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Este artigo trata do problema de programação de operações em um 
ambiente de produção Flow Shop, tendo como objetivo minimizar o 
estoque em processamento. Uma heurística evolutiva é proposta para 
solução do problema. Por meio de experimentaçção computacional, o 
desempenho do método proposto é avaliado e comparado com os 
melhores resultados reportados na literatura. Os resultados 
experimentais mostraram a superioridade do novo método para o 
conjunto de problemas tratados em relação à qualidade das soluções 
obtidas. 
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1. Introdução 

 O problema tradicional de Programação Flow Shop é um problema de produção onde 
um conjunto de n tarefas deve ser processado, na mesma seqüência, por um conjunto de m 
máquinas. Quando a ordem de processamento em todas as máquinas for a mesma, tem-se o 
ambiente de produção Flow Shop Permutacional, onde o número de possíveis programações 
para n tarefas é n!. 

 O problema consiste em obter uma seqüência das tarefas que otimiza uma determinada 
medida de desempenho. Nos modelos para solução do problema, as medidas usuais referem-
se à minimização da duração total da programação (makespan), associada à utilização 
eficiente dos recursos produtivos, e à minimização da soma dos tempos de fluxo das tarefas 
(total flow time) associados à redução do estoque em processamento, sendo esta última a 
medida adotada neste trabalho. 

 Este problema de programação da produção é NP-hard (GAREY et al., 1976 e 
RINNOOY KAN, 1976), e portanto, a busca por uma solução ótima apresenta importância 
mais teórica do que prática, direcionando as pesquisas para o desenvolvimento de métodos 
heurísticos e metaheuristicos, sendo os mais recentes descritos sucintamente a seguir. 

2. Métodos heur ísticos para minimização da soma dos tempos de fluxo das tarefas 

 Atualmente na literatura os métodos heurísticos podem ser divididos em duas grandes 
classes: os métodos heurísticos construtivos e os melhorativos. 

 Na literatura os primeiros métodos heurísticos construtivos para o problema foram as 
heurísticas propostas por Gupta (1972), Miyazaki et al. (1978), Rajendran e Chaudhuri (1991) 
e Rajendran (1993). Rajendran e Chaudhuri desenvolveram três heurísticas que obtiveram 
melhor desempenho que os métodos heurísticos propostos por Gupta e Miyazaki, tanto em 
termos da qualidade de solução como também quanto ao esforço computacional. 

 Ho (1995) propôs uma heurística composta de diferentes iterações no processo de 
melhoria de uma solução inicial, a partir da obtenção de um ótimo local por permutação de 
pares de tarefas adjacentes, melhorando a solução com movimentos de inserção de tarefas. Tal 
método heurístico apresentou desempenho melhor que os anteriores reportados na literatura, 
embora, como esperado, com desvantagem quanto ao tempo de computação, pelo fato de não 
ser uma heurística construtiva, apresentando semelhanças com metaheurísticas como 
Simulated Annealing e Busca Tabu. 

 Rajendran e Ziegler (1997) propuseram a heurística RZ, que consiste de duas fases: na 
primeira, uma seqüência inicial é gerada utilizando uma regra de prioridade similar ao 
shortest weighted total processing time; na segunda fase, a seqüência inicial obtida é 
melhorada por meio de inserções das tarefas em seqüências parciais, sucessivamente obtidas. 

 Wang et al. (1997) desenvolveram duas heurísticas denominadas LIT (less idle time) e 
SPD (smallest process distance). Suas heurísticas não são comparadas com as existentes, mas 
sim com um limitante inferior do tempo médio de fluxo, proposto por Ahmadi e Bagchi 
(1990). 

 Woo e Yim (1998) desenvolveram uma heurística denominada WY, comparando seu 
desempenho com a heurística de Rajendran (1993), e também com adaptações do NEH 
(NAWAZ et al., 1983) e CDS (CAMPBELL et al., 1970) para o critério de minimização do 
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tempo médio de fluxo. Eles verificaram que seu método apresentava desempenho superior aos 
outros, principalmente comparado com Rajendran. 

 Liu e Reeves (2001) apresentaram uma heurística flexível construtiva H(x), que 
produzia x programas (x=1,2,..n). O procedimento heurístico construía uma solução S 
adicionando tarefas uma de cada vez obtidas de um conjunto U de tarefas não programas. As 
tarefas em U eram classificadas de acordo com uma função de índice que dependia do número 
de tarefas já seqüenciadas. A função de índice era uma combinação ponderada entre o tempo 
total de máquina parada e o tempo total de fluxo. 

 Allahverdi e Aldowaisan (2002) apresentaram sete heurísticas denominadas IHx  
(x=1,2,..,7). O melhor desempenho foi alcançado pela heurística IH7, constituída de três 
fases. Na primeira fase, uma solução inicial é obtida aplicando-se a heurística WY (WOO e 
YIM, 1998). Esta primeira solução é utilizada na segunda fase como seqüência inicial para a 
heurística RZ (RAJENDRAN e ZIEGLER, 1997). Finalmente, a segunda solução é melhorada 
por meio de uma busca local, com procedimentos de permutação nas posições das tarefas. 

 Framinan e Leisten (2003) propuseram o método denominado FL-IH7, inicialmente 
denominado IH7-proposed, que consiste em uma extensão do IH7. A diferença relevante 
situa-se na obtenção da solução inicial do processo de três fases do IH7. No FL-IH7 tal 
solução inicial é obtida por um método construtivo que utiliza inicialmente o mesmo 
procedimento de obtenção de seqüências parciais do NEH (NAWAZ et al., 1983), porém, 
ordenando as tarefas de acordo com a soma dos tempos de processamento não-decrescentes. 
A seguir, as seqüências parciais são melhoradas por um procedimento de busca completa nas 
respectivas vizinhanças de permutação. Por meio de uma experimentação computacional 
constatou-se que o FL-IH7 apresenta um desempenho melhor quando comparado com o IH7 
original. 

 Framinan et al. (2005) apresentaram uma extensão da pesquisa realizada por Framinan 
e Leisten (2003). Na pesquisa as heurísticas proposed e IH7-proposed são respectivamente 
renomeadas para FL e IH7-FL. Os autores apresentam duas novas heurísticas compostas, 
nomeadas de C1 e C2. As novas heurísticas C1 e C2 são comparadas com as heurísticas FL e 
IH7-FL e também com a original heurística IH7 de Allahverdi e Aldowaisan (2002). Os 
resultados da experimentação computacional mostraram que as heurísticas existentes 
apresentam desempenho inferior que a heurística C2. 

 Li et al. (2006) propuseram uma nova heurística com a aceleração do cálculo do tempo 
total de fluxo, onde uma nova seqüência gerada é resultante da composição de duas 
subseqüências. Três heurísticas compostas são apresentadas (ICH1, ICH2 e ICH3), e os 
resultados computacionais mostraram que a heurística ICH3 apresentou os melhores 
resultados, além de maior eficiência computacional, quando comparada a outros métodos 
existentes na literatura. 

 Mais recentemente, Nagano e Moccellin (2007) apresentaram um novo método 
heurístico denominado NM-flowtime. A heurística proposta é composta de três fases. Na 
primeira as tarefas são ordenadas de acordo com os valores não-decrescentes das somas dos 
tempos de processamento para cada tarefa em todas as máquinas. A segunda fase utiliza-se o 
método de inserção de tarefas semelhante ao método NEH (NAWAZ et al., 1983) para 
obtenção da solução inicial. Finalmente, a solução inicial é melhorada utilizando 
procedimentos de busca local baseado em vizinhanças de permutação e inserção de tarefas 
para as parciais seqüências obtidas. 
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 Em relação aos métodos melhorativos, Rajendran e Ziegler (2004) desenvolveram dois 
métodos metaheurísticos baseado no algoritmo de otimização de colônia de formigas (Ant-
colony algorithm (Stuetzle, 1998)). O primeiro método estende a idéia do algoritmo de 
colônia de formigas, chamado de MMAS (max-min ant system), incorpora a sugestão proposta 
por Merkle e Middendorf (2000) e uma nova proposta de busca local (M-MMAS). O segundo 
método é chamado de PACO (proposed ant-colony algorithm). Os métodos foram avaliados 
com os 90 problemas (benchmark) de Taillard (1993). Os resultados obtidos mostraram que 
os dois métodos de colônia de formigas obtiveram melhores resultados em média, que o 
MMAS para o critério de minimização do makespan. Considerando o critério de minimização 
da soma total dos tempos de fluxos das tarefas em relação às melhores soluções dos 
problemas de Taillard (1993) apresentados por Liu e Reeves (2001), os algoritmos de colônia 
de formigas denominados de M-MMAS e PACO obtiveram melhores resultados, mostrando 
serem claramente superiores em comparação as heurísticas de Liu e Reeves e também em 
relação as melhores soluções reportadas em seu trabalho. 

 Recentemente, Tasgetiren et al., (2007) apresentaram uma metaheurística PSO 
(particle swarm optimization) para os mesmos problemas apresentados por Rajendran e 
Ziegler (2004). Em sua pesquisa uma regra heurística chamada SPV (smallest position value) 
proposto por Bean (1994) foi desenvolvida para habilitar o PSO à aplicação aos problemas de 
sequencimento. Adicionalmente, uma eficiente busca local, chamada de VNS (variable 
neighborhood search) é incorporada ao PSO. O método foi testado para os problemas 
(benchmark) de Taillard (1993) e também para os problemas (benchmark) Watson et al. 
(2002). Para o critério de minimização da soma total dos tempos de fluxos verifica-se que as 
soluções obtidas são melhores quando comparadas a Liu e Reeves (2001) e Rajendran e 
Ziegler (2004). 

 De acordo com a revisão da literatura efetuada na pesquisa relatada neste trabalho, o 
método PSOVNS proposto por Tasgetiren et al. (2007) é o melhor método metaheurístico em 
termos de qualidade da solução para a Programação Flow Shop Permutacional com o critério 
de minimização da soma total dos tempos de fluxo da tarefa. 

3. Heurística Evolutiva para o problema de Flow Shop Permutacional 

 Neste trabalho foi utilizada uma heurística evolutiva (HE) com base nos clássicos 
Algoritmos Genéticos (AG), aplicada ao problema de programação Flow Shop Permutacional.  

 A representação usada na HE para os cromossomos foi um vetor com n posições, 
indicando diretamente a seqüência de tarefas da solução. O tamanho da população da HE foi 
definido como fixo, com 500 indivíduos. 

 Como a qualidade dos indivíduos da população inicial é de grande importância nos 
resultados dos AG, para garantir esta qualidade, no processo de inicialização da população foi 
utilizada a variação da heurística de NEH Nawaz et al. (1983). Na heurística NEH original, 
inicialmente um conjunto de n tarefas é ordenado de acordo com os valores não-decrescentes 
da soma dos tempos de processamento em todas as máquinas, em seguida, as duas primeiras 
tarefas da ordenação são seqüenciadas de modo a diminuir a soma do tempo total de fluxo 
desta seqüência parcial, as demais tarefas, a partir da terceira, são então inseridas (uma a uma) 
em uma posição da seqüência parcial que leve à menor soma total do tempo de fluxo das 
tarefas. Na variação usada neste trabalho, após a ordenação, as duas primeiras tarefas a serem 
seqüenciadas são definidas aleatoriamente entre as n tarefas do problema. 

 O primeiro indivíduo inserido na população inicial foi gerado pelo procedimento NEH 
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original, em seguida um número de indivíduos dado por Min{n* (n-1)/2/2, 0.5*500} foram 
gerados pela variação do NEH acima descrita. 

 Portanto, no máximo 50% dos indivíduos da população inicial foram produzidos com 
a heurística NEH e sua variação. Com o objetivo de garantir diversidade na população inicial, 
os indivíduos restantes foram gerados com permutações aleatórias das n tarefas. 

 A avaliação dos indivíduos foi feita diretamente pelo critério de minimização da soma 
do tempo total de fluxo das tarefas, e a rotina de inserção de indivíduos manteve a população 
ordenada, com o melhor indivíduo (aquele com a menor soma total do tempo de fluxo) 
ocupando a primeira posição na população. Esta mesma rotina de inserção também não 
permitia a inserção de indivíduos repetidos na população. 

Como critério de parada do processo evolutivo foi adotado o número máximo de 100 
iterações ou o número de 20 iterações sucessivas sem que nenhum novo indivíduo fosse 
inserido na população. O número de tentativas de inserção de novos indivíduos a cada 
iteração foi igual a 50 (10% do tamanho da população). 

 A cada tentativa de gerar um novo indivíduo dois pais eram selecionados na 
população, um deles entre os melhores 40% da população, chamado de indivíduo base, e 
outro entre todos da população, chamado de indivíduo guia. Um processo de cruzamento, ou 
recombinação, conhecido BOX (Block Order Crossover) (Syswerda, 1989), foi então usado 
para gerar os novos indivíduos. Nesta técnica, os indivíduos pais são combinados através da 
cópia aleatória de blocos de genes de ambos os pais, o que resulta na geração de um único 
filho contendo a carga genética dos pais. Neste trabalho, o filho foi gerado com 50% dos 
genes de cada pai. A figura 1 ilustra o esquema de recombinação BOX. 

 

 
Figura 1 – Recombinação BOX 

 Após a recombinação, o novo indivíduo tinha 60% de probabilidade de passar por um 
processo de melhoria na forma de uma busca local LS1, conforme apresentada na figura 2. 
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Figura 2 – Busca local de melhoria dos indivíduos 

 Esta busca por uma solução melhorada foi feita por um processo híbrido que utiliza 
dois tipos de vizinhança (de permutação e de inserção). Na vizinhança de permutação todos os 
possíveis pares de genes do cromossomo são trocados, gerando assim n*(n-1)/2 novos 
cromossomos. Na vizinhança de inserção, cada gene é removido de sua posição e inserido em 
todas as possíveis posições entre os demais genes, deslocando-os para preencher a posição 
deixada por ele, gerando assim n*(n-1) novos cromossomos. 

 Cada novo indivíduo, melhorado pela busca LS1 na maioria das vezes, e que não fosse 
idêntico a nenhum indivíduo já pertencente à população, era inserido na população em uma 
posição referente à sua avaliação, provocando assim a remoção do pior indivíduo presente na 
população até aquele momento. Portanto, o processo evolutivo eventualmente atualizava a 
população a cada novo indivíduo gerado. 

 No final das iterações, o primeiro indivíduo da população era a melhor solução obtida 
até aquele momento. 

4. Exper imentação computacional e métodos de análise 

 Para a avaliação do desempenho do método proposto, foram realizados testes 
utilizando os problemas de Taillard (1993) com n igual 20, 50 e 100 tarefas e m igual 5, 10 e 
20 máquinas, conforme utilizados por Liu e Reeves (2001), Rajendran e Ziegler (2004), Li et 
al. (2006) e Tasgetiren et al. (2007). 

 Para este trabalho, o algoritmo foi codificado em linguagem C e processado em um 
microcomputador Pentium IV de 3.0 GHz, com 1 GByte de RAM. 

 As estatísticas usadas para avaliar o desempenho do método foram a Porcentagem de 
Sucesso e o Desvio Relativo Médio. A primeira é definida pelo quociente entre o número total 
de problemas para os quais o método obteve a melhor soma total dos tempos de fluxo das 
tarefas, e o número total de problemas resolvidos. A segunda quantifica o desvio relativo 
(DRh) que o método h obtém em relação à melhor soma dos tempos de fluxo das tarefas 
obtido para um mesmo problema, sendo calculado por: 
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onde, Fh = soma dos tempos de fluxo das tarefas obtido pelo método h, e 

F* = melhor soma dos tempos de fluxo das tarefas obtido pelos métodos  

para um determinado problema. 

5. Análise dos resultados 

 Para avaliação do desempenho, os resultados da heurística evolutiva HE foram 
comparados com dois algoritmos baseados em colônias de formigas (M-MMAS e PACO), 
apresentados por Rajendran e Ziegler (2004), e um método baseado em enxame de partículas 
(PSO) apresentado por Tasgetiren et al. (2007). Os resultados principais são apresentados nas 
tabelas 1 e 2. 

A tabela 1 apresenta a melhor solução obtida com os métodos. Verifica-se assim a 
superioridade do novo método HE para o conjunto de problemas avaliados. Para o total de 90 
problemas HE apresentou a melhor solução em 79 problemas o que corresponde a 87,8% do 
total de problemas, sendo que 57 soluções são inéditas (63,3%). 

A tabela 2 apresenta a porcentagem de sucesso por classes de problemas. Pode-se verificar 
que o método HE apresentou porcentagens de sucesso entre 60% e 100%. A tabela 2 mostra 
ainda que a diferença entre os desvios relativos médios do método HE e os desvios dos outros 
métodos é bem acentuada, consubstanciando a superioridade do método proposto, já mostrada 
pelas porcentagens de sucesso. 
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Tabela 1 – Melhores soluções obtidas para os problemas de Taillard  
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Tabela 2 – Porcentagem de sucesso (a) e Desvio relativo médio (%) (b) 

6. Considerações finais 

 Os resultados experimentais mostraram que o método heurístico evolutivo HE tem um 
desempenho superior tanto na porcentagem de sucesso quanto no desvio relativo médio, em 
comparação com os melhores resultados referenciados na literatura, utilizando os problemas 
de Taillard (1993) para solução do problema de programação da produção em ambientes flow 
shop, tendo como medida de desempenho a redução do estoque em processamento 
(minimização do soma total dos tempos de fluxos das tarefas).  

 O problema clássico de seqüenciamento de tarefas em um ambiente de produção flow 
shop tem sido objeto de intensos esforços de pesquisa nos últimos 50 anos e, para fins 
práticos, tal problema pode ser considerado já resolvido. Entretanto, tendo em vista sua 
complexidade, ainda permanece como uma direção de pesquisa a busca de métodos 
heurísticos e metaheurísticos cada vez mais eficazes quanto à qualidade da solução. 

 A realização da pesquisa relatada neste trabalho foi motivada pelas considerações 
acima, procurando resgatar as características essenciais de um método metaheuristico, ou seja, 
adequado equilíbrio entre a qualidade da solução e a eficiência computacional, simplicidade e 
facilidade de implementação. 
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