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RESUMO 
 
Neste trabalho apresenta-se uma propriedade estrutural do problema de programação da produção 
flow shop permutacional com tempos de setup separados dos tempos de processamento das 
tarefas, a qual foi identificada a partir de investigações que foram realizadas sobre as 
características do problema. Tal propriedade fornece um limitante superior do tempo de máquina 
parada entre a sua preparação e o início de execução das tarefas. Utilizando a propriedade, o 
problema original de programação da produção com minimização do makespan pode ser 
resolvido de maneira heurística por meio de uma analogia com o problema direcionado do 
caixeiro-viajante. 
 
PALAVRAS CHAVE. Programação da produção. Flow shop permutacional. Tempos de setup. 
AGP - Administração e Gestão da Produção. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper deals with the permutation flow shop scheduling problem with separate setup times. 
As a result of an investigation on the problem characteristics a structural property is introduced. 
Such a property provides an upper bound on the idle time of the machines between the setup task 
and the job processing. As an application of this property the original scheduling problem with 
the makespan criterion can be heuristically solved by an analogy with the directed traveling 
salesman problem. 
 
KEYWORDS. Production scheduling. Permutation flow shop. Setup times. PM - Production 
Management. 
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1. Introdução 
 O problema de programação flow shop é um problema de programação da produção no 
qual n tarefas devem ser processadas, na mesma seqüência, em um conjunto de m máquinas 
distintas. Um caso específico de programação flow shop, denominado permutacional, é quando 
em cada máquina mantém-se a mesma ordem de processamento das tarefas. 
 A solução do problema consiste em determinar dentre as (n!) seqüências possíveis das 
tarefas, aquela que otimiza alguma medida de desempenho da programação, sendo que as usuais 
consistem na minimização da Duração Total da Programação (makespan), ou minimização do 
Tempo Médio de Fluxo. A primeira relaciona-se a uma utilização eficiente dos recursos 
(máquinas) enquanto que a segunda busca minimizar o estoque em processamento. 
 Esse problema de programação da produção tem sido intensamente estudado na 
literatura, desde os resultados reportados por Johnson (1954) para o problema com somente duas 
máquinas. Uma revisão recente da literatura pode ser encontrada em Ruiz e Maroto (2005). 
 A maioria das pesquisas efetuadas considera os tempos de preparação (setup) das 
máquinas não significativos ou então os incluem nos tempos de processamento das tarefas. Isto 
simplifica a análise das aplicações, porém afeta a qualidade da programação quando tais tempos 
têm uma variabilidade relevante em função da ordenação das tarefas nas máquinas ou mesmo 
quando as máquinas podem ser preparadas antecipadamente para executarem as tarefas, não 
necessitando aguardar o término das tarefas nas máquinas precedentes. 
 Essa consideração explícita dos tempos de preparação das máquinas é necessária em 
sistemas de produção como indústrias químicas, por exemplo, na produção de tintas onde o 
processo de limpeza é diferenciado dependendo da cor que estava sendo produzida e daquela que 
será fabricada em seguida. Tal ambiente de produção também é comum em indústrias gráficas, 
têxteis e de papel. 
 Basicamente, existem dois tipos de tempos de preparação de máquina tratados 
separadamente do tempo de processamento da tarefa. No primeiro, tal tempo depende somente da 
tarefa a ser executada (independente da seqüência). O segundo depende tanto da tarefa a ser 
executada quanto daquela que foi processada imediatamente antes na mesma máquina, portanto 
dependente da seqüência. 
 
 Este trabalho trata do ambiente flow shop permutacional com os tempos de preparação 
das máquinas separados dos tempos de processamento das tarefas, podendo ser dependentes ou 
não da seqüência de execução das tarefas nas máquinas, que será denotado por FSP-TP. Pinedo 
(1995) mostra que esse problema é fortemente NP-hard. Cheng, Gupta e Wang (2000) 
apresentam uma revisão da literatura sobre o problema. 
 O objetivo deste artigo é apresentar uma propriedade relevante do mencionado problema, 
proveniente de um estudo na sua estrutura. 
 
 
2. Uma Propriedade Estrutural do Problema FSP-TP 
 Considere-se o problema de Programação Flow Shop Permutacional, com n tarefas { 1J , 

2J , ... iJ , ... nJ } e m máquinas { 1M , 2M , ..., kM , ... mM }. 
 No problema tradicional, com os tempos de preparação das máquinas incluídos nos 
tempos de processamento das tarefas, são conhecidas as seguintes relações de viabilidade entre 
tempos de máquina parada e tempos de espera entre operações sucessivas de uma mesma tarefa, 
quando se considera que a tarefa uJ  precede diretamente vJ  na seqüência de execução das n 
tarefas: 
 
a) k

u vX  + k, vp  + k
u vY  = k

t u Y  + k 1, up +  + k  1
u vX +  , e                                                           (1) 

b) Se  k  1
u vX +  > 0   então   k

u vY  = 0                                                                                            (2) 
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Se  k
u vY  > 0   então   k  1

u vX +  = 0,                                                                                           (3) 
onde 

q
i jX  = intervalo de tempo entre o término de iJ  e o início de jJ  na máquina qM . 

q, jp  = tempo de processamento de jJ  na máquina qM  (incluindo o tempo de preparação da 

máquina). 
q
i jY  = intervalo de tempo entre o término de jJ  na máquina qM  e o seu início na máquina 

q 1M + , com iJ  precedendo diretamente jJ . 

 
 As relações (1) a (3) são ilustradas na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Relações de viabilidade para duas tarefas adjacentes 

 
 Utilizando essas relações de viabilidade, Moccellin (1995) desenvolveu uma expressão 
que fornece um limitante superior para o intervalo de tempo entre o término de uJ  e o início de 

vJ  em uma máquina genérica k +1M , independendo das posições adjacentes das tarefas na 
seqüência total das n tarefas, conforme segue: 
 

( )k + 1 k
u v u v k v k 1, uUBX  = Max 0, UBX  + p  - p +

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

,                                                                    (4) 

onde  
q
u vUBX  = Limitante superior do intervalo de tempo entre o término de uJ  e o início de vJ  na 

máquina qM , e 1
u vUBX  = 0 . 

 
 Neste trabalho, a propriedade a ser apresentada pode ser considerada como uma extensão 
da representada pela expressão (4) para o problema de programação da produção flow shop 
permutacional com os tempos de preparação das máquinas separados dos tempos de 
processamento das tarefas, podendo ser dependentes ou não da seqüência de execução das tarefas 
nas máquinas (problema FSP-TP). 
 Para tal problema, considere-se duas tarefas adjacentes quaisquer uJ  e vJ , e a atividade 
de preparação das máquinas nessa condição de tarefas sucessivas (independente ou não da 
seqüência), denotada por uvS . Desta forma, uvS  pode ser considerada como se fosse mais uma 

k  1
u vX  = 0+  

Máquina  k 

Máquina  k+1 

tempo

uJ  vJ  

uJ  vJ

k
u vY  k

u vX

k, vp

k 1, up +

tJ  

k
t uY  = 0

XXXVIII SBPO [ 202 ]



12 a 15/09/06 Goiânia, GO
Pesquisa Operacional na Sociedade: Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento
XXXVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO PESQUISA OPERACIONALDE

tarefa a ser sempre executada entre uJ  e vJ . Além disso, uma vez concluída a tarefa uJ  em uma 
máquina qualquer, essa máquina já pode ser preparada para executar a tarefa vJ , não 
necessitando aguardar o término da operação de vJ  na máquina anterior. Em algumas situações a 
preparação da máquina somente seria completada com a tarefa vJ  na máquina, por exemplo, para 
o posicionamento e fixação da peça (tarefa). Nesse caso, o tempo para tal atividade é incorporado 
ao tempo de processamento de vJ  na mencionada máquina. Portanto, não há tempo de máquina 
parada entre o término de uJ  e o início da preparação uvS . 
 Assim, pode-se considerar que uJ , uvS  e vJ  seriam três “tarefas” sucessivas em uma 
seqüência qualquer das tarefas. Desta forma, a expressão de viabilidade (1) entre tarefas 
sucessivas pode ser aplicada para os pares ( uJ , uvS ) e ( uvS , vJ ), levando a: 

uv
k
u SX  + k, uvs  + 

uv
k
u SY  = 

tu
k
S  uY  + k 1, up +  + 

uv
k  1
u SX +           (entre uJ  e uvS )                     (5) 

uv
k
S  vX  + k, vp  + 

uv
k
S  vY  = 

uv
k
u SY  + k 1, uvs +  + 

uv
k  1
S  vX +            (entre uvS  e vJ )                      (6) 

onde q, uvs  é o tempo de preparação da máquina qM  para execução da tarefa vJ . 

 
 Na expressão (5) tem-se 

uv
k
u SX  = 

uv
k  1
u SX +  = 0 , o que leva a  

k, uvs  + 
uv

k
u SY  = 

tu
k
S  uY  + k 1, up + , e portanto, 

uv
k
u SY  = 

tu
k
S  uY  + k 1, up +  - k, uvs               (7) 

 Na expressão (7) é importante observar que 
uv

k
u SY  não necessariamente mantém a 

condição de ser positivo ou nulo. Nesse caso, a data de término da preparação uvS  na máquina 

kM  é maior que a data de término dessa preparação na máquina k +1M , conforme ilustra a 
Figura 2. Ou seja, não há restrição de precedência entre as atividades de preparação de máquinas 
sucessivas para execução de uma tarefa qualquer. É importante observar também que o fato de 

uv
k
u SY  eventualmente ser negativo não elimina a validade das expressões (5) a (7). Isto pode ser 

constatado na Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Ilustração de uma situação em que 
uv

k
u SY < 0 

 
 Substituindo 

uv
k
u SY  de (7) na expressão (6) tem-se 

uv
k
S  vX  + k, vp  + 

uv
k
S  vY  = 

tu
k
S  uY  + k 1, up +  - k, uvs  + k 1, uvs +  + 

uv
k  1
S  vX + , 

que leva a 

Máquina  k 

Máquina  k+1 

tempo

uJ  vJ  

uJ  vJ

k, vp

k 1, up +

tJ  

tu
k
S  uY

uvS

uvStuS  

k, uvs

k 1, uvs +

uv
k
u SY < 0
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uv
k
S  vX  + ( k, vp  + k, uvs ) + 

uv
k
S  vY  = 

tu
k
S  uY  + ( k 1, up +  + k 1, uvs + ) + 

uv
k  1
S  vX +                        (8) 

 
 A expressão (8) é semelhante à tradicional expressão (1) que viabiliza, para duas tarefas 
sucessivas uJ  e vJ , as relações entre tempos de máquina parada e tempos de espera entre 
operações sucessivas de uma mesma tarefa, no problema em que os tempos de preparação das 
máquinas são incluídos nos tempos de processamento das tarefas. A diferença fundamental é que 

os tempos de máquina parada q
i jX  referem-se à tarefa vJ  e à preparação das máquinas uvS  para 

sua execução. Note-se também que os valores de q
i jX  e q

i jY  mantêm a condição de serem 

sempre positivos ou nulos. Isto permite completar a expressão (8) com as demais expressões de 
viabilidade, conforme segue: 
Se  

uv
k  1
S  vX +  > 0   então   

uv
k
S  vY  = 0, e                                                                                         (9) 

Se  
uv

k
S  vY  > 0   então   

uv
k  1
S  vX +  = 0.                                                                                          (10) 

 
 A Figura 3 ilustra tais relações de viabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Relações de viabilidade entre uvS  e vJ  

 
 Assim, de maneira semelhante ao desenvolvimento efetuado por Moccellin (1995) pode-
se estabelecer a seguinte propriedade: 
 
Considere-se o problema de programação da produção flow shop permutacional com os 
tempos de preparação das máquinas separados dos tempos de processamento das tarefas, 
dependentes ou não da seqüência de execução das tarefas nas máquinas. Sejam uJ  e vJ  
duas tarefas sucessivas quaisquer, e uvS  a atividade de preparação da máquina k +1M  

para execução de vJ . Sendo 
uv

 k + 1
S  vX  o intervalo de tempo em k +1M  entre o término da 

preparação uvS  e o início de vJ , então 
uv

k + 1
S  vUBX  é um Limitante Superior de 

uv
 k + 1
S  vX , 

dado por: 
 

uv
k  1
S  vX  = 0+  

Máquina  k 

Máquina  k+1 

tempo

uJ  vJ  

uJ  vJ

uv
k
S  vY  

uv
k
S  vX

k, vp

k 1, up +

tJ  

tu
k
S  uY  = 0

uvS

uvS  tuS  

k, uvs

k 1, uvs +  
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( ) ( )⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦uv uv

k + 1 k
k, v k, uv k+1, u k+1, uvS  v S  vUBX  = Max 0, UBX  + p + s  - p  + s                             (11) 

k = 1, 2, ....., m-1        com   
uv

 1
S  vUBX  = 0. 

 
 A expressão (11) permite calcular o limitante superior 

uv
k  1
S  vUBX +  para uma máquina 

qualquer, de maneira recorrente, a partir de 
uv

 1
S  vUBX  = 0. 

 
 
3. Aplicação da Propriedade 
 Uma primeira aplicação da propriedade apresentada e que já está sendo desenvolvida, 
dentre outras a serem investigadas, é descrita a seguir. 
 
 Considerando uma seqüência qualquer σ das n tarefas, a Duração Total da Programação 
(makespan) pode ser calculada pela seguinte expressão: 
 

( )
n n-1 n-1 m

m[j] m[j+1] [j+1]
j=1 j=0 j=0

M  = p  + s + Xσ ∑ ∑ ∑                                                                              (12) 

 
onde 

m[ j]p  = tempo de processamento, na última máquina, da tarefa que ocupa a j-ésima posição na 

seqüência σ; 
m[ j 1]s +  = tempo de preparação da última máquina para execução da tarefa que ocupa a posição 

(j+1) na seqüência σ; 
m
[ j 1]X +  = intervalo de tempo, na última máquina, entre o término de sua preparação e o início da 

execução da tarefa que ocupa a posição (j+1) na seqüência σ; sendo que 
j = 0   corresponde a uma tarefa fictícia com tempos de processamento e preparação nulos, e que 
ocupa sempre a posição anterior à primeira tarefa em qualquer seqüência das n tarefas. 
 
 A partir das expressões (11) e (12) pode-se calcular um Limitante Superior do makespan 

( )M σ , conforme segue: 

( )
n n-1 n-1 m

m[j] m[j+1] [j+1]
j=1 j=0 j=0

UBM  = p  + s + UBXσ ∑ ∑ ∑                                                                   (13) 

 
 O primeiro termo da direita na expressão (13) é constante e independe da seqüência σ. 
Para o caso em que os tempos de preparação das máquinas são independentes, o segundo termo 
também será constante e quando os tempos de preparação das máquinas forem dependentes da 
seqüência das tarefas, tanto o segundo quanto o terceiro termo dependem da seqüência 
considerada. 
 Entretanto, para ambas as situações o problema original de programação da produção, 
quando se deseja minimizar o makespan, pode ser resolvido heuristicamente por meio da solução 
de um problema transformado, no qual objetiva-se determinar a seqüência das tarefas que 
minimiza o limitante superior ( )UBM σ . 
 De forma semelhante à proposta por Moccellin (1995), tal problema transformado é 
análogo ao problema cíclico direcionado do caixeiro-viajante ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4 - Analogia do problema original de programação da produção 

com o problema cíclico direcionado do caixeiro-viajante 
 
 No problema ilustrado pela Figura 4, a cidade-base seria a tarefa fictícia [0]J , as cidades 

a serem visitadas seriam as n tarefas, e uma rota viável seria a seqüência [0]J , [1]J , ..., [ j]J , 

[ j 1]J + , ..., [n]J , [0]J , onde [ j]J  representa a tarefa que ocupa a j-ésima posição na seqüência σ. 

 No caso de tempos de preparação das máquinas dependentes da seqüência das tarefas, a 
distância entre duas cidades (tarefas) [ j, j 1]d +  seria a soma m

m[ j 1] [j+1](s  + UBX )+ , para j = 0, 1, 

2,....., (n-1). Se os tempos de preparação das máquinas forem independentes da seqüência das 
tarefas, tal distância seria somente o limitante superior m

[j+1]UBX . 

 A analogia entre os problemas pode ser considerada adequada se os espaços de soluções 
dos mesmos forem equivalentes, dentro de uma faixa aceitável de aproximação. Isto significa 
que, se os espaços forem totalmente equivalentes, as soluções ótimas dos dois problemas também 
serão, ou seja, a seqüência de tarefas que minimiza o makespan (função-objetivo do problema 
original de programação da produção) é a mesma seqüência que minimiza o limitante superior 

( )UBM σ  (função-objetivo do problema cíclico direcionado do caixeiro-viajante). 
 A condição de total equivalência pode ser estabelecida conforme segue: 
Seja DR( )σ  o Desvio Relativo entre o limitante superior ( )UBM σ  e o makespan ( )M σ  de uma 
seqüência genérica σ , dado por: 

( )UBM( ) - M( )
DR( ) = 

M( )
σ σ

σ
σ

      que leva a      ( )UBM( ) = 1 + DR( )  M( )σ σ σ                         (14) 

Assim, a total equivalência é condicionada a DR( )σ  assumir o mesmo valor (constante) para 
todas as seqüências possíveis das n tarefas, ou seja, (n!) seqüências. 
 Obviamente, tal condição de total equivalência não é satisfeita, uma vez que os Desvios 
Relativos podem assumir valores diferentes. Por outro lado, uma equivalência aproximada pode 
ser obtida substituindo o valor DR( )σ  por uma estimativa que incorpora a sua variabilidade, por 
meio da expressão que segue: 

DRest[DR( )] = DR  Sσ ± , onde                                                                                                (15) 
DR  = Desvio Relativo Médio considerando o espaço de soluções constituído das (n!) 

seqüências, calculado por 
n!

i
i 1

1DR =  DR( )
n! =

σ∑ ; 

DRS  = Desvio Padrão do desvio relativo DR( )σ , dado por         

n! 2
i

i 1
DR

(DR( ) DR)
S  = 

n! - 1
=

σ −∑
 

[0]J  

[ j 1]J +  

[1]J  

[n]J  

[ j]J

[ j, j 1]d +  

[0, 1]d  

[n, 0]d  = 0
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 Utilizando a expressão (15) em (14) obtém-se uma relação aproximada entre o limitante 
superior ( )UBM σ  e o makespan ( )M σ , ou seja: 

( )DRUBM( ) = 1 + DR  S  M( )σ ± σ                                                                                           (16) 

 A expressão (16) pode ser entendida como uma estatística que reflete o “grau de 
equivalência” entre os espaços de soluções dos dois problemas (programação da produção e 
caixeiro-viajante). É importante notar que esse grau de equivalência depende somente da 
amplitude do desvio padrão DRS . Quanto menor o desvio padrão, maior o grau de equivalência. 

DRS  = 0 leva a iDR = DR( )σ  para todo i = 1, 2,..., n!, ou seja, um Desvio Relativo DR( )σ  
constante, que seria a condição de total equivalência entre os espaços de soluções. 
 
 Com o objetivo de avaliar esse grau de equivalência e, portanto, a qualidade do limitante 
superior 

uv
k  1
S  vUBX +  calculado pela expressão (11) foi efetuada uma experimentação 

computacional descrita a seguir. 
 
 Considerou-se um conjunto de problemas com o número de máquinas m ε {4, 7} e o 
número de tarefas n ε {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90}. Foram utilizadas seis relações entre os 
tempos de processamento das tarefas e os tempos de preparação das máquinas conforme indica a 
Tabela 1. As relações foram definidas com base em trabalhos reportados na literatura e os valores 
dos tempos foram aleatoriamente gerados com distribuição discreta e uniforme. 
 

Tabela 1 - Relações entre tempos de processamento (p) e tempos de preparação (s) 

Relação Notação (*) Intervalo p Intervalo s 

I O(p)/O(s) = 1 1-99 1-99 

II O(p)/O(s) = 5/11 1-99 100-120 

III O(p)/O(s) = 11 10-99 1-9 

IV O(p)/O(s) = 3 50-99 1-49 

V O(p)/O(s) = 5/6 1-99 1-120 

VI O(p)/O(s) = 5 1-99 1-20 

(*) A notação O(p)/O(s) representa a ordem de grandeza do quociente entre os tempos médios. 

 
 Para cada classe (m X n) de problemas foi gerada aleatoriamente uma seqüência-semente. 
Para cada uma delas, foram geradas todas as seqüências da respectiva Vizinhança de Inserção, 

constituída de ( )2n 1−  seqüências. A Vizinhança de Inserção é obtida pela mudança de posição 
de cada uma das n tarefas para as (n-1) posições diferentes na seqüência-semente. 
 Os resultados obtidos na experimentação computacional são apresentados nas Tabelas 2 e 
3. 
 
Tabela 2 - Resultados para tempos de preparação das máquinas independentes da seqüência das 

tarefas 
Relações  O(p)/O(s)  

I II III IV V VI 
Valores em porcentagem (%) 

 
Classe 
m X n 

DR  DRS DR  DRS DR DRS DR DRS DR DRS  DR  DRS
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10 17,9 4,3 6,2 2,1 10,9 3,4 4,8 1,6 13,0 5,0 31,6 4,5
20 16,7 2,1 15,2 1,3 24,2 3,0 9,0 0,9 25,7 2,6 30,2 3,0
30 19,6 1,4 18,2 0,9 35,3 2,1 14,8 0,9 29,0 1,8 29,7 2,2
40 31,5 1,2 18,6 0,8 40,0 1,8 16,9 0,6 28,7 1,4 43,5 2,0
50 23,4 1,1 15,1 0,5 41,0 1,4 19,0 0,4 26,5 1,0 40,7 1,7
60 20,2 0,8 14,3 0,5 39,5 1,2 16,5 0,4 35,2 1,0 47,8 1,5
70 26,9 0,8 16,7 0,4 42,8 1,0 16,2 0,4 30,1 0,7 37,2 1,1
80 38,7 0,7 18,0 0,3 45,5 0,9 16,6 0,3 30,4 0,7 34,1 0,9

 
 
 
 

4 

90 30,4 0,7 18,0 0,3 41,4 0,8 19,3 0,3 37,2 0,6 44,0 0,9

10 20,3 3,3 7,3 2,4 19,5 3,0 6,1 1,2 13,7 3,3 13,0 3,8
20 26,6 2,9 22,0 2,0 23,0 2,5 17,9 1,2 23,7 2,2 35,6 3,2
30 29,3 1,8 22,1 1,0 34,2 2,5 16,7 0,9 33,5 1,9 45,0 2,5
40 38,5 1,7 26,0 0,8 47,7 1,8 21,5 0,8 33,0 1,5 43,9 2,0
50 43,9 1,3 22,9 0,7 47,3 1,6 18,5 0,5 43,2 1,3 62,1 2,0
60 43,0 1,1 31,1 0,6 54,5 1,4 23,5 0,5 49,0 1,1 51,0 1,3
70 43,0 0,9 25,0 0,5 65,0 1,3 20,2 0,4 41,3 0,9 59,7 1,3
80 40,5 0,9 26,4 0,4 64,0 1,2 25,4 0,4 46,0 0,9 68,4 1,2

 
 
 
 

7 

90 49,2 0,7 25,0 0,4 57,0 0,9 23,3 0,4 50,3 0,7 58,3 1,1
 
 
Tabela 3 - Resultados para tempos de preparação das máquinas dependentes da seqüência das 

tarefas 
Relações  O(p)/O(s)  

I II III IV V VI 
Valores em porcentagem (%) 

 
Classe 
m X n 

DR  DRS DR  DRS DR DRS DR DRS DR DRS  DR  DRS
10 8,9 3,7 6,5 1,9 11,7 3,3 10,3 2,9 13,1 3,7 13,8 4,6
20 17,6 2,5 15,1 1,3 27,2 2,4 9,9 1,4 21,8 2,5 23,2 3,2
30 30,7 1,9 13,8 0,9 24,4 1,9 12,3 1,1 26,5 2,2 30,0 1,9
40 22,8 1,6 17,4 0,7 37,1 1,6 14,8 0,9 26,0 1,8 32,3 1,7
50 27,2 1,4 17,5 0,6 35,3 1,5 15,0 0,8 27,8 1,3 44,7 1,5
60 30,8 1,2 18,0 0,5 29,5 1,1 18,6 0,7 28,8 1,2 38,9 1,3
70 38,3 1,1 17,0 0,4 35,2 1,0 15,4 0,5 34,8 1,2 46,3 1,3
80 29,7 1,0 18,7 0,3 40,1 0,9 16,8 0,5 33,8 0,9 38,5 0,9

 
 
 
 

4 

90 30,6 1,0 19,7 0,3 41,0 0,7 17,3 0,5 33,6 0,9 43,4 0,9

10 15,4 3,7 10,8 2,3 21,6 4,2 9,0 1,7 17,1 4,1 23,4 4,9
20 41,7 3,5 17,8 1,4 32,5 2,7 17,5 1,3 27,0 3,0 38,4 3,1
30 31,4 2,2 20,3 1,2 41,7 2,3 15,0 1,2 24,7 2,4 44,7 2,4
40 31,3 1,8 21,5 0,8 45,4 1,9 22,0 0,9 39,5 1,9 60,7 2,0
50 42,8 1,8 23,1 0,6 48,9 1,6 23,7 0,7 36,6 1,5 43,1 1,6
60 43,8 1,7 27,5 0,6 60,0 1,5 22,4 0,7 45,0 1,5 63,6 1,6
70 41,6 1,2 28,4 0,6 52,8 1,0 25,0 0,5 47,3 1,4 61,3 1,2
80 46,2 1,1 28,6 0,5 57,2 1,0 28,9 0,5 47,2 1,2 59,5 1,2

 
 
 
 

7 

90 50,1 1,1 26,9 0,4 59,5 1,0 26,0 0,5 43,5 1,0 58,9 1,0
 
 Uma análise detalhada dos resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3, envolvendo os 
valores de DR  e DRS , possibilitaria uma inferência mais ampla sobre a utilidade e qualidade do 

limitante superior 
uv

k  1
S  vUBX +  da expressão (11). Porém, para os objetivos propostos neste artigo 

basta analisar os valores do desvio padrão DRS . 
 Nas Tabelas 2 e 3, os melhores resultados (menores DRS ) estão salientados em negrito e 
os piores em itálico. 
 No caso de tempos de preparação das máquinas independentes da seqüência os melhores 
resultados foram obtidos pela Relação IV ( p[50-99] e s[1-49]) seguidos de perto pelos resultados 
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da Relação II ( p[1-99] e s[100-120]). Os piores resultados estão associados, de maneira geral, à 
Relação VI ( p[1-99] e s[1-20]). 
 Para tempos de preparação das máquinas dependentes da seqüência das tarefas, a 
situação se inverte: os melhores resultados foram para a Relação II, seguidos de perto pelos 
resultados da Relação IV. Os piores resultados foram distribuídos entre as Relações VI, V e I. 
 
 
4. Considerações Finais 
 Neste artigo foi apresentada uma propriedade estrutural do problema de programação da 
produção flow shop permutacional com tempos de preparação das máquinas separados dos 
tempos de processamento das tarefas, a qual fornece um limitante superior do tempo de máquina 
parada entre a sua preparação e o início de execução das tarefas. 
 Uma aplicação da referida propriedade foi proposta a partir de uma analogia do problema 
original de programação da produção com um problema cíclico direcionado do caixeiro-viajante. 
Com o objetivo de avaliar a adequação da analogia proposta foi efetuada uma experimentação 
computacional sobre uma amostra de problemas. 
 Os resultados obtidos mostram que, para ambos os casos quanto aos tempos de 
preparação das máquinas (independentes ou dependentes da seqüência das tarefas), o “grau de 
equivalência” entre os espaços de soluções do problema de programação da produção e do 
problema cíclico direcionado do caixeiro-viajante aumenta à medida que aumenta o porte do 
problema quanto ao número de tarefas. De maneira geral, com exceção dos problemas de 
pequeno porte ( n = 10 tarefas), os valores do Desvio Padrão DRS do Desvio Relativo DR( )σ  
são suficientemente pequenos de forma que a analogia proposta entre os problemas mencionados 
é adequada e pode ser aceita. Obviamente, a solução do problema cíclico direcionado do 
caixeiro-viajante análogo ao problema original de programação da produção é uma solução 
aproximada (heurística) deste último. 
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