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Os problemas de sequenciamento de tarefas são, muitas vezes, um 

fator-chave para a produtividade de uma empresa, uma vez que a 

solução desses problems corresponde a estabelecer um bom plano de 

produção. Neste trabalho aborda-se o problema de sequenciamento de 

tarefas do tipo open shop, considerando diversos critérios de 

otimização. Os problemas abordados ocorrem com frequência no 

planejamento da produção para diversos setores industriais e uma boa 

solução do problema pode implicar em ganhos financeiros 

significativos. Propõe-se a heurística híbrida CS (Clustering Search) 

para a solução do problema. O trabalho apresenta resultados 

computacionais considerando um benchmark padrão bem conhecido 

na literatura. Os resultados obtidos mostram que o algoritmo 

Clustering Search é uma heurística promissora para a solução desta 

classe de problemas. 
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1. Introdução 

Problemas de sequenciamento de tarefas estão presentes hoje em muitas empresas e tem por 

objetivo a alocação de máquinas e tarefas de modo a otimizar algum critério pré-estabelecido. 

Tais problemas de sequenciamento são classificados como single machine scheduling, flow-

shop, open-shop, job-shop e sequenciamento hibrído. Este artigo concentra-se exclusivamente 

em problemas open-shop, mas com diferentes critérios estabelecidos. Tal problema pode ser 

formulado como a seguir: seja um conjunto de m máquinas i (1 ≤ i ≤ m) e um conjunto de n 

tarefas j (1 ≤ j ≤ n). Cada tarefa j deve ser processada em todas as m máquinas. O 

processamento em cada máquina i de cada tarefa j leva um tempo pij > 0 e, uma vez iniciado, 

não pode ser interrompido. Em cada máquina, as tarefas podem ser processadas em qualquer 

ordem, mas somente uma de cada vez. Enquanto uma tarefa j (1 ≤ j ≤ n) está sendo 

processada em uma máquina i, todas as demais máquinas k (1 ≤ k ≤ m; k  i) não podem 

processar a tarefa j. O problema consiste em determinar uma sequência de processamento das 

n tarefas nas m máquinas de modo a alcançar a um dado objetivo.  Uma revisão aprofundada 

sobre cada um dos critérios utilizados para a otimização de problemas open-shop encontra-se 

em Anand e Panneerselvam (2015). 

 

2. Objetivos Considerados 

Os diferentes critérios para a otimização de problemas open-shop considerados neste artigo 

estão descritos nas seções a seguir. 

 

2.1. Minimizar o tempo de conclusão das tarefas 

Um objetivo bastante comum, consiste em determinar uma sequência de processamento de 

modo a minimizar a soma dos tempos de conclusão de todas as tarefas, dado por z = ∑Ci, 

onde Ci é o tempo de conclusão da última tarefa na sequência de produção da máquina i. Para 
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ilustrar, seja um exemplar para um problema 3  3 (m = 3, n = 3), com os seguintes tempos de 

processamento mostrados na Figura 1. 

Figura 1 – Exemplo de uma matriz de tempo de processamentos 

 Tarefa j 

Máquina i 

9 7 3 

7 6 3 

4 2 3 

Fonte: Próprio autor. 

Considere que, para esse exemplar, as tarefas são executadas nas seguintes ordens em cada 

uma das máquinas: Máquina 1: 1, 2, 3; Máquina 2: 2, 3, 1; Máquina 3: 3, 2, 1. Assim, o 

sequenciamento das tarefas nas máquinas pode ser representado pelo diagrama mostrado na 

Figura 2. 

Figura 2 – Exemplo de um diagrama de Gantt 

 Tempo 

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

1                     

2                     

3                     

                     

  Tarefa 1    Tarefa 2   Tarefa 3 

Fonte: Próprio autor. 

Neste caso, os tempos de conclusão das tarefas nas máquinas são: C1 = 19; C2 = 16; C3 = 20 e, 

portanto, z = 19 + 16 + 20 = 55. Este objetivo, conhecido como makespan, já foi amplamente 

difundido por meio de diversos algoritmos exatos e heurísticos (DORNDORF et al., 2001). 

 

2.2. Minimizar o atraso total 

A minimização do atraso total, considerando todas as tarefas, foi discutido por Naderi e 

Zandieh (2014). O atraso de uma tarefa j é definido como: Aj = Min(0; Cj - Dj) onde Cj é o 

maior tempo de conclusão da tarefa j, considerando-se todas as máquinas, e Dj é o instante 

devido para a conclusão da tarefa j. Portanto, o atraso total é dado por: T = ∑Aj (1 ≤ j ≤ n). 

Considerando o exemplo anterior e os seguintes instantes de conclusão das tarefas: D1 = 20; 

D2 = 15; D3 = 10, tem-se que: A1 = 0; A2 = 1; A3 = 10, e portanto, T = 11. 
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2.3. Minimizar o atraso total ponderado 

Quando as tarefas não têm a mesma importância, pode-se estabelecer pesos para indicar a 

importância relativa das tarefas. Neste caso, um dos possíveis objetivos é minimizar o atraso 

total ponderado, definido como: TW = ∑wjAj (1 ≤ j ≤ n), onde wj é o peso associado à tarefa j 

e Aj é o atraso, conforme definido previamente. Considerando o mesmo exemplo e os pesos 

w1 = 1; w2 = 2; w3 = 1, tem-se que TW = 10 + 21 + 110 = 12. 

 

2.4. Minimizar o número de tarefas em atraso 

Quando as tarefas estão associadas a um instante devido de conclusão, um outro objetivo 

possível é minimizar o número de tarefas em atraso, não importando o quanto existe de atraso. 

Neste caso, o objetivo é dado por: N = ∑Bj (1 ≤ j ≤ n), onde Bj = Min(1; Aj) e Aj é o atraso, 

conforme definido previamente. Considerando o exemplo anterior, tem-se que: N = 0 + 1 + 1 

= 2. 

 

2.5. Minimizar a soma ponderada do número de tarefas em atraso 

Por fim, considerando a existência de pesos para indicar a importância relativa das tarefas, um 

novo objetivo é dado por: NW = ∑wjBj (1 ≤ j ≤ n), onde wj é o peso associado à tarefa j e Bj 

indica se existe ou não atraso associado à tarefa j, conforme definido previamente. 

Considerando o mesmo exemplo e pesos da seção 2.3, tem-se que NW = 10 + 21 + 11 = 3. 

3. O Algoritmo Proposto 

Para resolver o problema de sequenciamento open-shop, considerando cada um dos objetivos 

mostrados na Seção 2, utilizou-se o algoritmo Clustering Search (CS). Este algoritmo utiliza 

uma metaheurística para gerar soluções diversificadas no espaço de soluções viáveis do 

problema e consiste em intensificar a busca local em uma região do espaço de busca 

considerada promissora, diminuindo assim o esforço computacional que seria necessário 

quando a busca local é aplicada de maneira aleatória ou para cada uma das soluções geradas 
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para o problema (CHAVES; LORENA, 2011). O algoritmo CS separa as soluções 

promissoras em clusters, que são definidos por três parâmetros: C = (c, v, r). O parâmetro c é 

o centro do cluster C, que consiste em uma solução utilizada para identificar o cluster. A cada 

nova iteração da heurística geradora de soluções, procura-se, dentre os clusters já existentes, 

identificar qual é o cluster mais próximo desta nova solução, utilizando-se uma métrica de 

distância entre soluções. Identificado o cluster mais próximo, o centro deste cluster (que 

também corresponde a uma solução do problema) e a nova solução são "fundidos" de modo a 

produzir um novo centro para este cluster. Este processo de "fusão" emprega o algoritmo 

Path-Relinking (TALBI, 2009). O parâmetro v é a densidade do cluster, ou seja, o número de 

vezes que o centro do cluster foi atualizado devido à "fusão" com uma nova solução. O valor 

do parâmetro v determina se o cluster é ou não promissor. O parâmetro r indica o número de 

vezes que o algoritmo de busca local já foi aplicado a este cluster. 

Neste trabalho, utilizou-se a função calcularDistancia(s1, s2) para implementar a métrica de 

distância entre as soluções s1 e s2. A métrica adotada considera o número de tarefas em 

posições diferentes na sequência de produção de cada máquina. Considere, por exemplo, as 

soluções definidas na Figura 3. 

Figura 3 – Duas possíveis soluções para um problema 3  3 

Solução s1  Solução s2 

Maq Tarefas  Maq Tarefas 

1 1 3 2  1 1 2 3 

2 2 1 3  2 2 1 3 

3 2 3 1  3 1 3 2 

Fonte: Próprio autor. 

Neste caso, comparando-se as soluções s1 e s2 nota-se que: para a máquina 1, as tarefas 2 e 3 

estão em sequências diferentes nas duas soluções (distância = 2); para a máquina 2, as três 

tarefas estão na mesma sequência (distância = 0); para a máquina 3, as tarefas 1 e 2 estão em 

sequências diferentes (distância = 2). Portanto, neste caso, a distância entre as soluções s1 e s2 

é igual a 2 + 0 + 2 = 4. 

O algoritmo CS utiliza três componentes principais: uma metaheurística para gerar soluções 

diversificadas, o processo de agrupamento de soluções em clusters e a busca local nos clusters 
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promissores. O critério de parada da metaheurística (por exemplo, seu número de iterações), o 

número de clusters, o critério que determina quando um cluster se torna promissor e o critério 

que define o quanto a busca local é eficiente para um cluster são parâmetros do algoritmo CS. 

A Figura 4 mostra o fluxograma do algoritmo CS. 

Figura 4 – Fluxograma do algoritmo Clustering Search 

 

Fonte: Adaptado de Chaves & Lorena (2011). 

O algoritmo começa pela definição de centros de clusters aleatórios, gerados com a maior 

distância possível entre si, de modo a abranger áreas diversificadas do espaço de solução. A 

cada iteração da metaheurística é gerada uma nova solução, que é adicionada a um dos 

clusters, em função de sua similaridade, ou seja, em função da distância desta nova solução 

em relação a cada um dos centros dos clusters existentes. Cada vez que uma solução é 
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adicionada a um cluster, há uma perturbação no centro do cluster, provocada pelo algoritmo 

Path-Relinking. Tal processo realiza a geração e exploração da trajetória no espaço de busca 

conectando uma solução inicial (o centro do cluster) a uma solução alvo (a nova solução 

gerada), estabelecendo assim várias soluções na vizinhança do centro do cluster, conforme 

mostra a Figura 5. A busca local é aplicada no centro dos clusters promissores e, em geral, 

resulta em um novo centro, melhor do que o anterior. A verificação da melhor solução é 

obtida por meio da função calcularCustoSolucao(), que implementa os diversos critérios 

propostos neste trabalho. 

 

Figura 5 – Aplicação do procedimento Path-Relinking 

 

Fonte: Adaptado de Talbi (2009). 

 

4. Resultados Computacionais 

Utilizou-se a linguagem C para a implementação do algoritmo CS. Nesta implementação, 

utiliza-se o algoritmo VNS - Variable Neighborhood Search (MLADENOVIĆ; HANSEN, 

1997) como metaheurística geradora de soluções. O procedimento de busca local efetua todas 

os possíveis movimentos 2-Opt em uma solução, com atualização sempre que for obtida uma 

solução melhor. Os parâmetros utilizados para o algoritmo CS foram: 
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 Número de iterações sem melhora no VNS = 300; 

 Número de clusters = 10; 

 Densidade de um cluster promissor = 5. 

Os testes computacionais foram conduzidos para um conjunto bem conhecido de exemplares 

do problema (GUÉRET; PRINS, 1999), para os quais são conhecidas as melhores soluções da 

literatura, quando o objetivo é a minimização do makespan. Para os demais objetivos foi 

necessário estabelecer os tempos devidos (due-date) de cada tarefa. Os valores dos tempos 

devidos de cada tarefa foram calculados conforme recomenda Naderi et al. (2011), ou seja: 

Dj = ∑pij (1 ≤ i ≤ m) 

Para os pesos das tarefas, considerou-se que as tarefas estão estabelecidas em ordem de 

importância, ou seja, a tarefa 1 é mais importante que a tarefa 2, a tarefa 2 é mais importante 

que a tarefa 3, e assim por diante. Desta forma, os pesos das tarefas foram estabelecidos 

como: 

wj = n - j + 1 (1 ≤ j ≤ n). 

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos para os exemplares dos conjuntos GP03 até GP10 do 

benchmark Guéret e Prins (1999). Cada conjunto corresponde a 10 exemplares do problema e 

o número do conjunto corresponde ao número de máquinas e tarefas (m = n). Cada um dos 

exemplares foi executado 3 vezes, resultando em um total de 240 execuções (8 conjuntos  10 

exemplares/conjunto  3 execuções/exemplar) por objetivo. As colunas A até E desta tabela 

correspondem aos objetivos considerados nas seções 2.1 a 2.5, respectivamente. Utilizou-se o 

índice de desvio percentual (IDP) como uma medida comum para apresentar os resultados 

obtidos para cada conjunto de exemplares. O IDP é calculado como: 

IDP = ∑IDPi / 10 (1 ≤ i ≤ 10) 

com:    IDPi = 100% * (CSsol - Minsol)/Maxsol 

onde CSsol é a média das soluções obtidas pelo algoritmo CS nas 3 execuções do i-ésimo 

exemplar do conjunto e Minsol e Maxsol são, respectivamente, a menor e a maior solução 
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obtidas nas 3 execuções do i-ésimo exemplar do conjunto. A coluna Tmed mostra a média dos 

tempos de execução (em segundos) para todos os exemplares do conjunto. 

Tabela 1 - Resultados obtidos para cada um dos objetivos considerados 

 A B C D E 

Exemplar IDP Tmed IDP Tmed IDP Tmed IDP Tmed IDP Tmed 

GP03 0,000 0,016 0,000 0,010 0,000 0,010 0,000 0,010 0,000 0,010 

GP04 0,010 0,064 0,822 0,089 1,667 0,053 0,000 0,042 0,000 0,045 

GP05 0,118 0,253 2,998 0,263 1,543 0,218 4,444 0,148 8,611 0,147 

GP06 0,141 0,550 9,451 0,723 5,972 0,729 8,333 0,381 13,056 0,489 

GP07 0,586 1,206 3,282 1,747 8,761 1,605 4,000 0,953 7,199 1,293 

GP08 1,109 3,571 6,489 3,447 9,632 3,501 5,774 2,080 14,563 2,470 

GP09 1,933 7,393 6,091 6,379 7,860 7,672 7,500 4,782 11,638 5,398 

GP10 1,622 14,666 9,236 12,879 7,311 11,457 3,815 7,126 8,396 7,998 

 

A Tabela 2 mostra a efetividade do algoritmo CS considerando apenas o objetivo de 

minimizar o makespan, para o qual as melhores soluções da literatura são conhecidas. Nesta 

tabela, os valores da coluna Gap são calculados como: 

Gap = ∑Gapi / 10 (1 ≤ i ≤ 10) 

com:    Gapi = 100% * (CSi - MCi)/MCi 

onde CSi é a melhor solução obtida pelo algoritmo CS nas 3 execuções do i-ésimo exemplar 

do conjunto e MCi é a melhor solução conhecida na literatura para o i-ésimo exemplar do 

conjunto. 

Tabela 2 - Comparação de resultados para minimizar o makespan 

Exemplar Gap 

GP03 0,000 

GP04 0,000 

GP05 0,056 

GP06 0,269 

GP07 0,526 

GP08 5,683 

GP09 7,875 

GP10 13,366 
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5. Conclusão 

Neste trabalho, o algoritmo Clustering Search foi avaliado para um benchmark padrão bem 

conhecido na literatura de problemas open shop. Com isto, existe uma oportunidade para 

outros pesquisadores, dispostos a trabalhar com estes problemas, poderem comparar os 

resultados de outros métodos de solução com os aqui apresentados. 

Em vista dos resultados computacionais obtidos, pode-se dizer que o algoritmo Clustering 

Search se mostra promissor como método de solução para problemas de sequenciamento de 

tarefas do tipo open shop. No entanto, imagina-se que ainda existe possibilidade de aprimorar 

os critérios de aplicação de busca local, visando melhorar os resultados obtidos. 

Uma possível direção para trabalhos futuros é explorar formulações matemáticas do 

problema, como em Naderi et al. (2011), visando obter soluções ótimas (pelo menos, para os 

exemplares pequenos) e desenvolver heurísticas orientadas por modelos matemáticos (math-

heuristics) para a solução dos maiores exemplares. Outra possível direção para futuros 

trabalhos é incluir aspectos realísticos ao problema open shop clássico como, por exemplo, 

considerar tempos de setup dependentes da sequência de produção das tarefas. 
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