
transferidas para os períodos finais. Ou seja, o algoritmo P1’ altera o fluxo no grafo GP (figura 1) dos 
arcos (i,Tj) que representa a alocação de tempo de processamento da tarefa i ao período Tj obtido pelo 
algoritmo P1 bem como o fluxo dos arcos (Tj,t) que representa o tempo de máquina utilizado no 
período Tj. O fluxo nos arcos (s,i) não são modificados. 
A cada arco (i,j) do grafo GP esta associado uma capacidade máxima uij (veja equações 1, 2 e 3) e ao 
final do algoritmo P1 tem-se associado a cada arco (i,j) um fluxo xij. da seguinte forma: 

xsi = xsi + δ  i = 1, 2, ..., n 
xij = xij + δ  i = 1, 2, ..., n e j = T1, T2, ..., Ti 
xjt = xjt + δ  j = T1, T2, ..., Tn 

O algoritmo de reordenação tem como dados iniciais os valores xij, uij e xjt (i ∈ N1 são as tarefas, j ∈ 
N2 são os períodos de processamento) obtidos no final do algoritmo P1, que representam 
respectivamente o tempo de processamento efetivamente alocado à tarefa i no período Tj, o tempo 
máximo que se pode alocar à tarefa i no período Tj e o tempo total de processamento das m máquinas 
alocado ao período Tj. A folga de tempo de processamento em um período Tj, rjt, bem como a folga rij 
referente à alocação da tarefa i ao período Tj, podem ser expressas da seguinte maneira:  
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rjt=ujt - xjt  rij=uij - xij   (4) 
Uma realocação de tempo de processamento de uma tarefa i de um período Tj para um período Tk é 
possível se a seguinte condição for satisfeita: 

rik > 0, rkt > 0 e xij > 0 para k < j 
onde rik > 0 significa que existe folga para alocação da tarefa i em Tk, rkt > 0 significa que existe folga 
em Tk e xij >0 representa alocação de tempo de processamento da tarefa i a Tj. 
O algoritmo de reordenação segue o seguinte procedimento: para cada tarefa i verifica a possibilidade 
de realocação de tempo de processamento de um período Tj para um período Tk, isto é, verifica a 
possibilidade de transferência de fluxo do arco (i,Tj) para o arco (i,Tk). Para isto, em cada iteração i e 
para cada j, k varia do primeiro período com folga positiva rkt > 0 até j – 1. Por outro lado fazemos j 
decrescer a partir de i. Fazemos k:= k + 1 sempre que rik = 0, isto é, não há possibilidade de alocação 
da tarefa i em Tk ou ainda quando rkt = 0, isto é, não há mais folga em Tk. No algoritmo de reordenação 
kdef representa o kdef-ésimo primeiro período com folga positiva, isto é, tdefkr ,  > 0 e rkt = 0 para k = 1, 

2,..., kdef-1. Fazemos kdef: = kdef  + 1 sempre que tdefkr ,  = 0. Fazemos também j: = j – 1 sempre que xij = 0, 
ou seja, a tarefa i não possui tempo de processamento alocado em Tj. 
No caso em que rik > 0, rkt > 0 e xij > 0, um fluxo γ  é acrescido nos arcos (i,Tk) e (Tk,t) do grafo GP ao 
mesmo tempo em que este mesmo fluxo γ  é diminuído dos arcos (i,Tj) e (Tj,t) (veja ilustração deste 
passo na figura 2). Portanto o fluxo que sai do nó i e o fluxo que chega no nó t não se modifica. Temos 
γ  = min {xij, rik, rkt}, com rik representando o recurso disponível para o processamento da tarefa i no 
período Tk e rkt representando o total de recurso disponível no período Tk. Feitas as modificações, o 
novo fluxo obtido para os arcos satisfaz suas respectivas capacidades, bem como as equações de 
equilíbrio de fluxo. 
 
Algoritmo P1’ 
Inicialização 
xij; xjt; uij; ujt; 
rij:= uij - xij (i = 1, 2,..., n e j=1, 2,...,i); 
rjt:= ujt-xjt (j = 1, 2,..., n); 
kdef:= 1; 
1. Para i:= n,...,kdef faça 

k:=kdef; 
j:= i; 
1.1 Enquanto j > k faça 

1.1.1 Se tdefkr ,  = 0 então kdef:=kdef + 1 e k:=k+1; 
1.1.2 Senão  Se (rik = 0 ou rkt = 0) então k:=k+1; 

1.1.2.1 Senão Se xij = 0 então j = j  – 1; 
1.1.2.1.1 Senão γ := min {xij,rik,rkt}; 

xik:= xik+γ ; 
rkt:= rkt – γ ; 
xij:= xij – γ ; 
rij:= rij + γ ; 
rjt:= rjt + γ ; 

2. Fim 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Fluxo após a realocação da tarefa i do período Tj para o período Tk no final do passo 
1.1.2.1.1 do algoritmo P1’. 
 
Na verdade a atualização de rij poderia talvez ser dispensada. Mas mantivemos a atualização para 
manter o equilíbrio dos fluxos no grafo. 
 

2.2. Complexidade do algoritmo P1’ 
Cada vez que o algoritmo entra no laço 1.1 ele realiza uma das seguintes operações: 
• ajusta um dos índices j ou k. Neste caso ou j diminui em uma unidade ou k aumenta em uma 

unidade; 
• anula uma das seguintes variáveis: xij, rik ou rkt. Neste caso, teremos necessariamente o ajuste de 

um dos índices j ou k no próximo laço. 
Portanto para cada valor de i a realização do laço 1.1 implica, no pior caso, em n operações. 
Como 1.1 é realizado no máximo (n-1) vezes, temos que a complexidade do algoritmo é O(n2). 

2.3. Exemplo 1 
Seja um problema com n = 6, m = 2, p = 3, d1 = 4, d2 = 6, d3 = 8, d4 = 10, d5 = 13 e d6 = 14. Na figura 
3 encontra-se a solução obtida pelo algoritmo P1. Para cada arco colocamos o fluxo e a capacidade. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    Figura 3: Solução obtida pelo algoritmo P1. 
 
Na figura 4 encontra-se a solução obtida pelo algoritmo P1’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 4: Solução do algoritmo P1’. 
 
A folga em cada período Tj, rjt,  é dada por rjt = ujt  – xjt. Portanto, podemos verificar que na solução 
obtida por P1 a folga em cada período de  T1 à T6 é 2, 1, 1, 2, 1, 1, enquanto que na solução obtida por 
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P1’ é 0, 0, 0, 0, 6, 2 respectivamente. Ou seja, as folgas que estavam distribuídas por todos os 
períodos, segundo a solução de P1, passaram para os dois últimos períodos após aplicarmos P1’. 
Note que o algoritmo P1 deixa em aberto a seqüência de tarefas em cada máquina. Neste trabalho 
adota-se o seguinte procedimento para a alocação das tarefas às máquinas em cada período Tj: 
começando com a tarefa i = j, aloca-se a maior quantidade possível de xij à máquina 1. Neste caso 
particular, a quantidade alocada será xij pois xij  ≤  (dj – dj-1) ∀  i, j. A seguir a tarefa i = j+1 é 
examinada da mesma forma. Se não houver tempo disponível na máquina 1, a máquina 2 será 
examinada. Devido à desigualdade acima, cada tarefa será alocada à no máximo duas máquinas. 
Seguindo-se este procedimento chega-se até i = n uma vez que  xjt ≤  m(dj – dj-1).  Este procedimento é 
realizado para cada um dos períodos Tj.  
É fácil verificar que a complexidade deste procedimento é O(n2) e portanto sua utilização em conjunto 
com P1 e P1’ fornece um algoritmo O(n2). 
As tabelas 1 e 2 apresentam a alocação das tarefas às máquinas para cada uma das soluções obtidas 
por P1 e P1’ aplicando-se o procedimento descrito acima. 
 
Tabela 1: Alocação das tarefas às máquinas, segundo a solução de P1. 
Período T1 T2 T3 T4 T5 T6 

M1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 
M2 2   3  4    6 6   
 
Tabela 2: Alocação das tarefas às máquinas, segundo a solução de P1’. 
Período T1 T2 T3 T4 T5 T6 

M1 1 1 1 2 2 3 3 4 4     
M2 2 6 6 3 6 4 5 5 5     
 
Comparando-se as tabelas 1 e 2 podemos observar que Cmax diminuiu de 13 para 9. Isso se deve à 
realocação das tarefas que se encontravam nos perí
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Na tabela 3 encontra-se a alocação das tarefas às máquinas referente a esta nova solução. 
Tabela 3: Alocação das tarefas às máquinas, segundo a solução de P1’ modificado. 
Período T1 T2 T3 T4 T5 T6 

M1 1 1 1 3 3 3 4 5 6 6    
M2 2 2 2 4 4 5 5 6      
 
Podemos observar que em relação ao número de interrupções as soluções de P1 e P1’ apresentavam 4 
interrupções enquanto que a solução de P1’ modificado apresentou 3 interrupções. A tabela 4 resume 
os valores obtidos para cada uma das soluções de P1’ e P1’ modificado em relação aos aspectos 
mencionados nesta seção: 
Tabela 4: Comparação entre P1’ e P1’ modificado. 
 Número de iterações Cmax Emax Número de Interrupções 
P1’ 14 9 9 4 
P1’ modificado 20 10 5 3 
 

3. Conclusões 
Neste trabalho apresentou-se um algoritmo denominado de P1’ cujo objetivo principal era realocar as 
folgas de tempo de máquina dos períodos iniciais, fornecidas pelo algoritmo P1, para os períodos 
finais.  
Propusemos ainda, uma pequena modificação em P1’ e constatamos que critérios importantes tais 
como número de interrupções e tempo máximo de conclusão podem ser melhorados em relação à 
solução estabelecida por P1. Além disso, existem diferenças de performance entre tais critérios 
comparando-se P1 e P1’.  
Pretendemos comparar a performance de P1’ e P1’ modificado rodando um maior número de 
problemas. Além disso, pretendemos mostrar que o algoritmo P1 não deixa folgas de tempo de 
processamento em períodos intermediários. 
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