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RESUMO 

 
Este estudo trata de problemas de máquinas paralelas com tempos de setup independentes da 
sequência, diferentes datas de liberação e minimização do makespan. Cada tarefa tem o mesmo 
tempo de processamento em qualquer máquina, ou seja, as máquinas são consideradas idênticas. 
Além do setup explícito, o tratamento das datas de liberação diferentes de zero confere um 
caráter bastante prático à pesquisa. Como não foram encontrados na literatura trabalhos que 
tratasse exatamente do mesmo problema, principalmente utilizando como técnica de solução a 
meta-heurística Simulated Annealing, foi então definido um limitante inferior para o makespan 

baseado na estrutura do problema, servindo de referência para medir a qualidade da solução dos 
métodos propostos, que incluem os esquemas de perturbação e um algoritmo de solução inicial. 
Os resultados obtidos na experimentação computacional foram analisados e discutidos com base 
no desvio relativo percentual em relação ao limitante inferior e no tempo médio de computação. 
Com base na análise dos resultados obtidos verifica-se que em geral a perturbação PS4, que faz o 
intercâmbio de tarefas intermáquinas, forneceu melhores resultados. 
 
PALAVRAS CHAVE. Máquinas paralelas, Simulated Anneling, Limitante inferior. 

 

 
ABSTRACT 

 
This study deals with the parallel machines problem with sequence-independent setup times, 
different release dates and makespan minimization. Each job has the same processing time on any 
machine, i.e., the machines are considered identical. In addition to the explicit setup times, the 
treatment of nonzero release dates confers a very practical character to research. As it was not 
found in the literature any paper addressing exactly the same problem, specially using the meta-
heuristic Simulated Annealing as a solution technique, a lower bound for the makespan based on 
the structure problem was defined to be used as reference for the quality of the solution of the 
proposed methods, which include the perturbation schemes and an initial solution algorithm. 
The results of the computational experiments were analyzed and discussed based on the relative 
percentage deviation the lower bounds and on the average computation time. Based on the 
analysis of the results it was found that the perturbation PS4, which employees the job exchange 
inter-machines, provided the best results. 
 
KEYWORDS. Parallel Machines, Simulated Annealing, Lower bound. 
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1. Introdução 

 
Esta pesquisa aborda o problema de máquinas paralelas, caracterizado pela existência de 

um único estágio de produção, formado por vários recursos disponíveis, os quais podem 
processar igualmente qualquer tarefa requerida. Em geral, este ambiente pode conter máquinas 
denominadas idênticas, uniformes (ou proporcionais) ou não relacionadas. O sistema produtivo 
de máquinas paralelas é frequentemente encontrado nas indústrias, ou mesmo em versões 
híbridas em meio a processos em fluxo. Um exemplo típico de máquinas paralelas está na 
indústria automobilística. Pode haver postos de trabalho em meio à linha de produção, em que 
são adicionadas novas máquinas ou equipamentos para ampliar a capacidade produtiva.  

O presente estudo propõe a minimização do makespan, que é a duração total da 
programação. Em qualquer sistema produtivo, a redução do tempo total necessário para a 
execução de todas as tarefas acarretará também a maximização da utilização dos recursos e a 
redução do custo de produção [Lawler 1989]. 

Dentre as restrições práticas de produção que podem ser consideradas estão os tempos de 
setup separados dos tempos de processamento. As operações de setup constituem as atividades de 
preparação das máquinas e algumas operações típicas são a obtenção de ferramentas e materiais, 
processos de limpeza e esterilização, lubrificações, ajustes, posicionamentos, aquecimentos 
[Allahverdi et al. 1999]. 

Nos problemas típicos de programação da produção, os tempos de setup podem ser 
dependentes ou independentes da sequência de execução das tarefas. Quando o setup depende 
apenas da tarefa que espera por processamento, ele é considerado independente e quando o setup 
também depende da tarefa que foi processada anteriormente na máquina é considerado 
dependente [Fuchigami e Moccellin 2009].  

Mais uma restrição realista que será considerada neste estudo é a presença de datas de 
liberação (release dates) diferentes de zero. São os instantes que demarcam quando cada tarefa 
pode ser executada ou as chegadas das tarefas nas máquinas [Pinedo 2012]. Esta é uma 
característica muito prática, pois nas indústrias dificilmente as requisições de todas as tarefas 
chegarão simultaneamente. A consideração das datas de liberação diferentes de zero conferem 
um caráter mais dinâmico ao problema. 

Numa pesquisa bibliográfica detalhada, os autores [Alcan e Basligil 2010] realizaram 
apontamentos de inúmeras meta-heurísticas aplicadas ao problema de máquinas paralelas. Os 
autores demonstraram que em geral a meta-heurística Simulated Annealing produz a melhor 
solução em menor tempo, quando comparada a outros métodos probabilísticos. Ao mesmo 
tempo, verificaram que relativamente às outras meta-heurísticas, há poucos trabalhos que 
utilizam o Simulated Annealing no problema de máquinas paralelas. Este é um dos motivos pelos 
quais se optou pela utilização deste método na resolução do problema tratado nesta pesquisa. 

Para mensurar o resultado do algoritmo Simulated Annealing proposto, foram 
desenvolvidos limitantes inferiores (lower bounds) para o makespan. Conforme será detalhado, 
os limitantes inferiores são valores de referência que são calculados com os dados do problema 
sem a necessidade de se estabelecer uma solução (neste caso, uma sequência de tarefas).  

De acordo com a notação de três campos, o problema a ser tratado é representado da 
seguinte forma , onde “ ” indica o ambiente de produção com m máquinas 
paralelas idênticas, as restrições do problema denotado pelo “ ” que é a presença de tempos de 
setup independentes da sequência para cada tarefa Jj e “ ” indicando a presença de diferentes 
datas de liberação para cada tarefa Jj  .O campo “ ” define a medida de desempenho 
considerada, ou seja, a duração total da programação (makespan). 

 
2. Revisão bibliográfica 

 

2.1 Revisão da literatura 

 
O artigo pioneiro de máquinas paralelas idênticas com objetivo de minimizar o makespan 

foi publicado por [McNaughton 1959], que considerou o problema que não permite interrupção 

147



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

de tarefas (preemption) e propôs limitantes inferiores usados em inúmeros outros trabalhos 
posteriores, .  

Apoiado em vários artigos citados, [Kurz e Askin 2001] abordaram a programação em 
máquinas paralelas com tempos de setup dependentes, datas de liberação diferentes de zero com 
o objetivo de minimizar makespan, . O algoritmo de inserção obteve melhores 
resultados quando comparado ao algoritmo genético. [Chang et al. 2004] trataram do algoritmo 
Simulated Annealing para minimizar o makespan em máquinas paralelas em processamento em 
lote, . Um modelo de programação linear inteira foi implementado no software CPLEX 
e comparado ao Simulated A nnealing, que se aproxima dos resultados ótimos na maioria dos 
casos. 

O algoritmo genético híbrido (HGH) foi abordado por [Kashan et al. 2008], juntamente 
com o as comparando com limitantes inferiores,  . Para a maioria das instâncias, o 
tempo de execução do HGH foi mais demorado quando comparado ao SA, entretanto com 
melhor convergência. [Damodaran e Chang 2008] criaram quatro heurísticas para minimização 
do makespan em máquinas paralelas idênticas com instâncias de tempos de processamento, 

, comparando a performance ao SA obteve valores aproximados. [Lee et al. 2006] 
pesquisaram sobre o método Simulated Annealing aplicado a máquinas paralelas, , 
demostrando ser um método muito eficaz, com 95% dos resultados alcançando a melhor solução. 

Mais tarde os autores [Behnamian et al. 2009] desenvolveram três meta-heurísticas 
híbridas – a colônia de formigas (ACO),   Simulated Annealing   e busca na vizinhança variável 
(VNS) – para o problema com tempos de setup dependente da sequência, , 
destacando as vantagens em termos de aplicabilidade  e de qualidade para grandes instâncias. 
[Montoya-Torres et al. 2010] desenvolveram um algoritmo para máquina única e máquinas 
paralelas idênticas com o objetivo de minimizar o makespan com tempos de setup dependente e 
datas de liberação, , propondo o algoritmo de inserção aleatória. [Laha 2012] 
baseou no trabalho de [Lee et al. 2006] para o mesmo problema( ) e obteve melhores 
resultados ainda, utilizando o algoritmo Simulated Annealing. 

Não foi encontrado nenhum trabalho que aborde o mesmo problema em estudo e com o 
mesmo método de solução. Os trabalhos mais próximos são de [Kurz e Askin 2001] e [Montoya-
Torres et al. 2010], porém, ambos abordam tempos de setup dependentes da sequência. Os 
trabalhos de [Kurz e Askin 2001] e de [Montoya-Torres et al. 2010] foram os únicos que 
consideraram diferentes datas de liberação das tarefas, mostrando que essa restrição foi 
introduzida nas pesquisas apenas muito recentemente.  

 
2.2 Algoritmo Simulated Anneling 

O algoritmo Simulated Annealing surgiu em 1983, tendo como precursor [Osman e Potts 
1989], que se baseou nas ideias de [Metropolis et al. 1953]. Consiste em uma útil conexão entre a 
mecânica (comportamento de um sistema em equilíbrio térmico a uma temperatura finita) e a 
otimização combinatória (encontrar o mínimo de uma dada função dependendo de vários 
parâmetros)[Masters 1993]. 

Na analogia com o processo de resfriamento (annealing) da metalurgia, sabe-se que, se o 
metal é resfriado em condições apropriadas, uma solução cristalina simples pode ser obtida 
[Kirkpatrick et al.1983].  Neste resfriamento, o metal é aquecido a altas temperaturas, causando 
um choque violento nos átomos. Se o metal for resfriado de forma brusca, a microestrutura tende 
a um estado randomicamente instável, porém, se o metal é resfriado de forma suficientemente 
lenta, o sistema procurará um ponto de equilíbrio caracterizado por uma microestrutura ordenada 
e estável. 

 A configuração inicial das variáveis do problema é adotada pelo algoritmo de geração da 
solução inicial. O valor inicial é adotado como o melhor valor. Após a temperatura ser reduzida, 
novas tentativas são executadas. Este procedimento é repetido, ao final do processo pretende-se 
obter a melhor solução. Na otimização, o processo que encontra um estado de baixa energia e os 
pontos em que ocorrem defeitos e intrusões são considerados soluções ruins. Como outros 
procedimentos heurísticos, não garante que alcançou a solução ótima, embora em geral forneça 

148



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

resultados com razoável qualidade em tempo computacional aceitável. Este método tem sido 
aplicado em diversos problemas práticos de otimização com resultados bastante satisfatórios.  
  
3. Análise da estrutura do problema 
 

Nos problemas clássicos de programação da produção, o makespan é simplesmente 
definido como Cmax = max Cj, ou seja, a duração total da programação equivale ao maior instante 
de término dentre as tarefas, a conclusão do processamento da última tarefa programada. Já nos 
problemas que existem diferentes datas de liberação das tarefas, normalmente se utiliza a 
expressão Cmax = max Cj – min rj, considerando a duração total da programação como o intervalo 
entre o primeiro instante em que há pelo menos uma tarefa liberada (min rj) e o instante de 
término da última tarefa programada (max Cj).  Entretanto, no problema tratado neste trabalho, 
além da presença de diferentes datas de liberação das tarefas, há ainda os tempos de setup que 
podem ser antecipados, ou seja, iniciados antes da liberação das tarefas. Por este motivo, nesta 
pesquisa, foi utilizada a definição Cmax = max Cj. 

Na aplicação do algoritmo Simulated Annealing, a solução do problema será representada 
por meio vetorial, contendo ordenadamente os índices das tarefas programadas nas máquinas. A 
posição contendo valor zero representa a mudança de máquina, ou seja, cada sequência de tarefas 
programada em cada máquina será separada por uma posição contendo valor zero. Esta é uma 
dificuldade adicional do problema de máquinas paralelas, uma vez que em outros problemas, 
como máquina única e flow shop permutacional, bastaria a representação da sequência de tarefas 
para se estabelecer a programação. No caso do problema de máquinas paralelas, além da decisão 
de sequenciamento, existe também a atividade de alocação das tarefas às máquinas.   
  
3.1 Algoritmo para solução inicial 
 
 O algoritmo Simulated Annealing parte de uma solução inicial e realiza operações 
denominadas “perturbações” a fim de investigar a vizinhança em busca de soluções melhores. A 
ideia para geração da solução inicial é já partir de uma boa solução para o problema em busca de 
melhorias maiores. No problema tratado, é desejável que se programe primeiro as tarefas com as 
menores datas de liberação, ao mesmo tempo em que é vantajoso priorizar as tarefas com as 
maiores cargas de trabalho, no caso somando os tempos de processamento e de setup.  
 

Passo 1 

Ordene as tarefas de forma crescente pela razão . 

Passo 2 
Aloque uma tarefa de cada vez na máquina de menor carga. 
 
3.2 Esquemas de perturbações propostos 
 

Os possíveis movimentos de busca em vizinhança denominados “esquemas de 
perturbações” (ou perturbation schemes, denotados por PS) foram propostos para o problema de 
máquinas paralelas idênticas com base em trabalhos citados na revisão bibliográfica que 
aplicaram o SA. Assim, são descritos a seguir os seis esquemas de perturbação, separados em 
intramáquinas, aqueles em que as operações são feitas com as tarefas de uma mesma máquina, e 
intermáquinas, em que se movimentam tarefas de máquinas diferentes. 
 
Esquemas de perturbação intramáquinas: 
PS1: troca de tarefas adjacentes intramáquina 
Seleciona aleatoriamente uma tarefa e troca com a da posição imediatamente posterior. Caso a 
máquina escolhida tenha apenas uma tarefa, não é possível executar a perturbação e uma nova 
máquina é selecionada. A posição selecionada do vetor não pode conter valor zero nem ser da 
última tarefa da máquina. 
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PS2: troca de tarefas aleatórias intramáquina 
Seleciona aleatoriamente duas tarefas não necessariamente adjacentes de uma mesma máquina, 
também selecionada aleatoriamente a posição, e faz a troca das duas. 
 
PS3: reinserção de uma tarefa intramáquina 
Seleciona aleatoriamente uma tarefa de uma máquina, também escolhida aleatoriamente, e em 
seguida uma nova posição, onde a tarefa selecionada será inserida e as tarefas intermediárias 
(incluindo a que ocupava a posição selecionada), deslocadas uma posição a direita. 
 
Esquemas de perturbação intermáquinas: 
PS4: intercâmbio de tarefas intermáquinas 
Seleciona aleatoriamente duas tarefas que sejam de duas máquinas, também escolhidas 
aleatoriamente, e em seguida troca-as. 
 

PS5: realocação de uma tarefa intermáquinas 
Seleciona aleatoriamente uma tarefa de uma máquina, também escolhida aleatoriamente, e em 
seguida uma posição em uma outra máquina aleatória, onde a tarefa selecionada será inserida e as 
tarefas a partir desta posição deslocadas à direita na máquina. 
 
PS6: realocação de subsequências intermáquinas 
Seleciona aleatoriamente uma máquina e a primeira posição “pos1” da subsequência que será 
realocada com tamanho no intervalo de 2 a (  – pos+1), onde é o número de tarefas 
programadas na máquina . Em seguida, selecione também aleatoriamente uma segunda 
máquina e uma posição “pos2”, a partir da qual a subsequência será inserida. Retira a 
subsequência selecionada da primeira máquina (reprogramando adequadamente as tarefas 
remanescentes) e insere-a na segunda máquina selecionada, de acordo com as posições descritas.     

 
3.3 Algoritmo Simulated Annealing proposto 
 
 A partir do algoritmo de solução inicial e dos esquemas de perturbação descritos, pode-se 
apresentar a seguinte meta-heurística para programação do problema. Seja: carga maior: carga da 
máquina de maior carga; carga menor: carga da máquina de menor carga; Ju: última tarefa da 
máquina de maior carga; pu: tempo de processamento da última tarefa da máquina de maior 
carga; su: tempo de setup da última tarefa da máquina de maior carga. 
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Passo 1 
Inicialize os seguintes dados: Número de tarefas (n); Número de máquinas paralelas idênticas (m); Tempos 
de processamento de cada tarefa (pj); Tempos de setup de cada tarefa (sj); Datas de liberação de cada tarefa 

(rj); Temperatura inicial ; Temperatura final ; Fator de resfriamento ; Esquema de 
perturbação. 
Passo 2 
Obtenha uma solução inicial (S) por meio do Algoritmo para Solução Inicial. Calcule o makespan desta 
sequência .  
Faça S* = S (onde S* é a melhor sequência encontrada).  
Faça . 
Passo 3 

Utilizando um esquema de perturbação, selecione uma solução  na vizinhança de S.  

Calcule Δ =  – . 

Se  (função objetivo melhora), então faça . 
Se , faça S* = S. 

 Senão (Δ > 0), gere um número aleatório u. Se , então faça . 
Passo4 

Faça  (resfriamento). 

Se , então vá para o Passo 3. 
Senão, vá para o Passo 5. 
Passo5 

Passo 5.1  Se cargamaior – cargamenor > pu + su (cargas desequilibradas), 
então aloque a tarefa Ju na máquina de menor carga,  
e faça  a nova programação. 

Calcule Δ =  –  e vá para o Passo 5.2. 
   Senão (cargas equilibradas), vá para o Passo 5.3. 
 Passo 5.2 Se , então faça . 

   Se , faça S* = S e volte ao Passo 5.1. 
   Senão, vá para o Passo 5.3. 
 Passo 5.3 Retorne S* e . FIM. 

 
Nota se que foi inserida uma etapa de melhoria no último passo do algoritmo, em que se 

verifica se ao final do resfriamento, na programação resultante as máquinas estão com as cargas 
relativamente equilibradas. A referência foi a carga de trabalho da última tarefa na máquina de 
maior carga, ou seja, a soma dos tempos de processamento e de setup desta tarefa. Se a diferença 
entre a carga da máquina mais carregada e a da máquina menos carregada for maior do que esta 
soma dos tempos de processamento e de setup da última tarefa, então é feito o seu deslocamento 
para a máquina de menor carga. Repete-se o teste até que não haja mais melhoria. 

 
3.4 Limitantes inferiores propostos 
 

Para comparar os resultados do algoritmo Simulated Annealing, foram propostos 
limitantes inferiores para o makespan, que avaliam a qualidade da solução heurística. O limitante 
inferior ou lower bound (LB) é um valor de referência calculado de forma independente da 
programação, garantindo-se que seja menor ou igual ao makespan ótimo ( ).  

Pela definição, quanto mais próximo do valor do makespan ótimo, melhor o limitante 
inferior. Porém, de antemão não se conhece o valor do makespan ótimo, pois é justamente em seu 
lugar que será utilizado o limitante inferior. A definição do limitante inferior garante que seu 
valor será no máximo igual ao makespan ótimo. 
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Os métodos de solução podem ser avaliados quanto a sua eficácia em relação à qualidade 
da solução e quanto a sua eficiência em relação ao custo computacional exigido. Em geral, as 
heurísticas, sejam construtivas, melhorativas ou meta-heurísticas, não são restritivas em relação à 
eficiência computacional. E por não terem sido encontrados na literatura limitantes inferiores 
para o mesmo problema tratado, as expressões foram propostas com base na estrutura do 
problema considerado e também em trabalhos clássicos da área. 

O primeiro caso ( ) é aquele em que se considera a possível existência de uma tarefa 
com carga de trabalho muito grande, ou seja, o makespan é definido simplesmente pela soma dos 
tempos de processamento e de setup desta tarefa. Assim, a primeira referência para a composição 
do limitante inferior para o problema tratado é .                                  

O segundo caso ( ) ainda se refere uma possível tarefa com o maior tempo de 
processamento, porém tendo a data de liberação maior do que o seu tempo de setup. Assim, a sua 
data de término é definida pela soma da data de liberação e do tempo de processamento, uma vez 
que o setup é antecipado. A sua expressão é dada por . 

O terceiro caso ( ) é aquele em que se considera a relaxação da restrição de não 
interrupção das tarefas, ou seja, soma-se a carga de trabalho das tarefas (tempos de 
processamento e de setup) e divide-se pelo número de máquinas. O cálculo da expressão é 

. 

O último caso ( ) utiliza o limitante inferior proposto por Chen (2004). Fazendo a 
ordenação das tarefas pela regra LPT (Longest Processing Time), o limitante inferior é definido 
por .  

Para se contemplar todas as situações possíveis, conforme descritas nestes quatro casos, o 
limitante inferior final considerado será LB = max {LB1, LB2, LB3, LB4}. 

 
  
4 Experimentação computacional e resultados 

 
4.1 Definição da amostragem 

 

Para a experimentação computacional, foi realizado um extenso estudo dos parâmetros 
utilizados nos diversos trabalhos citados na revisão bibliográfica. Foram testados e avaliados 720 
problemas, definidos pelo número de tarefas (n) {10, 20, 30, 50, 80,100}, número de máquinas 
(m) {2, 3, 5, 8}, intervalos de datas de liberação das tarefas (rj) {1, 49}; {1,99}; {50,149}, 
intervalos de tempos de setup (sj) {1, 49} e intervalos de tempos de processamento (pj) {1,99}.  

Assim, 6 (alternativas de número de tarefas) x 4 (alternativas de número de máquinas) x 
3 (alternativas de intervalos de liberação) x 1 (alternativa de intervalo de setup) x 1 (alternativa 
de intervalo de processamento) = 72 classes. Para cada classe, foram gerados aleatoriamente 10 
problemas totalizando 720. A quantidade de problemas gerados em cada classe objetiva reduzir o 
erro amostral. 

De acordo com parâmetros definidos, todos os problemas foram gerados aleatoriamente  
por meio de um software construído especificamente para essa finalidade, chamado “Gerador de 
arquivos de dados”. Foi utilizada o ambiente de programação  Delphi e o sistema operacional 
Windows 8. As configurações da máquinas são as seguintes: processador Pentiun Core i5 da Intel 
com 1.80GHz de frequência e 6 GB de memória RAM. 

 
4.2 Processo de análise 
 

Os resultados obtidos na experimentação computacional foram analisados por meio do 
desvio relativo percentual (em inglês, RPD – relative percentage deviation) em relação à solução 
inicial e ao limitante inferior e pelo tempo médio computacional. O desvio relativo percentual é 
assim calculado:   

 

152



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

                                               (1) 
 

onde:  é o makespan fornecido pelo algoritmo Simulated Anneling. 
Na experimentação computacional, o tempo médio de computação foi medido em 

milissegundos (ms). 
 

4.3 Resultados  
 

A Tabela 1 expressa o RPD global das perturbações em relação ao limitante inferior. 
 

 TABELA.1 - RPD global em relação ao limitante inferior 
 
 
 
 
 
 
Evidentemente, conforme esperado, os desvios das perturbações com a etapa de melhoria 

foram sempre menores do que a solução antes da aplicação da melhoria. Porém, o que se percebe 
é que a melhoria proporcionada foi relativamente  pequena, no máximo de 0,4 pontos percentuais 
no caso da PS5, o que indica que mesmo o algoritmo Simulated Annealing proposto sem a etapa 
de melhoria é capaz de fornecer soluções bastante eficazeas para o problema. A Figura 1 
apresenta o comparativo visual dos RPD das perturbações com e sem a etapa de melhoria. 

 

 
FIGURA.1 – Comparativo dos RPD das perturbações com e sem etapa de melhoria 

 
Como pode ser observado na Figura 1, a perturbação PS4 obteve os melhores resultados, 

com RPD médio de 7,7% com a etapa de melhoria. A PS4 é aquela que faz o intercâmbio de 
tarefas intermáquinas. Em seguida, ficaram as perturbações PS5, com 8,7%, a PS2, com 9,9% e a 
PS3, com 10,0%. E por fim, as piores foram a PS6 e a PS1 com 11,0%. A PS6 faz a realocação 
de subsequências intermáquinas e a PS1 realiza a troca de tarefas adjacentes intramáquina. 

Foi executado o teste de se aplicar a etapa de melhoria diretamente na solução inicial do 
problema, cujo desvio era de 13,8% em relação ao limitante inferior. Contudo, não houve 
variação, ou seja, não houve redução makespan, indicando o equilíbrio as cargas das máquinas 
nesta solução, pois a melhoria opera e é eficaz quando há desbalanceamento das cargas. Foram 
verificados os 720 problemas resolvidos e em nenhum deles houve qualquer redução do 
makespan com aplicação da etapa de melhoria na solução inicial. 

Para uma análise mais completa e detalhada dos resultados das perturbações em relação 
ao limitante inferior, geraram-se também as seguintes tabelas. Foram todas separadas pelo 
número de  máquinas – 2, 3, 5 e 8 –, e demonstram o desempenho de cada perturbação para cada 
opção do número de tarefas. São apresentados na Tabela 2 os desvios das perturbações para os 
problemas com 2 máquinas. 

 
 

      
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

sem a etapa de melhoria 11,0 10,2 10,2 7,7 9,1 11,0 
com a etapa de melhoria 10,9 9,9 10,0 7,6 8,7 10,8 
Diferença 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 
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TABELA.2 - RPD das perturbações em problemas com 2 máquinas 
n   PS1   PS2   PS3   PS4   PS5   PS6 

10 13,4 11,2 11,2 8,2 10,7 13,0 

20 5,6 4,4 4,8 3,3 4,8 5,4 

30 3,3 3,4 3,1 2,0 2,9 3,5 

50 2,6 1,8 2,0 1,2 1,9 2,2 

80 1,9 1,3 1,4 0,8 1,2 1,6 

100 1,3 1,0 1,2 0,7 1,0 1,2 
 

  Em problemas com duas máquinas, todas as perturbações tiveram desempenhos 
semelhantes. Os maiores valores de RPD ocorreram com 10 tarefas, havendo também a maior 
amplitude entre a melhor perturbação (PS4, com 8,2%) e a pior (PS1, com 13,4%). A partir disso, 
com o aumento do número de tarefas, os desvios relativos tiveram valores decrescentes, 
chegando a certa estabilidade nas opções de 80 e 100 tarefas. Nos problemas de maior porte, com 
100 tarefas, os RPD de todas as perturbações ficaram muito próximos. A seguir, são apresentados 
na Tabela 3 os desvios das perturbações para os problemas com 3 máquinas. 
 

TABELA.3- RPD das perturbações em problemas com 3 máquinas 
n PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

10 21,8 20,7 17,9 17,9 18,7 24,5 

20 12,5 10,4 10,1 7,1 9,9 11,9 

30 7,4 5,3 6,3 4,3 5,8 7,3 

50 4,5 4,1 4,2 2,3 3,3 4,9 

80 2,9 2,4 2,6 1,8 2,3 3,0 
100 2,1 2,0 2,1 1,2 1,6 2,3 

 
No caso dos problemas com três máquinas, o comportamento das perturbações foi 

relativamente o mesmo da opção com 2 máquinas. A diferença é que neste caso, os valores dos 
desvios foram maiores do que com duas máquinas, principalmente em problemas de pequeno e 
médio portes (10, 20, 30 e 50 tarefas). A seguir, são apresentados na Tabela 4 os desvios das 
perturbações para os problemas com 5 máquinas. 

 
TABELA.4 - RPD das perturbações em problemas com 5 máquinas 

n PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

10 23,4 21,4 22,1 12,7 17,3 24,4 

20 24,6 21,7 20,2 17,6 18,3 22,0 

30 16,4 14,7 15,1 12,0 12,1 16,0 

50 9,4 8,6 9,0 6,0 7,7 9,5 

80 5,9 5,5 5,6 3,5 4,5 5,9 

100 4,9 4,5 4,0 3,0 3,5 4,9 
 
Para problemas com cinco máquinas, diferente dos anteriores (2 e 3 máquinas), o 

comportamento inicial das tarefas, entre 10 e 20, é bastante instável; em metade das perturbações 
(PS1, PS4 e PS5), os valores para 20 tarefas são maiores que os para 10 tarefas, após isso, elas 
retornam às tendências das demais. Novamente a perturbação PS4 apresenta os melhores, 
contudo, há de ressaltar o desempenho da PS5, que se aproxima de PS4. A seguir os valores da 
Tabela 5 para as perturbações no caso de 8 máquinas com etapa de melhoria. 
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TABELA.5- RPD das perturbações em problemas com 8 máquinas 
n  PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 

10 2,0 3,6 3,1 1,7 0,4 2,0 

20 31,4 28,4 31,4 24,5 26,9 31,2 

30 28,5 26,9 27,7 23,1 23,1 27,9 

50 16,9 16,7 15,7 12,9 14,2 16,5 

80 10,3 9,7 9,6 7,7 8,7 9,9 

100 8,9 8,2 8,5 6,1 7,1 8,6 

 
Esta representação para problemas com 8 máquinas é a que apresenta os menores desvios 

para problemas com 10 tarefas (em torno de 2,0%). Porém, já com 20 tarefas, os desvios 
aumentam substancialmente, passando a ficar em torno de 29,0%, e voltando ao comportamento 
decrescente para as demais opções do número de tarefas. Comparados às demais opções do 
número de máquinas, os desvios aqui ficaram sempre com valores maiores. Com 8 máquinas e 10 
tarefas, temos praticamente uma tarefa por máquina, isso causou a redução do RPD. 

Nesta análise por número de máquinas, em todas as opções do número de tarefas, a PS4 
sempre obteve o melhor desempenho dentre os esquemas de perturbação; assim o que foi 
apresentado na análise global prevaleceu nos demais casos. Além disso, a perturbação PS5 foi a 
que mais se aproximou dos resultados da PS4 em todos as situações, entretanto não chegou nem a 
empatar em nenhuma.  Já os piores resultados foram se alternando entre as perturbações PS1 e 
PS6. Isto também mantém a coerência com a análise global (apresentado na Figura 4.1). 

A maior diferença no desempenho dos métodos foi verificada em problemas com 10 e 20 
tarefas, não havendo um padrão de comportamento das curvas nestas opções. Todavia, em todos 
os casos, com o aumento do número de tarefas, existe uma contínua melhoria (decaimento dos 
desvios) e os melhores resultados ocorrem com 100 tarefas , com exceção dos problemas com 8 
máquinas (neste caso, os problemas com 10 tarefas apresentam resultados melhores que as outras 
opções do número de tarefas). 

Agora será analizado o desempenho das perturbações para os diferentes intervalos de 
datas de liberação. Segue a Figura 2, que descreve os valores do RPD das perturbações para  o 
intervalo de liberação em [1,49]. 

 

 
FIGURA.2 - RPD das perturbações em problemas com intervalo de liberação [1,49] 

 
 Quando o intervalo das datas de liberação variou entre 1 e 49, o comportamento das 
perturbações para 10  e 20 tarefas é bastante instável. Os piores resultados são das perturbações 
PS2, PS6, PS1 e PS3. Os melhores resultados são das perturbações PS4 e PS5. Diferentemente 
das outras opções de intervalos, como se verá logo adiante, aqui as perturbações PS2 e PS6 
apresentaram desvios sempre decrescentes, enquanto as demais tiveram um aumento do desvio 
quando se passa de 10 para 20 tarefas e em seguinda o decrescimento contínuo. Segue a Figura 3, 
que descreve o caso do RPD das perturbações em relação ao limitante inferior para  o intervalo de 
liberação [1,99]. 
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FIGURA. 3 - RPD das perturbações em problemas com intervalo de liberação [1,99] 

 
Com a ampliação do intervalo de data de liberação das tarefas, entre 1 e 99, o 

comportamento se mantem instável para 10 e 20 tarefas e a medida que se aumenta o número de 
tarefas obtem-se melhores resultados. Todas as perturbações tiveram desvios menores com 10 
tarefas em relação aos problemas com 20 tarefas e em seguida, com o aumento do número de 
tarefas, os desvios foram sempre decrescentes. Segue a Figura 4 que descreve o caso do RPD das 
perturbações em relação ao limitante inferior para  o intervalo de liberação [50,149]. 

 

 
FIGURA.4 - RPD das perturbações em problemas com intervalo de liberação [50,149] 

 
 Na opção do intervalo de datas de liberação entre 50 e 149, o comportamento das curvas 
é parecido com os gráficos anteriores, com um aumento dos desvios quando se passa de 10 para 
20 tarefas e em seguida, valores decrescentes. Porém, nesta opção de intervalos datas de 
liberação, os valores dos desvios foram sempre superiores às demais. 

O tempo médio de CPU despendido na resolução dos problemas foi em média de 0,07 
milissegundos, o que não compromete a eficiência computacional dos algoritmos.  
 
Conclusões 
 

Neste estudo foram propostos seis algoritmos Simulated Annealing com seus respectivos 
esquemas de perturbação, para o problema de programação em máquinas paralelas idênticas com 
tempos de setup indendentes da sequência e diferentes datas de liberação. Foi considerada a 
minimização do makespan como função objetivo.  

Com base na análise dos resultados obtidos na experimentação computacional verifica-se 
que em geral a perturbação PS4, que faz o intercâmbio de tarefas intermáquinas, forneceu 
resultados superiores tanto para problemas de pequeno porte (10 a 30 tarefas) como para os de 
grande porte (80 a 100 tarefas) em relação a todas as outras perturbações. Nos intervalos das 
datas de liberação com diferentes amplitudes [1,49], [1,99] e [50,149], as perturbações que se 
destacaram foram a PS4, novamente, seguida da PS5. Os piores desempenhos ocorreram com as 
perturbações PS1 e PS6. 

Os algoritmos mostraram-se eficientes computacionalmente, com tempo de computação 
bastante aceitável. Como continuidade desta pesquisa, pode-se realizar adaptações nos algoritmos 
de [Kurz e Askin 2001] e [Montoya-Torres et al. 2010] e a compação com os resultados com os 
obtidos neste trabalho.  Pode-se também realizar novos testes computacionais, incluindo a análise 
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partindo de uma solução inicial aleatória. Para futuras pesquisas seria interessante propor novos 
métodos de solução para os problemas com outros tipos de restrições, como prazos de entrega e 
tempos de setup dependentes da sequência. Além disso, pode-se propor novas meta-heurísticas 
baseadas em outros paradigmas, como Particle Swarm Optimization, Colônia de Formigas etc. 
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