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Resumo: Este trabalho apresenta os conceitos da metaheurística GRASP, com ênfase no projeto e 
implementação desta no framework do ambiente de utilização de recursos de otimização combinatória 
distribuídos (CORE). O ambiente CORE possibilita o acesso através de navegadores web à serviços de 
otimização combinatória on-line, permitindo a criação de planos de otimização com heurísticas híbridas e 
metaheurísticas. Um estudo de caso com resultados computacionais do método GRASP desenvolvido para o 
problema de seqüenciamento em máquinas paralelas também é apresentado, através de comparações com 
outros métodos disponíveis no ambiente. Obteve-se reutilização de código e projeto, bem como verificou-se 
um caminho mais curto do projeto até a implementação de métodos heurísticos. 
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Abstract: This article presents the concepts of the GRASP metaheuristic, with emphasis in the project and 
implementation of this method in the combinatorial optimization distributed resource management 
environment (CORE). The CORE environment allows the access from web browsers to on-line optimization 
services, allowing the creation of optimization plans with hybrid heuristics and metaheuristics. A case study 
with computation results of the GRASP method developed to the parallel machine scheduling problem also is 
presented, using comparisons with other methods available on the environment. Code and project reuse was 
obtained . Also, a short way from project to implementation was verified in the development of heuristic 
methods. 
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