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RESUMO 

Nesta dissertação são aplicadas heurísticas que tentam alcançar boas soluções para um problema 

estático em ambiente de máquina única. No problema considerado são utilizados diferentes tempos de 

processamento e datas de entrega e não são permitidas interrupções nos trabalhos.  

As heurísticas aplicadas consideram diferentes medidas de desempenho, que pretendem ser 

orientadas tanto ao cliente como à empresa. Medidas de desempenho orientadas ao cliente estão na 

sua maioria relacionadas com o cumprimento das datas de entrega, enquanto as orientadas à empresa 

consideram outras medidas de desempenho, nomeadamente relacionadas com tempos de 

processamento dos trabalhos, como o tempo de percurso total dos trabalhos (makespan).  

A abordagem deste trabalho é baseada nos princípios Just-in-Time e nas diferentes medidas de 

desempenho orientadas ao cliente e à empresa, no entanto é dada preferência às medidas de 

desempenho orientadas ao cliente, como a minimização do número de trabalhos atrasados ou o atraso 

máximo dos trabalhos. 

PALAVRAS-CHAVE 

Máquina única; escalonamento; heurísticas; medidas de desempenho; análise comparativa. 
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ABSTRACT 

In this dissertation are applied heuristics that try to find good solutions for a static single machine 

scheduling problem. In the considered problem different processing times and due dates are used and 

no preemption of jobs being allowed.  

The heuristics applied consider several performance measures, which intend to be customer and 

enterprise oriented. Customer oriented performance measures are mainly related to the 

accomplishment of due dates, while enterprise-oriented ones typically consider other time-oriented 

measures, like the makespan.  

The approaches used in this work are based on Just-in-Time principles and on different costumer and 

enterprise oriented performance measures, although preference is given to customer-oriented 

measures, namely the total number of tardy jobs and the maximum tardiness. 

KEYWORDS 

Single-machine; scheduling; heuristics; performance measures; comparative analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

Os ciclos de vida de um produto são cada vez mais curtos e isso leva a que a Indústria sofra cada vez 

mais com flutuações na procura dos seus produtos, os prazos de entrega sejam cada vez mais curtos e 

as encomendas, embora mais frequentes, sejam mais pequenas e com uma constante alteração das 

especificações, mesmo durante a produção (Artiba & Elmaghraby, 1996; Lopes, 2012).  

As exigências de rapidez e variedade do cliente provocam um grande impacto nos problemas industriais, 

como o escalonamento, sequenciação de trabalhos, entre outros (Liao, Gen, Tiwari, & Chang, 2013). Isto 

leva a que cada vez mais recursos sejam considerados críticos, não só o tempo é considerado uma 

limitação, como também as máquinas, a mão-de-obra e as instalações (Sule, 2008).  

O escalonamento da produção consiste numa importante função da gestão que afeta todos os ramos das 

organizações industriais e mesmo dos serviços, sendo que no contexto industrial tem normalmente 

imposto o objetivo da satisfação dos clientes, principalmente quanto às datas de entrega definidas. No 

entanto, o ambiente de produção é dinâmico e eventos inesperados podem ocorrer a qualquer momento 

e é importante uma rapidez nas soluções que requer uma agilidade e flexibilidade da parte da produção 

(Artiba & Elmaghraby, 1996). 

Existe então a necessidade de desenvolver novos métodos que sejam mais rápidos e flexíveis para a 

resolução destes problemas e realizar também uma análise que não só contemple a satisfação dos 

interesses do cliente, como também os interesses da empresa. A capacidade de análise de várias 

medidas de desempenho em simultâneo, levam a um maior balanceamento entre os interesses de 

ambas as partes, evitando tanto atrasos nas encomendas como custos desnecessários de 

armazenamento (Shabtay & Steiner, 2008). 

1.2 Motivação 

Dado o acima exposto, é importante que exista um maior cuidado no controlo nos custos de produção e 

da satisfação do cliente. Um escalonamento de produção adequado evita custos de produção 

desnecessários ou cancelamento de encomendas e penalizações associadas a atrasos (Agnetis, Alfieri, & 

Nicosia, 2009). Este é um processo de decisão que lida com a alocação de tarefas a escassos recursos 

num período de tempo limitado, tendo como finalidade otimizar um ou mais recursos (Pinedo, 2002).  
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Apesar de se tratar de ambientes de produção simples, os ambientes uni-fase em geral e os que 

ocorrem em contexto de máquina única, em particular, ilustram uma grande variedade de tópicos de 

problemas de escalonamento e possibilitam a investigação de várias medidas de desempenho e técnicas 

(Chen & Sheen, 2007; G. Wan & Yen, 2009). É ainda relevante o seu estudo, pois o desempenho de um 

sistema produtivo passa muitas vezes pelo uso que é dado ao estrangulamento de um sistema, sendo 

importante, para entender um sistema complexo, entender cada um dos seus componentes (A. 

Madureira, Pereira, Pereira, & Abraham, 2014; Pinto & Varela, 2010; Rahmani, Mahdavi, Moradi, 

Khorshidian, & Solimanpur, 2011). 

1.3 Objetivo 

Pretende-se então realizar um levantamento e descrição de problemas e respetivos métodos de 

escalonamento da produção para problemas uni-fase, dando especial ênfase a métodos heurísticos e 

meta-heurísticos, analisando uma diversidade alargada de medidas de desempenho e para problemas de 

diferentes dimensões, em especial para o caso de problemas que ocorrem em ambiente de máquina 

única. 

Tem-se assim por objetivos: 

1. Identificação clara de problemas de escalonamento da produção, com particular ênfase em 

problemas que ocorrem em ambientes uni-fase, mais especificamente de máquina única. 

2. Aquisição e pesquisa de conhecimento, acerca de métodos de Escalonamento da produção 

adequados à resolução dos problemas visados.  

3. Aplicação de métodos para o escalonamento da produção a um caso de estudo. 

4. Análise comparativa de métodos de escalonamento da produção identificados, nomeadamente, 

em termos de diferentes medidas de desempenho a considerar. 

5. Contextualização do trabalho desenvolvido no atual estado da arte e extensão de uma análise 

comparativa com trabalho da literatura acerca do problema considerado. 

1.4 Metodologia 

Neste trabalho é utilizada a metodologia de caso de estudo (case study), que permite obter uma 

compreensão mais rica do processo em questão, pois leva-nos a respostas à pergunta “Porquê?”, sendo 



Análise de Métodos de Escalonamento da Produção para Ambiente de Máquina Única 

3 

que pode também responder a outras, como “O quê?” ou “Como?” (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009).  

Este trabalho é essencialmente dividido em duas fases, a primeira de pesquisa, que vem responder às 

perguntas “O  quê?” e “Como?” e a segunda de aplicação e análise prática do caso de estudo, para 

responder à pergunta “Porquê?”. 

Na primeira fase é realizado um levantamento sobre os diversos ambientes de produção dando especial 

atenção a ambientes uni-fase, e mais concretamente ao ambiente de máquina única, referindo as suas 

características, medidas de desempenho e métodos de escalonamento. É ainda efetuada uma revisão da 

literatura, referindo alguns dos trabalhos efetuados acerca do escalonamento de produção nestes 

ambientes. Nesta fase, em que se pretende analisar os diversos conceitos e abordagens do 

escalonamento da produção, são utilizados os três tipos de referências bibliográficas, quer primárias, 

com a consulta de teses e dissertações, quer secundárias, através de livros e artigos, quer o recurso às 

terciárias, principalmente com o fim de identificar os outros dois tipos referidos.  

Com o caso de estudo pretendeu-se explorar um artigo base, uma referência secundária, através da 

abordagem dada ao problema de máquina única, quer através das medidas de desempenho, como dos 

métodos utilizados.  

Assim sendo, a segunda fase, inicia-se com a análise de um exemplo retirado da literatura, aplicando 

dois métodos através de um software e comparando os resultados obtidos com os da literatura. Este 

processo é seguido por uma generalização do problema, aumentando o número de trabalhos deste e 

ainda por uma análise estatística dos resultados obtidos.  

1.5 Estrutura 

Esta dissertação é constituída por 6 capítulos, sendo este primeiro onde se faz uma pequena introdução 

e apresenta-se a motivação e objetivos deste trabalho. No segundo capítulo é feita uma contextualização 

na área do escalonamento, incluindo a avaliação do seu desempenho, alguns dos métodos existentes e 

ambientes de produção possíveis. No terceiro capítulo é feita uma revisão à bibliografia existente na 

área, e que serviu de base a este trabalho. 

No capítulo seguinte, o quarto, é apresentado o caso de estudo, a sua realização e generalização. Segue-

se o quinto capítulo onde é realizada uma análise, quer comparativa com o artigo, quer estatística da 

generalização.  
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Por último, as conclusões retiradas deste trabalho estão expostas no capítulo 6, seguindo-se as 

referências bibliográficas. O documento finaliza com a apresentação de um conjunto de anexos relativos 

à generalização do caso de estudo.  
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2. ESCALONAMENTO DA PRODUÇÃO 

2.1 Introdução 

O Escalonamento da Produção (EP) implica a definição de um momento inicial e final do processamento 

de cada trabalho de um determinado conjunto e a sua alocação aos recursos, cumprindo determinadas 

restrições que podem envolver os trabalhos e/ou os recursos (Artiba & Elmaghraby, 1996). 

Neste capítulo serão identificados os vários problemas de escalonamento e a sua nomenclatura, 

enfatizando nos problemas em ambientes uni-fase, e com especial incidência em problemas de máquina 

única, com as respetivas medidas de desempenho e métodos e sistemas para a sua resolução. 

2.2 Problemas de Escalonamento 

Um problema de escalonamento, ou programação da produção, tem como objetivo a programação da 

execução de um determinado conjunto de trabalhos ou tarefas num conjunto de máquinas ou recursos, 

durante um determinado intervalo de tempo (Varela, 2007).  

Segundo Artiba & Elmaghraby (1996), um problema de escalonamento pode ser definido por: 

 Data de entrega ao cliente (deadline); 

 Data limite de realização de um processo (due date); 

 Data de disponibilidade de materiais para um determinado trabalho (realise date); 

 Percurso, que inclui: 

o Tempo de processamento; 

o Máquina a ser usada em cada operação; 

o Restrições de precedência; 

 Disponibilidade dos recursos (máquinas); 

 Qualidade do escalonamento efetuado. 

No entanto, existe a possibilidade de efetuar certas simplificações, como por exemplo, não existirem 

restrições por parte da disponibilidade dos componentes, estando estes disponíveis no tempo zero. Pode-

se ainda assumir que as máquinas estão sempre disponíveis para o período de programação 

considerado, assumir a existência de apenas um percurso disponível para cada produto, entre outras 
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(Artiba & Elmaghraby, 1996). Isto torna a resolução de um problema mais rápida e simples, no entanto 

leva, em geral, a soluções de qualidade mais modesta (Sule, 2008). 

2.2.1  Tipos de Problemas de Escalonamento 

Num problema de escalonamento de um ambiente uni-fase, os vários trabalhos são processados apenas 

numa fase ou estágio, tendo assim como objetivo a sequenciação de trabalhos, ordem pela qual estes 

devem ser processados, e caso necessário alocação de recursos, ou seja, escolher em que processador 

entre os vários disponíveis e possíveis se vai realizar a operação de fabrico dessa fase. Dentro dos 

ambientes uni-fase podemos ter escalonamento de produção com máquinas únicas ou em máquinas 

paralelas, caso seja ou não necessária a alocação de recursos. 

Outro tipo de problemas consiste em ambientes mais complexos, ambientes ‘shop’, estando incluídos 

ambientes de produção em linha (flow-shop), oficina clássica (job-shop) ou sistema aberto (open-shop). 

Neste tipo de ambientes, cada produto necessita de mais que uma operação para o seu processamento, 

ou seja, possui mais que uma fase na sua produção (Artiba & Elmaghraby, 1996). 

2.2.2 Escalonamento de Produção com Máquinas Únicas 

O escalonamento de produção em máquinas únicas (EPMU) é, fundamentalmente, um problema de 

sequenciação, tendo apenas como objetivo a ordenação de trabalhos ou lotes a ser produzidos numa 

determin0ada máquina (Figura 1).  

 

Figura 1 - Sistema de Máquina Única 

Apesar de ser aparentemente simples, em muitas situações é possível encontrar um recurso de máquina 

única (MU), especialmente inserido em ambientes de produção mais complexos, como linhas de 

produção ou oficinas, em que este recurso se torna numa situação de estrangulamento que afeta todo o 

sistema (A. Madureira et al., 2014; Ana Madureira, Sousa, & Pereira, 2011; Pinto & Varela, 2010). A 

decomposição de problemas mais complexos pode levar a problemas de máquina única, em que a 

resolução é mais rápida e simples (A. Madureira & Pereira, 2010; A. Madureira, Ramos, & do Carmo 

Silva, 2002; A. Madureira & Santos, 2005; Ana Madureira et al., 2011). 



Análise de Métodos de Escalonamento da Produção para Ambiente de Máquina Única 

7 

2.2.3 Escalonamento de Produção com Máquinas Paralelas 

No escalonamento de produção com máquinas paralelas (MP), não só lidamos com a sequenciação de 

trabalhos ou tarefas, como com a alocação destes (as) a uma das máquinas do sistema (Figura 2).  

 

Figura 2 - Sistema de Máquinas Paralelas 

Os tempos de processamento de cada trabalho podem ser: 

 Idênticos para todas as máquinas, sendo estas máquinas paralelas idênticas; 

 Inversamente proporcionais em relação à velocidade de cada máquina, no caso de máquinas 

paralelas uniformes; 

 Ou dependentes apenas da relação produto-máquina, sendo essas máquinas paralelas não 

relacionadas. 

Em sistemas de produção shop, por exemplo, em linha ou oficina, podemos encontrar fases em que 

estejam presentes máquinas paralelas, como podemos ver na Figura 3, sendo por vezes também 

denominados por sistemas de produção híbridos ou flexíveis (Artiba & Elmaghraby, 1996; 

Jungwattanakit, Reodecha, Chaovalitwongse, & Werner, 2008; Kyparisis & Koulamas, 2006). A aplicação 

deste tipo de ambiente em algumas fases de produção pode aumentar a capacidade do sistema, criar 

um melhor balanço entre as diferentes fases ou eliminar ou reduzir o impacto de problemas de 

estrangulamento do sistema, já referidos anteriormente (2.2.2) (Jungwattanakit et al., 2008). 
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Figura 3 - Sistema de Produção em Linha com Máquinas Paralelas (adaptado de Nowicki & Smutnicki (1998)) 

2.2.4 Características Adicionais de um Problema de Escalonamento 

Nos vários ambientes de produção, referidos no ponto anterior, não só o número de recursos e a sua 

disposição podem variar. Existem outras características adicionais que podem tornar um problema mais 

complexo, tal como referido no início deste capítulo.  

Interrupção de tarefas 

É possível, em sistemas de produção, que o processo de execução de um trabalho possa ser 

interrompido e este possa ser terminado mais tarde e mesmo noutra máquina ou recurso de produção 

equivalente (Rahmani et al., 2011). Em casos de máquinas paralelas o mesmo trabalho pode mesmo 

ser executado em duas máquinas diferentes (Su, Cheng, & Chou, 2012), como podemos ver na Figura 

4.  

 

Figura 4 - Exemplo de gráfico de Gantt com interrupção de tarefas num ambiente de máquinas paralelas (Pinedo, 2002) 

 

Disponibilidade de máquinas 

Podem existir diversas razões para que uma máquina se encontre indisponível, e esse tipo de situações 

são necessárias de se ter em consideração aquando da programação da produção. Não só a máquina 

pode estar indisponível devido à alocação de outros trabalhos, como pode existir alguma avaria ou 
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período de manutenção. A manutenção periódica, apesar de criar períodos de indisponibilidade das 

máquinas, reduz a indisponibilidade inesperada causada pelas avarias (Ji, He, & Cheng, 2007; C. Y. 

Low, Ji, Hsu, & Su, 2010; Pinedo, 2002; Sun & Li, 2010; Tan, Chen, & Zhang, 2011). 

Prioridades ou Penalizações 

Associado a cada trabalho pode existir um valor que pode significar uma prioridade (urgência com que o 

trabalho deve ser realizado) (Lee & Pinedo, 1997) ou uma penalização (valor perdido caso a sua 

execução não corresponda ao prazo de entrega), sendo este último o mais explorado (Chunfu Jia, 2003; 

Huo, Leung, & Zhao, 2007; Kim, Na, & Frank Chen, 2003; Mosheiov & Yovel, 2006; G. Wan & Yen, 

2009). Internamente, a penalização pode estar ainda associada ao adianto da execução de um trabalho 

um certo valor, que pode ser o custo associado (por exemplo, custos associados ao armazenamento) ou 

simbólico, mas leva a que o trabalho seja executado o mais perto possível da data de entrega (G. Wan & 

Yen, 2009). 

A chegada de trabalhos de elevada prioridade ao sistema pode levar a que uma determinada máquina 

seja interrompida, sendo uma situação inesperada que, tal como as avarias, conduzem à reorganização 

do plano de escalonamento (Pinedo, 2002). 

Restrições de precedência 

O processamento de um trabalho pode depender da execução de outro, ou seja, um trabalho apenas 

pode ser executado quando o outro terminar a sua execução (Agnetis, Kellerer, Nicosia, & Pacifici, 2012; 

Z. Liu, 2010). Quando existe uma relação de dependência entre trabalhos estes são considerados 

trabalhos dependentes. Essa dependência pode dever-se a um trabalho mais complexo poder estar 

dividido em várias tarefas ou atividades e estas terem de ser realizadas com uma certa ordem (Carmo-

Silva, 2010). 

Como podemos ver na Figura 5, só após a realização do trabalho 1 é que é possível realizar os trabalhos 

2 e 3 e apenas quando estes tiverem concluídos é que é possível realizar o trabalho 10. 



Análise de Métodos de Escalonamento da Produção para Ambiente de Máquina Única 

10 

 

Figura 5 - Exemplo de uma cadeia de restrições de precedência (Pinedo, 2002) 

 

Tempos de preparação de máquinas 

A existência de tempo de preparação das máquinas (setups) é importante de ter em consideração pois 

este pode ser dependente da sequência de trabalhos, isto é, o setup entre trabalhos pode variar 

consoante os trabalhos em questão (Logendran, McDonell, & Smucker, 2007; Xi & Jang, 2012).  

Tal como já foi referido em 2.2.3, acerca das máquinas paralelas, a existência de tempos de preparação 

de máquinas (setups), pode também variar consoante o recurso, no caso de máquinas paralelas 

uniformes ou das máquinas paralelas não relacionadas, sendo também um fator a ter em conta no 

escalonamento (Jungwattanakit et al., 2008; Kim et al., 2003),  

Recursos Auxiliares 

Os recursos auxiliares podem ser os mais variados, podendo ir desde ferramentas, dispositivos de 

fixação e manipuladores a operadores humanos que auxiliam o recurso principal (Varela, 2007). Pode 

também existir a necessidade que estes sejam tidos em conta, por exemplo na alocação dos operadores 

humanos. 

2.2.5 Nomenclaturas de Problemas de Escalonamento 

Os problemas de escalonamento podem ser, tal como já foi referido, muito diferentes, tanto a nível de 

processadores, como de trabalhos ou restrições. A forma de resolução de um problema depende sempre 

das características que este apresenta e é sempre proveitoso quando se recorre a uma certa 

nomenclatura como forma de os classificar e assim tornar mais fácil a sua especificação e representação 

(Varela, 2007). 
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Conway (1967) classifica os problemas com os parâmetros A/B/C/D, sendo que A descreve ou o 

número de trabalhos (em problemas estáticos) ou a filosofia de chegada (em problemas dinâmicos), B é 

definido pelo número de processadores, C o tipo de sistema e D o critério, ou critérios, de otimização. 

A classificação de French (1982) tem os parâmetros n/m/A/B, em que n é o número de parâmetros 

(podendo este ser um valor inteiro, ou mesmo n, caso este não seja definido), o parâmetro m é o 

número de processadores no sistema e A o sistema de produção, sendo que quando m=1, A fica em 

branco. Para o critério de otimização temos o parâmetro B. 

Brucker (2007) tem um sistema de classificação geral de α | β | γ, nomenclatura que foi inicialmente 

introduzida por Graham et al. (1979), só que esta continha três parâmetros, tal como Conway (1967). A 

nomenclatura α | β | γ pode ainda ser decomposta em α1 α2 | β1 β2 β3 β4 β5 β6 | γ , dando uma 

classificação mais detalhada, como se pode ver na Tabela 1.  

Tabela 1 - Descrição da nomenclatura α | β | γ 

α 
Características do ambiente de 

produção 

α1 Tipo de ambiente de produção 

α2 Número de processadores 

β 
Características dos processadores e 

dos trabalhos 

β1 
Existência, ou não, de 

interrupções de trabalhos 

β2 Restrições de precedência 

β3 
Chegada de trabalhos (estática 

ou dinâmica) 

β4 
Tempos de processamento 

(arbitrário ou unitário) 

β5 
Existência, ou não, de datas de 

entrega 

β6 
Existência, ou não, de lotes de 

trabalhos 

γ Critérios de otimização, ou seja, medidas de desempenho a otimizar. 

 

Este tipo de classificação α | β | γ é também proposta de forma semelhante por Blazewicz (2001), 

Pinedo (2002) e Jordan (1996). 
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Há outros autores que preferem utilizar uma linguagem natural, como Baker (1974), Vollmann et al 

(1988) e Morton & Pentico (1993), para classificar os problemas de escalonamento. Esta tem a 

vantagem de ser mais intuitiva, no entanto é uma classificação mais subjetiva, o que muitas vezes não 

vai de encontro ao pretendido, uma classificação objetiva, clara e estruturada. Uma classificação 

simbólica de um problema permite o seu tratamento computacional e uma melhor associação deste aos 

métodos de resolução adequados (Varela, 2007). 

2.3 Medidas de Desempenho 

As medidas de desempenho, num problema de escalonamento, podem ter duas funções: servir como 

direção para a resolução do problema (sendo o objetivo da resolução minimizar ou maximizar uma ou 

mais medidas de desempenho) ou avaliar e comparar soluções. Podemos ver na Tabela 2 as medidas 

de desempenho mais comuns e respetiva notação. 

Tabela 2 - Medidas de Desempenho (notação) 

𝑪𝒎𝒆𝒅 ou �̅� 
Tempo de percurso médio 

𝑻𝒎𝒆𝒅  ou �̅� Atraso médio 

𝑪𝒎á𝒙 Tempo de percurso máximo 

𝑻𝒎á𝒙  Atraso máximo 

𝑵𝒂 Número de entidades atrasadas 

M Makespan (tempo de percurso total) 

 

2.3.1 Orientação das Medidas de Desempenho 

As medidas de desempenho avaliam os mais variados fatores, podendo esses estar associados ao 

desempenho da empresa a nível interno, ou ligadas à satisfação do cliente. A nível interno, uma empresa 

tem, por exemplo, como interesses a redução de custos de inventário e armazenamento (um stock 

limitado ou inexistente de matérias primas, produtos acabados ou semiacabados) e uma produção 

eficiente. Enquanto a satisfação do cliente em problemas de escalonamento, está relacionada 

normalmente associada ao cumprimento de datas de entrega e aos atrasos associados.  
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2.3.2 Just-in-Time 

Tal como já foi referido, podem ser avaliadas medidas de desempenho em simultâneo, muitas vezes 

para fazer um balanço entre os interesses da empresa e os interesses do cliente. A filosofia Just-in-time 

(JIT) foca-se numa gestão desse mesmo balanço, tendo como objetivo a minimização dos inventários, 

fazendo com que se obtenha uma produção “puxada”, em que só se produz o que é necessário, quando 

necessário, à mesma velocidade da procura (Artiba & Elmaghraby, 1996). Qualquer atraso ou adianto na 

conclusão de um trabalho ou trabalhos em relação à data de entrega é desencorajado, sendo aplicadas 

penalizações quando tal acontece (Xhafa & Abraham, 2008). Isto leva a que tanto os interesses da 

empresa (a redução de custos de inventário), como os interesses do cliente (entregas atempadas das 

encomendas) sejam assegurados (Jozefowska, 2007). 

2.3.3 Tipo de Medidas de Desempenho 

As medidas de desempenho podem ser ainda regulares ou irregulares, sendo que as regulares são mais 

simples e normalmente as mais utilizadas, como por exemplo as presentes na Tabela 2 e as irregulares 

são mais complexas, podendo até ser a associação de duas ou mais medidas de desempenho (Bauman 

& Józefowska, 2006; Mosheiov & Yovel, 2006). Essa associação entre medidas de desempenho pode ser 

útil numa análise sob os princípios JIT, englobando numa só medida de desempenho, fatores associados 

aos interesses do cliente e da empresa. 

2.4 Métodos e Sistemas de Escalonamento 

O processo de escalonamento pode ser realizado através de diversos métodos e processamentos, que 

variam no grau de dificuldade, medida ou medidas de desempenho que otimizam e consoante o 

problema que se pretende estudar, sendo estes métodos exactos. 

As regras de prioridade podem ser muitas vezes a melhor solução, dada a sua rápida resolução, e em 

problemas simples pode mesmo garantir soluções ótimas para uma determinada medida de 

desempenho. 

Para problemas mais complexos ou outras medidas de desempenho são utilizados métodos heurísticos 

ou meta-heurísticos, métodos de aproximação, que podem levar a soluções ótimas ou próximas do 

ótimo. 
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2.4.1 Regras de Sequenciamento 

Regras de sequenciamento permitem de forma rápida e simples decidir qual o próximo trabalho a ser 

processado, criando assim uma sequência que para problemas simples pode até apresentar a solução 

ótima para certas medidas de desempenho. 

Shortest Processing Time (SPT) 

Esta regra seleciona em primeiro lugar o trabalho com o tempo de processamento menor. Em 

problemas de máquina única garante o menor tempo de percurso médio e ainda reduz todo o work in 

progress (WIP), isto é, trabalhos em curso. 

Longest Processing Time (LPT) 

Esta regra, ao contrário da anterior, dá prioridade ao trabalho com maior tempo de processamento. No 

caso de máquinas paralelas, esta regra leva a um melhor balanceamento entre os recursos. 

Earliest Due Date (EDD) 

Regras de sequenciamento podem ter como critério as datas de entrega, sendo a mais comum aquela 

que seleciona em primeiro lugar a que tem a data de entrega mais cedo e garante encontrar o menor 

atraso máximo para problemas de máquina única. 

 

Apesar de estas três serem as mais comuns, há também outras que envolvem outros critérios, como a 

ordem de entrada no sistema (first come first served), os tempos de processamento de todas as 

operações ainda não realizadas (most work remaining e least work remaining) ou apenas o número de 

operações (most operation remaining). Pode ainda estar relacionado com os tempos de preparação da 

máquina (shortest setup time) ou com filas de espera das operações seguintes (shortest queue at the 

next operation), sendo esta última utilizada, por exemplo, em oficinas, entre outras (Carvalho, 2000).  

As regras de sequenciamento podem ser estáticas, como por exemplo a SPT e a EDD que não 

dependem do estado atual do sistema, e as dinâmicas a most work remaining ou most operation 

remaining que dependem do estado atual do sistema. Podem também ser definidas por locais, quando 

apenas dependem do recurso em questão, como a SPT, ou globais quando envolvem a informação de 

todo o sistema, como a most work remaining (Varela, 2007). 
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2.4.2 Programação em Máquina Única por Métodos Exatos 

Técnica de Ramificação de Limite 

A técnica de ramificação e limite Branch and Bound é utilizada em diversos métodos quer de otimização 

como heurísticos ou de aproximação. Esta técnica consiste em procurar, em primeiro lugar, soluções 

parciais do problema e ir sucessivamente completando-as através dos diversos caminhos de uma árvore 

invertida, como o exemplo da Figura 6.  

 

Figura 6 – Exemplo de Árvore Branch and Bound (retirada de Carmo-Silva (2010)) 

O processo termina depois de avaliar as várias ramificações do problema chegando a uma solução ótima 

ou aceitável para o problema. 

Algoritmo de Hodgson 

O algoritmo de Hodgson tem como objetivo a minimização do número de trabalhos atrasados. O que 

torna esta heurística tão atrativa para esta medida de desempenho é o facto de ir retirando às 

sequências parciais o trabalho com maior tempo de processamento, minimizando o makespan parcial e 

não permitindo que mais unidades fiquem atrasadas (Morton & Pentico, 1993). 

Sendo E o conjunto que contém todos os trabalhos a ser processados e L o conjunto de trabalhos 

atrasados, que se inicia vazio, o algoritmo segue os seguintes passos na Figura 7. 
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Figura 7 - Descrição do Algoritmo de Hodgson 

Há várias medidas prioritárias que podem ser usadas para se criar uma sequência inicial, como ponto de 

partida do algoritmo, e que define como será a ordem de processamento dos trabalhos. 

2.4.3 Programação em Máquinas Paralelas por Métodos Exatos 

Algoritmo de McNaughton 

Este é um algoritmo que permite, para problemas de sistemas de máquinas paralelas em que é 

permitida interrupção de trabalhos, a determinação do mínimo makespan. Com base na equação 

𝑀∗ = 𝑚𝑎𝑥{1
𝑚⁄ ∑ 𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1 ; 𝑚𝑎𝑥[𝑡𝑗]}, sendo M* o makespan dado pela equação, para n trabalhos j, 

com um tempo de processamento t para cada j, podemos obter o makespan do problema, e assim ir 

inserindo os trabalhos nas máquinas, sem nunca exceder esse limite.  

No entanto, para um problema semelhante, em que não seja permitida a interrupção dos trabalhos, é 

comum a utilização da regra de prioridade Longest Processing Time (LPT). 

2.4.4 Programação em Máquina Única por Métodos de Aproximação 

Técnicas de Pesquisa de Vizinhança 

Também conhecidas por NST (Neighbourhood Search Techniques) são baseadas numa pesquisa local e 

em geral permitem obter boas soluções, rapidamente e de forma simples e flexível, sendo 

Passo 3 

O trabalho com maior tempo de processamento das primeiras k unidades é retirado do conjunto e colocado no conjunto L. 
Estabelecendo novos tempos para os trabalhos restantes em E, regressa-se ao passo 2. 

Passo 2 

Caso nenhum dos trabalhos em E esteja atrasado a sequência é ótima. Caso contrário, o trabalho atrasado, na posição k, é 
identificado. 

Passo 1 

Aos trabalhos existentes no conjunto E, ordena-se de forma crescente por data de entrega (regra EDD, descrita em 2.4.1). 
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essencialmente para tratar problemas de sequenciamento, em problemas de máquina única. Associado 

a estes métodos é necessário um método de seleção de uma semente inicial, um mecanismo de 

geração de vizinhança, um critério de seleção da próxima semente e um critério de paragem da 

pesquisa (Artiba & Elmaghraby, 1996).  

Depois de definidos esses parâmetros, são seguidos os seguintes passos na Figura 8. 

 

Figura 8 - Descrição das Técnicas de Pesquisa de Vizinhança 

A pesquisa local ou de vizinhança está presente em vários métodos heurísticos e meta-heurísticos como 

Pesquisa Tabu (TS), Simulated Annealing (SA) e Algoritmos Genéticos (GA) que em casos de problemas 

mais complexos, permitem uma solução mais refinada, geralmente não convergindo logo para um ótimo 

local (Morton & Pentico, 1993; Nareyek, 2001; Pinedo, 2002; Xhafa & Abraham, 2008). 

São também realizados estudos sobre NST com algumas alterações e critérios acrescentados, como por 

exemplo o estudo de Fleszar & Hindi (2004) e L. Liu & Zhou (2012), que permitem uma maior variedade 

na pesquisa de vizinhança. 

Pesquisa Tabu 

Este método de pesquisa de vizinhança tem a particularidade de ir construindo uma lista limitada de 

trocas de pares tabu, isto é, que não podem ser realizados na próxima geração de vizinhança. Isto evita 

pesquisa por soluções anteriormente visitadas e criação de ciclos, tendo assim como principal vantagem 

a criação de um histórico evitando pesquisas desnecessárias (Artiba & Elmaghraby, 1996). 

Passo 3 

Selecionar a melhor solução de vizinhança para nova semente e regressar ao passo 1. 

Passo 2 

Gerar e analisar soluções da vizinhança da semente inicial. Se nenhuma das soluções da vizinhança for melhor que a da 
semente, a pesquisa termina, adotando essa como a solução ótima local. Caso contrário, a pesquisa continua. 

Passo 1 

Selecionar a sequência semente inicial. 
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Simulated Annealing 

O Simulated Annealing parte de uma analogia ao processo de fundição (annealing) na metalúrgica. 

(Artiba & Elmaghraby, 1996). Este tem o objetivo de encontrar a melhor solução de entre um número 

finito de soluções possíveis, não garantido que a solução encontrada seja a ótima global, mas sim uma 

ótima local. Ao longo do processo as soluções geralmente não tendem para um ótimo local, no entanto 

estas traçam um percurso aleatório que tende a ser guiado numa direção “favorável” (Varela, 2007). 

Desta forma, no início muitos movimentos são permitidos, mas com o avançar do caminho percorrido 

apenas os que levam a melhorias são escolhidos (C. Low, 2005). 

Algoritmos Genéticos 

É uma meta-heurística flexível, também conhecida como Genetic Algorithm (GA), que se baseia na 

seleção natural, tendo o conceito de sobrevivência do mais forte (Jungwattanakit et al., 2008). Este 

método é aplicado a uma população utilizando técnicas de reprodução, trocas de “genes” (cross-over) 

(Figura 9) e mutação, de forma semelhante à vida da população biológica, e trabalha com um conjunto 

de soluções, ao contrário das simples NST que costumam apenas trabalhar com uma (Artiba & 

Elmaghraby, 1996). 

 

Figura 9 - Exemplo de geração de descendência (adaptado de Pinedo (2002)) 

 

Os primeiros estudos foram realizados por Little, citados em Morton & Pentico (1993). 

Cidade Mais Próxima Não Visitada 

Esta heurística, também conhecida por Nearest Univised City, é uma forma muito simples de resolver o 

problema do caixeiro-viajante em que este tem que visitar os seus clientes em n cidades diferentes, 

tendo como objetivo percorrer a menor distância, visitando todas as cidades, sem nunca repetir 
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nenhuma. No escalonamento de produção podemos encontrar este tipo de problema num sistema de 

máquina única com tempos de preparação da máquina (setups) diferentes para cada trabalho.  

Este algoritmo consiste em selecionar, aleatoriamente, a cidade de origem e ir selecionando 

sucessivamente a cidade, ainda não visitada, que fica mais próxima da selecionada anteriormente. O 

processo acaba quando todas as cidades forem visitadas. Desta forma, no caso dos problemas de 

escalonamento falamos em trabalhos, é selecionado de forma aleatória um trabalho, selecionando o 

seguinte com menor tempo de setup, continuando até todos os trabalhos serem processados. 

Esta heurística permite, de forma rápida, uma boa solução, quando a determinação da solução ótima 

tem custos elevados. Para a procura de outras soluções, pode-se variar a cidade inicial, podendo obter 

tantas soluções como o número de cidades existentes. 

Karg & Thompson 

Método heurístico que funciona de forma semelhante à Cidade Mais Próxima Não Visitada, resolvendo o 

mesmo tipo de problemas, “Caixeiro-viajante”. 

O procedimento consiste na seleção de um par aleatório de trabalhos, cidades, e inserindo um a um, 

descobrindo qual a melhor combinação, até que a sequência esteja completa. 

Para se obter um estudo mais refinado, pode-se, à semelhança do processo anterior, repetir o processo 

para pares diferentes.  

2.4.5 Programação em Máquinas Paralelas por Métodos de Aproximação 

Heurística MET 

A heurística MET (minimum execution time) pode ser aplicada num caso de máquinas paralelas não 

relacionadas, isto é, que o tempo de processamento de cada trabalho varia consoante a máquina a ser 

processado. Esta heurística utiliza esse tempo de execução para a alocação de tarefas, sendo que a 

afetação de cada tarefa não depende das restantes. As tarefas são selacionadas uma a uma de forma 

aleatória, como que formando uma lista, e são alocadas por essa ordem à maquina que possui o melhor 

tempo de processamento (Briceño, Siegel, Maciejewski, & Oltikar, 2012). 

Esta heurística tem como vantagem a rápida alocação das tarefas, no entanto pode levar a que uma 

determinada máquina possa ficar sobrecarregada de tarefas e outra esteja livre (Santos, 2013). 
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Heurística Sufferage 

À semelhança da heurística anterior, a alocação de tarefas é baseada no tempo de processamento que 

esta tem em cada máquina, isto é, a tarefa é alocada ao recurso que lhe permite ter o menor tempo de 

processamento. A diferença deve-se à possibilidade de poder ser alocada mais do que uma tarefa em 

simultâneo. Em caso de uma máquina ter duas tarefas com o menor tempo de processamento, é 

escolhida a tarefa que tenha a maior diferença de tempos de processamento entre as suas duas 

melhores máquinas (Briceño et al., 2012). Essa diferença é denominada por índice S, calculado da 

seguinte forma: 

𝑆 = 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

A vantagem desta heurística deve-se à possibilidade de alocação mais imediata das máquinas que mais 

aumentarão o makespan caso não sejam alocadas àquela máquina e evita-se a situação de sobrecarga 

de uma máquina que é possível encontrar com o método anterior (Santos, 2013). 

2.5 Sumário 

Neste capítulo foi abordado o problema do escalonamento, desde o seu conceito, ambientes de 

produção em que está inserido, características que lhe atribuem mais ou menos complexidade de 

resolução, objetivos ou orientações que direcionam a sua resolução e por fim os métodos para tal. 

Um problema de escalonamento tem então várias características associadas, sendo a mais 

diferenciadora, o ambiente em que está inserido, podendo este ser um ambiente uni-fase ou ambiente 

‘shop’, sendo que no primeiro o trabalho é concluído com apenas uma fase de produção e o segundo 

envolvendo duas ou mais fases. Dentro destes ambientes existem ainda diferenciações quanto ao 

número de recursos existentes e a sua organização e características. 

Existem então ainda características adicionais ao sistema como a possibilidade de interrupção de 

tarefas, a disponibilidade das máquinas, prioridades ou penalizações associadas à data de entrega, 

restrições de precedência para a realização dos trabalhos, tempos de preparação das máquinas (tempos 

de setup) e recursos auxiliares, podendo ser recursos humanos ou não. 

Um problema de escalonamento pode ser caracterizado de diversas formas, quer através de 

nomenclaturas, como por exemplo, a classificação de Conway (1967), Graham et al. (1979), French 

(1982) ou Brucker (2007). Pode ainda ser utilizada uma linguagem natural, como Baker (1974), 

Vollmann et al. (1988) ou Morton & Pentico (1993), que apesar de mais intuitiva não atribui o carater 

objetivo, claro e estruturado, muitas vezes pretendido para um melhor tratamento do problema. 
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As medidas de desempenho servem de orientação à resolução do problema, podendo este ser orientado 

ao cliente, sendo as medidas de desempenho relacionadas com os atrasos ou orientado á empresa, 

tratando-se da redução de inventários e a busca por uma produção eficiente. Pode ainda existir um 

balanceamento entre ambas as orientações, sendo isso importante numa perspetiva Just-in-Time. 

Os métodos para a resolução dos problemas podem ser exatos ou de aproximação, sendo que os exatos 

buscam uma solução ótima e os de aproximação, apesar de mais rápidos não garantem esse tipo de 

soluções. Para a resolução de métodos de escalonamento, podem ainda ser aplicadas regras de 

sequenciamento, que selecionam sempre o próximo trabalho a ser processado, considerando uma 

informação específica do trabalho ou do estado atual do sistema. Estas podem ser utilizadas não só de 

forma isolada e independente, como também como auxiliar de alguns métodos de produção.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Introdução 

Muitos estudos em máquinas únicas têm sido realizados ao longo das últimas décadas, tendo uma 

variedade de especificações e suposições dos problemas assim como objetivos que se pretendem 

analisar, o que pode levar a problemas com uma dificuldade de resolução maior. O objetivo do problema 

pode envolver uma enorme variedade de medidas de desempenho, sendo umas regulares já referidas 

em 2.3 e outras irregulares, não sendo essas tão comuns mas mais adaptadas ao problema e à análise 

pretendida. Um mesmo problema pode considerar mais do que uma medida de desempenho em 

simultâneo. 

No princípio, muita da pesquisa realizada focou-se em problemas com apenas um único critério de 

avaliação, medida de desempenho, sendo estas regulares, como podemos ver em Brucker (2007) e 

Pinedo (2002). No entanto, continua a ser realizada pesquisa de problemas semelhantes, muitas vezes 

alterando os mais variados parâmetros do problema e tornando a sua resolução mais difícil, e levando a 

aplicação de heurísticas e meta-heurísticas para obter soluções aceitáveis, de forma mais rápida e 

simples.  

Trabalhos como o de Santos (2013) e Lopes (2012) aplicam heurísticas e meta-heurísticas, como forma 

de resolver problemas de escalonamento. Nestes casos em particular, a problemas de escalonamento 

em sistemas de máquinas paralelas não idênticas. Procuram ainda variações dos métodos aplicados 

como forma de chegar a melhores resultados. 

Os problemas estudados podem ser estáticos, como os analisados nos trabalhos anteriores, ou 

dinâmicos, como o analisado em Meirinhos (2010), que desenvolve um programa de escalonamento e 

pré-despacho através de programação dinâmica, sendo que esta considera casos de incerteza na 

produção. 

Existem ainda estudos que tentam ser versáteis, ao ponto de que um modelo de escalonamento possa 

endereçar a aplicações regulares e irregulares, como o modelo desenvolvido e implementado por 

Mariano (2012). 

Outros trabalhos podem associar aos problemas de escalonamento outros problemas de produção. Por 

exemplo, em Costa (2012), não só é estudada a sequenciação de trabalhos como também os sistemas 

de produção que podem ser implementados. 
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Tal como foi referido em 2.3, as medidas de desempenho podem ser também classificadas quanto à sua 

orientação ao cliente ou à empresa, podendo ser também combinadas, segundo os princípios do JIT. 

Desta forma durante este capítulo iremos abordar, primeiramente, a orientação ao cliente, seguida da 

orientação à empresa e por fim a combinação de ambas. 

3.2 Medidas de Desempenho centralizadas no cliente 

A orientação ao cliente é sobretudo relacionada com a entrega dos trabalhos na data de entrega 

estipulada, ou seja, evitando o atraso. Nesse campo podemos minimizar o número de trabalhos 

atrasados, o atraso médio, o atraso máximo, entre outros. Pode também ser incluído um peso diferente 

para cada trabalho ou custos associados à entrega de um trabalho. 

O trabalho de Hamidreza et al. (2012), Liu (2010), Jin, Song, & Wu (2009), L. Liu & Zhou (2012) e 

Cheng & Wang (2000) têm o mesmo critério, nomeadamente, a minimização do atraso máximo para um 

problema de máquina única, mas possuem diferentes suposições e especificações do problema. Apesar 

de ambos se focarem no cliente, com base na mesma medida de desempenho, Hamidreza et al. (2012) 

tem tempos de processamento aleatórios, datas de entrega determinísticas e tempos de setup 

independentes, enquanto Liu (2010) é mais complexo, incluindo datas de lançamento e restrições de 

precedência. Ambos os autores aplicam uma abordagem Branch-and-bound (ramificação e limite), 

embora no primeiro seja utilizada como forma de avaliar a qualidade das soluções encontradas pela 

meta-heurística Simulated Annealing (SA) e em Liu (2010) seja apresentada com base em quatro 

diferentes heurísticas.  

Tal como Hamidreza et al. (2012), é aplicada a meta-heurística SA ao problema estudado por Jin et al. 

(2009), sendo realizadas diversas experiencias em problemas gerados aleatoriamente e posteriormente 

num problema real de uma fábrica na China. Este problema inclui ainda tempos de setups por famílias. 

Nos trabalhos de L. Liu & Zhou (2012) e Cheng & Wang (2000) têm particularidades não tão comuns 

como as anteriores. O trabalho de L. Liu & Zhou (2012) envolve a chegada inesperada de trabalhos ao 

sistema e é aplicada uma NST variável para resolver esse problema de re-escalonemento. O problema de 

Cheng & Wang (2000) considera o efeito de aprendizagem, isto é, o tempo de processamento diminui 

com a aprendizagem do sistema e são propostas duas heurísticas para a sua resolução. 

Os trabalhos de Subramanian, Battarra, & Potts (2014) e Mahdavi, Hamidreza, Mohammad, & Kazem 

(2012) têm como objetivo a minimização do atraso total ponderado e ambos envolvem tempos de setups 
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dependentes da sequência, no entanto o primeiro aplica uma heurística de pesquisa local iterada e 

Mahdavi et al. (2012) propõe um algoritmo hibrido baseado SA e GA. 

3.3 Medidas de Desempenho centralizadas na empresa 

Quando a resolução do problema está orientada aos fatores internos, os objetivos podem ser variados, 

sendo os mais comuns relacionados com a redução do stock, isto é, minimizando o adianto no processo 

dos trabalhos, fazendo com que estes apenas estejam prontos perto da data de entrega, tal como Mor & 

Mosheiov (2010), que se foca em diversas medidas relacionadas com a minimização do adianto de 

trabalhos. 

No entanto, pode também estar relacionada com o tempo que os trabalhos demoram desde que entram 

no sistema até estarem processados, isto é, as medidas de desempenho relacionadas com o tempo de 

percurso de um trabalho são também relevantes quando nos centramos nos interesses da empresa, 

como podemos ver nos trabalhos de Lu et al. (2012), Mor & Mosheiov (2011), Jiyin & MacCarthy (1991), 

C. Y. Low et al.(2010), Ji et al. (2007), He, Zhong, & Gu (2006). Chaudhry & Drake (2008), Al-Turki, 

Fedjki, & Andijani (2001) e Koulamas & Kyparisis (2008). 

Em Lu et al. (2012) e Mor & Mosheiov (2011) o objetivo é a minimização do tempo de percurso total, 

sendo que em Lu et al. (2012) é criada uma sequência de famílias de trabalhos e de trabalhos em cada 

família, através de um algoritmo baseado no SA e em Mor & Mosheiov (2011) é utilizada a produção de 

trabalhos em lotes. Jiyin & MacCarthy (1991) apresentam algumas heurísticas como forma de minimizar 

o tempo de percurso médio num ambiente que inclui tempos de lançamento de trabalhos diferentes. As 

heurísticas aplicadas, quando incluídas algumas condições pré-definidas, levam a sequências ótimas 

num curto período de execução. 

Os trabalhos de C. Y. Low et al. (2010) e Ji et al. (2007)  têm como objetivo a minimização do 

makespan, tendo ambos em consideração a manutenção periódica. O trabalho de He et al. (2006)  

estuda dois problemas, o primeiro dividido em duas partes, produção e entrega de um trabalho e o 

segundo considera a manutenção dos recursos, tal como C. Y. Low et al. (2010) e Ji et al. (Ji et al., 

2007). Em ambos os problemas o objetivo é a minimização do tempo de conclusão. 

Chaudhry & Drake (2008) e Al-Turki et al. (2001) optaram por uma análise com base em medidas de 

desempenho não regulares, estando estas a ganhar uma crescente importância nos problemas 

industriais modernos. O primeiro estuda a variação do tempo de percurso, enquanto o segundo analisa o 

problema com base em várias minimizações de variação. 
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Em Koulamas & Kyparisis (2008) são analisadas medidas de desempenho tanto regulares como 

irregulares, sendo as irregulares a minimização do makespan e dos tempos totais de conclusão e as 

irregulares a diferença absoluta entre os tempos totais de conclusão e uma medida dupla que envolve as 

duas últimas. Este trabalho envolve ainda os tempos de setup dependentes da sequência anterior de 

trabalhos. 

3.4 Análise balanceada entre o cliente e a empresa 

Noutros estudos podemos encontrar um balanço entre medidas de desempenho internas e externas. 

Seguindo a filosofia JIT, estes tentam minimizar o adianto e o atraso ao mesmo tempo, utilizando, 

geralmente duas ou mais medidas de desempenho para tal. 

Nos artigos Rahmani et al. (2011) e Wan & Yen (2009), o objetivo é minimizar o adianto total ponderado 

e o número de trabalhos atrasados e os trabalhos de Pathumnakul & Egbelu (2005) e Wang, Huang, & 

Wang (2011) têm o mesmo objetivo de minimizar o adianto ponderado, no entanto este está sujeito á 

não existência de trabalhos atrasados. Contudo Chen & Sheen (2007), Hino et al. (2005), Bauman & 

Józefowska (2006), Mansour & Mansour (2011), L. Wan & Yuan (2013), e Shabtay & Steiner (2008) 

analisam o mesmo balanço com recurso a apenas uma medida de desempenho, sendo essa irregular. 

Em Chen & Sheen (2007) o objetivo é minimizar o somatório ponderado de adiantos e atrasos, sendo a 

ponderação para as duas situações distinta. De forma semelhante, Hino et al. (2005) trabalha com a 

minimização da soma da penalização de adiantos e atrasos. O trabalho de Bauman & Józefowska (2006) 

tenta minimizar os custos associados a adiantos e atrasos e Mansour & Mansour (2011) minimiza as 

penalizações e os custos que estão associados a adiantos e atrasos dos trabalhos. De forma mais 

simples, em L. Wan & Yuan (2013) o objetivo é minimizar o desvio da conclusão dos trabalhos da sua 

data de entrega. Shabtay & Steiner (2008) engloba numa função objetiva adiantos, atrasos, atribuição de 

datas de entrega, makespan e custo total do consumo de recursos. 

Em Yoo & Martin-Vega (2001) é realizada uma abordagem diferente. Este cria uma análise com base em 

dois critérios, como vemos em Rahmani et al. (2011) e Wan & Yen (2009), a minimização de trabalhos 

atrasados e a minimização do número de trabalhos adiantados/atrasados, sendo esta última uma 

medida que integra atrasos a adiantos numa única medida de desempenho irregular, semelhante às já 

referidas de Chen & Sheen (2007), Hino et al. (2005) e L. Wan & Yuan (2013). 

Porém, a relação entre cliente e empresa não é necessariamente definida pelo balanço entre trabalhos 

atrasados e adiantados e respetivas medidas de desempenho, como podemos ver em Huo et al. (2007). 
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Neste caso são analisadas duas medidas de desempenho, preconizando a sua satisfação, e estão ambas 

associadas aos trabalhos atrasados. São elas a minimização do número de trabalhos atrasados para 

satisfazer os clientes e a minimização do atraso máximo ponderado como forma de minimizar as 

penalizações sofridas pela empresa. 

3.5 Sumário 

Neste capítulo foram referidos alguns dos estudos realizados na área do escalonamento da produção, 

em particular, da produção em máquina única. 

Muitos estudos em máquinas únicas têm sido realizados ao longo das últimas décadas, tendo um 

enorme variedade de especificações e suposições dos problemas assim como objetivos que se 

pretendem analisar. 

Quando a orientação é o cliente, o objetivo mais comum é a minimização do atraso total máximo, 

variando as especificações do problema. No entanto, há também estudos que envolvem penalizações, 

como a minimização do atraso total ponderado. Quando a resolução do problema está orientado a 

fatores internos (empresa), os objetivos são variados. Pode ser a minimização do adianto dos trabalhos, 

ou medidas de desempenho relacionadas com o tempo de conclusão dos trabalhos. 

Para uma análise balanceada entre o cliente e a empresa, podem ser analisadas duas medidas de 

desempenho em simultâneo, como por exemplo, minimizar o adianto total ponderado e o número de 

trabalhos atrasados. Ou pode ser analisada apenas uma medida de desempenho, sendo essa irregular, 

como a minimização do somatório ponderado de adiantos ou atrasos ou a minimização do desvio da 

conclusão de trabalhos em relação à data de entrega. Pode ser realizada uma análise ainda mais 

complexa se envolvermos na mesma função adiantos, atrasos, atribuição de datas de entrega, 

makespan e custo total de consumo de recursos. 
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4. CASO DE ESTUDO 

4.1 Introdução 

O problema em estudo consiste num problema de escalonamento de máquina única, já abordado em 

2.2.2, com n trabalhos a ser processados com uma certa ordem, de forma a seguirem, tanto quanto 

possível a estratégia JIT, já exposta em 2.3, minimizando o atraso máximo e o adianto máximo. Estas 

medidas de desempenho serão avaliadas em conjunto com outras secundárias, também muito 

importantes, tanto no geral como também numa abordagem JIT, e estão relacionados com o tempo 

máximo de conclusão dos trabalhos, makespan, e o tempo total de conclusão dos trabalhos. 

Neste capítulo, serão apresentados os dados e medidas de desempenho a serem analisados, sendo que 

o problema foi retirado de G. Wan & Yen (2009), e os resultados obtidos serão comparados com os da 

literatura. Será ainda apresentada uma generalização do problema, que será analisada com mais 

pormenor no capítulo seguinte. 

Este trabalho já resultou num artigo (Dantas & Varela, 2014), apresentado na Conferência NaBIC’14 e 

em fase de publicação nas respetivas atas da conferência. 

 

4.2 Descrição do Problema 

Neste problema, todos os trabalhos (j) estão disponíveis no tempo zero, e a máquina pode apenas 

processar um de cada vez, não sendo permitidas interrupções de trabalhos. A cada trabalho está 

associado um tempo de processamento (pj) e uma data de entrega (dj). 

O problema irá analisar as seguintes medidas de desempenho regulares presentes na Tabela 3 e que 

serão posteriormente comparadas com as soluções obtidas pelas sequências do artigo em análise (G. 

Wan & Yen, 2009). 
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Tabela 3 - Medidas de desempenho regulares analisadas 

𝑵𝒂 Número de entidades atrasadas 

𝑻𝒎𝒂𝒙  Atraso máximo 

𝑪𝒎𝒂𝒙  Tempo de Conclusão máximo 

𝑬𝒎á𝒙 Adianto máximo 

∑𝑻𝒕𝒆 𝑻𝒎𝒆𝒅 Atraso total e médio 

∑𝑪𝒕  𝒆 𝑪𝒎𝒆𝒅 Tempo de Conclusão total e médio 

∑𝑬𝒕 𝒆 𝑬𝒎á𝒙 Adianto total e médio 

 

A análise desta variedade de medidas de desempenho tem como objetivo chegar a um balanço entre 

elas e encontrar uma boa solução, ou pelo menos uma solução satisfatória, dentro do âmbito dos 

princípios propostos pela filosofia JIT. Para tal, são analisadas mais três medidas de desempenho 

irregulares, presentes na Tabela 4. 

Tabela 4 - Medidas de Desempenho irregulares analisadas 

𝑻𝒎𝒂𝒙 − 𝑬𝒎á𝒙  Diferença entre o atraso máximo e o adianto máximo 

𝑪𝒎𝒆𝒅 − 𝑪𝒎𝒆𝒅 ∗ 
Diferença entre o tempo de conclusão médio e o seu 
valor óptimo 

(𝑻𝒎𝒂𝒙 − 𝑬𝒎á𝒙) + (𝑪𝒎𝒆𝒅 − 𝑪𝒎𝒆𝒅 ∗) Tempo de Conclusão máximo 

 

O problema a ser estudado, inicialmente, inclui os trabalhos apresentados na Tabela 5, baseado no 

exemplo 1 de Wan & Yen (2009). 

Tabela 5 - Dados do Problema 

J 1 2 3 4 5 

Pj 3 7 5 6 10 

Dj 6 8 10 12 25 
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4.3 Aplicação dos Métodos Propostos 

Serão aplicadas duas metodologias, sendo a primeira uma adaptação do Algoritmo de Hodgson, descrito 

em 2.4.2, e a seguinte uma Técnica de Pesquisa de Vizinhança, descrita em 2.4.4. 

As metodologias serão aplicadas com recurso a um software obtendo-se duas sequências diferentes para 

cada problema, uma para cada método. 

Os resultados que pretendemos analisar são, não só dos métodos aplicados pelo software usado, como 

também os resultados retirados do artigo de Wan & Yen (2009), e podemos observa-los na Tabela 6. 

Esses resultados foram obtidos através da aplicação de um Algoritmo Moore-Hodgson e um Algoritmo 

Heurístico, obtendo-se então duas soluções distintas, a partir do mesmo conjunto de trabalhos, presente 

na Tabela 5. 

Tabela 6 - Resultados do Problema 

Medidas de 
Desempenho 

Métodos 

Solução 1 do 
Artigo 

Solução 2 do 
Artigo 

HA NST 

𝑵𝒂 2 2 2 2 

𝑻𝒎𝒂𝒙  27 29 19 23 

𝑪𝒎𝒂𝒙  37 37 31 31 

𝑬𝒎á𝒙 0 0 3 3 

∑𝑻𝒕 51 49 36 25 

∑𝑪𝒕 112 110 85 92 

∑𝑬𝒕 0 0 20 6 

𝑻𝒎𝒆𝒅 10,2 9,8 4,8 3,8 

𝑪𝒎𝒆𝒅 22,4 22 17 16 

𝑬𝒎á𝒙 0 0 4 2 
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4.4 Generalização 

4.4.1 Crescimento constante do Problema 

Como forma de generalizar a análise do problema, aplicaram-se ambos os métodos (HA e NST) a trinta 

diferentes dimensões do problema, indo desde cinco a oitenta trabalhos, aplicando os dados 

apresentados no Anexo I – Dados do Problema. 

Analisando os gráficos de cada medida de desempenho dos diferentes resultados obtidos pelos dois 

métodos aplicados (Anexo II – Resultados das Medidas de Desempenho), verificamos um lógico 

crescimento das diversas medidas com o aumento do número de entidades do problema. Apesar de na 

sua maioria ter um crescimento constante e linear, as medidas de desempenho ligadas ao adianto das 

unidades em relação à data de entrega não apresentam um crescimento tão regular. 

Podemos verificar que nenhum dos dois métodos aplicados apresenta os melhores resultados em todas 

as medidas de desempenho, apresentando mesmo uma crescente divergência com o aumento do 

tamanho do problema na maioria das medidas. O algoritmo de Hodgson apresenta melhores resultados 

para a minimização de unidades em atraso, para a minimização dos valores máximos de atraso e de 

adianto e ainda para a soma de adiantos. Enquanto a aplicação da técnica de pesquisa de vizinhança 

leva a melhores resultados na minimização da soma dos atrasos e do tempo de percurso e respetivas 

médias.  

Existem ainda duas medidas de desempenho que são casos particulares. A média de adiantos, em casos 

de pequena dimensão (aproximadamente inferiores a vinte), é inferior quando aplicada a NST, e para 

maiores dimensões é possível obter resultados consideravelmente melhores através do algoritmo de 

Hodgson. Quanto ao tempo de percurso máximo, este é igual para ambos os métodos. Isto deve-se ao 

facto de nenhum destes aplicar intervalos de inatividade do sistema para minimizar adiantos. 

Como forma de analisar estes valores segundo a filosofia JIT, procedemos a algumas comparações entre 

medidas de desempenho já referidas na Tabela 4. Começando pela diferença entre o atraso máximo e o 

adianto máximo de cada problema, no gráfico da Figura 10, constata-se que na sua maioria o algoritmo 

NST leva a valores menores, isto é melhores resultados, ainda que com uma diferença mínima. 
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Figura 10 - Gráfico de resultados da diferença entre o atraso máximo e o adianto máximo para todos os problemas 

De seguida, analisou-se a diferença entre tempo de percurso médio (Cmed) para cada problema e o seu 

valor ótimo, obtido pela sequência SPT, podendo os dados ser visualizados na Figura 11. Com HA 

estamos perante um aumento progressivo dessa diferença com o aumento de número de trabalhos no 

sistema, ao contrário dos resultados obtidos pelo NST, na sua maioria nulos. Isto é, a técnica NST leva a 

um tempo de percurso médio igual ou muito próximo do ótimo. 

 

 

Figura 11 - Gráfico de resultados da diferença entre o tempo de percurso médio de todos os problemas e o seu valor ótimo 

 

Como forma de agregação das duas análises, a diferença entre o atraso máximo e o adianto máximo e a 

distância do percurso médio das soluções e o percurso médio ótimo, analisamos por fim os resultados 

da equação que reúne ambos, na Figura 12. No gráfico podemos constatar que o método NST apresenta 

na sua maioria valores mais reduzidos, e por isso melhores. No entanto para problemas de menor 

dimensão a diferença entre métodos é nula ou inexistente. 
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Figura 12 - Gráfico de resultados da equação em análise para todos os problemas 

Efetuou-se ainda uma comparação entre métodos para cada medida de desempenho, apresentada sob a 

forma de percentagem de melhor resultados, que pode ser observada no Anexo III – Comparação gráfica 

de Métodos - Generalização. 

4.4.2 Diferenciação na dimensão do problema 

Como forma de distinguir a análise de resultados para problemas de pequena e grande dimensão, os 

trabalhos foram separados com o limite de 20 trabalhos. Assim, são considerados problemas de 

pequena dimensão, aqueles que possuam uma quantidade de trabalhos inferior ou igual a 20, sendo os 

restantes problemas de grande dimensão. 

Para igualar o número de trabalhos em cada secção, foram acrescentados mais três ensaios para 

n=5,10,12,15, 17 e 20 com tempos de processamento e datas de entrega aleatórias, ou seja, mais 18 

problemas, representados no Anexo VI - Dados dos Problemas de menor dimensão, perfazendo 58 

problemas no total. 

Para a primeira secção, com n≤20, obtiveram-se as percentagens de melhores resultados por método 

para cada medida de desempenho apresentadas no Anexo IV – Comparação Gráfica de Métodos para 

n≤20. No Anexo V – Comparação Gráfica de Métodos para n>20 estão presentes os mesmos resultados, 

mas para os problemas com maior dimensão. 

Notou-se assim que na sua maioria, o método de preferência para cada medida de desempenho difere 

com o tamanho do problema. Para a mesma medida de desempenho, um dos métodos pode apresentar 

melhores resultados quando um problema possui um menor número de trabalhos e quando este 

aumenta, a melhor solução pode partir de outro. 
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4.5 Sumário 

Neste capítulo foram aplicados dois métodos, o Algoritmo de Hodgson e a Técnica de Pesquisa de 

Vizinhança, a um problema retirado da literatura, e realizada uma comparação, não só entre os métodos 

como também entre as soluções apresentadas no artigo de G. Wan & Yen (2009). 

Com aplicação destes métodos foi possível obter uma melhoria nas medidas de desempenho associadas 

aos atrasos e aos tempos de percurso dos trabalhos, e manter o número mínimo de trabalhos atrasados, 

com um ligeiro aumento do adianto dos trabalhos.  

Foi ainda realizada a generalização do problema, aplicando os mesmos métodos a instâncias de 5 a 80 

trabalhos. E com a análise de várias medidas de desempenho, foi possível ter a noção de que com o 

aumento do tamanho do problema, as medidas de desempenho tendem também a aumentar.  
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1 Introdução 

A primeira análise realizada prende-se à fase inicial do caso de estudo, em que os valores são 

comparados com os da literatura, partindo de três medidas de desempenho irregulares e a construção 

de um diagrama de Gantt para cada solução. 

Quanto à análise de resultados na generalização do caso, foi realizada uma análise estatística dos 

resultados, em que são realizados diversos testes através do software estatístico SPSS, permitindo-nos 

obter uma análise mais exata que levam a conclusões mais fiáveis e justificadas. Será analisada a 

influência do número de trabalhos nos resultados obtidos, uma avaliação de desempenho dos métodos 

geral e outra tendo em consideração o tamanho do problema. 

5.2 Analise Comparativa com a Literatura 

No diagrama de Gantt elaborado a partir das soluções apresentadas (Figura 7), pode-se verificar 

facilmente a diferença de tempo total de conclusão de trabalhos entre as soluções apresentadas por Wan 

& Yen (2009) e as encontradas pelos dois métodos do software.  

 

Figura 13 - Diagramas de Gantt de cada sequência 
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As interrupções criadas nas duas primeiras soluções, as soluções apresentadas no artigo, têm como 

função a diminuição do adianto da conclusão dos trabalhos em relação à data de entrega. No entanto 

isto não só provoca um aumento do atraso de outros trabalhos (apesar de não aumentar o número de 

trabalhos atrasados) como também prejudica outras medidas de desempenho, como o tempo de 

conclusão dos trabalhos (seja ele total, máximo ou médio), o que não acontece nas outras duas 

soluções. 

Podemos analisar isso mesmo na Tabela 7. 

Tabela 7 - Análise Comparativa de Resultados 

Valores em unidades de tempo 

(u.t.) 

Métodos 

Solução 1 do 

Artigo 

Solução 2 do 

Artigo 
HÁ NST 

𝑻𝒎𝒂𝒙 − 𝑬𝒎á𝒙  27 29 22 26 

𝑪𝒎𝒆𝒅 − 𝑪𝒎𝒆𝒅 ∗ 7.2 6.8 1.8 0.2 

(𝑻𝒎𝒂𝒙 − 𝑬𝒎á𝒙) + (𝑪𝒎𝒆𝒅 − 𝑪𝒎𝒆𝒅 ∗) 34.2 35.8 23.8 26.8 

 

As soluções apresentadas pelo artigo revelam ter piores valores das medidas de desempenho 

analisadas, que as encontradas pelos métodos HA e NST e que não utilizam intervalos para minimizar o 

makespan. Tal como já foi referido em 4.3, com a análise da Tabela 6, com um pequeno aumento do 

adianto dos trabalhos, conseguiu-se uma minimização significativa do atraso, como é possível ver pela 

minimização da diferença entre os máximos de adiantos e de atrasos de cada solução que foi possível 

obter, assim como a aproximação do tempo de conclusão médio do seu valor ótimo. Isso leva a que na 

medida de desempenho global se veja uma diferença significativa entre soluções. 

5.3 Analise Estatística de Resultados 

5.3.1  Influência do Número de Trabalhos 

Pegando nos ensaios de 4.4.2, avaliou-se a relação entre o número de trabalhos do problema e as 

medidas de desempenho irregulares referidas na Tabela 4 em 4.2 e já utilizadas para a análise 

comparativa dos dados obtidos com os dados apresentados por G. Wan & Yen (2009). 
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Para tal, foi realizado, o teste de correlação Pearson, obtendo-se os resultados baixo descritos. Este teste 

leva a um coeficiente de correlação da amostra de Pearson que apenas assume valores entre -1 e +1, de 

acordo com a Tabela 8 (Fernandes, 1999). 

Tabela 8 - Correlação de Pearson 

Valor obtido Relação existente 

Próximo de +1 
Correlação positiva (maiores de uma das variáveis faz par com os maiores da 

outra e o mesmo para os menores) 

Próximo de  -1 
Correlação negativa (maiores de uma das variáveis faz par com os menores 

da outra e vice-versa) 

Proximo de 0 Variáveis independentes 

 

Diferença entre o atraso máximo e o adianto máximo 

Para a primeira medida de desempenho avaliada, obtiveram-se os gráficos de dispersão presentes na 

Figura 14, onde já se pode ter uma ideia visual de uma possível correlação entre os dados estudados 

para ambos os métodos, isto é, a diferença entre o atraso máximo e adianto máximo e o número de 

trabalhos do problema. 

 

Figura 14 - Gráficos de dispersão de Tmax-Emax para cada método 

A Tabela 9 e  

Tabela 10 mostram o resultado do teste de correlação Pearson para os resultados do HA e do NST, 

respetivamente. 
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Tabela 9 - Tabela de Correlação de Tmax-Emax do método HA 

 

Número de 

trabalhos do 

Problema 

Diferença entre 

atraso máximo e 

adianto máximo 

Número de trabalhos do 

Problema 

Correlação de 

Pearson 
1 0,997 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 48 48 

Diferença entre atraso máximo e 

adianto máximo 

Correlação de 

Pearson 
0,997 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 48 48 

 

Na Tabela 9, tem-se uma correlação de 0,997, ou seja, sendo essa superior a 0.05, não podemos 

rejeitar a hipótese de correlação, com 95% de confiança. 

Tabela 10 – Tabela de Correlação de Tmax-Emax do método NST 

 

Número de 

trabalhos do 

Problema 

Diferença entre 

atraso máximo e 

adianto máximo 

Número de trabalhos do 

Problema 

Correlação de 

Pearson 
1 0,995 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 48 48 

Diferença entre atraso máximo e 

adiantamento máximo 

Correlação de 

Pearson 
0,995 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 48 48 

 

Na Tabela 10, acontece o mesmo, pois temos uma correlação de 0.995, e não podemos rejeitar a 

hipótese de correlação com 95% de confiança. 
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Pode-se então dizer que existe uma relação, para ambos os métodos, entre o número de trabalho do 

problema e a diferença entre o atraso máximo e o adianto máximo, sendo essa positiva, ou seja, o 

aumento do número de trabalhos provoca um aumento proporcional da diferença entre o atraso máximo 

e o adianto máximo. 

Diferença entre o tempo médio de percurso obtido e o seu valor ótimo 

A análise estatística efetuada foi semelhante, alterando apenas a medida de desempenho analisada, 

diferença entre o tempo médio de percurso e o seu valor ótimo (Cmed-Cmed
*). 

 

Figura 15 - Gráficos de dispersão de Cmed-Cmed* de ambos os métodos 

Nos gráficos de dispersão da Figura 15, apenas para o método HA aparenta existir uma relação entre a 

medida de desempenho e o número de trabalhos do problema. 

Tabela 11 - Tabela de correlação de Cmed-Cmed* do método HA 

 

Número de 

trabalhos do 

Problema 

Diferença entre o 

Cmed e o seu 

valor ótimo 

Número de trabalhos do 

Problema 

Correlação de 

Pearson 
1 0,973 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 48 48 

Diferença entre o Cmed e o seu 

valor ótimo 

Correlação de 

Pearson 
0,973 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 48 48 
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Na Tabela 11, a correlação de Pearson tem um valor de 0,997, ou seja, sendo esse um valor superior a 

0,05, com 95% de confiança não se pode rejeitar a hipótese de existir uma relação direta entre o número 

de trabalhos do problema e o quanto se dista o tempo de percurso médio obtido pela aplicação do 

Algoritmo de Hodson e o seu valor ótimo. 

 

Tabela 12 - Tabela de correlação de Cmed-Cmed* do método NST 

 

Número de 

trabalhos do 

Problema 

Diferença entre o 

Cmed e o seu 

valor ótimo 

Número de trabalhos do 

Problema 

Correlação de 

Pearson 
1 -0,252 

Sig. (2-tailed)  0,084 

N 48 48 

Diferença entre o Cmed e o seu 

valor ótimo 

Correlação de 

Pearson 
-0,252 1 

Sig. (2-tailed) 0,084  

N 48 48 

 

Como já deixou prever o gráfico de dispersão da Figura 15, na aplicação do método NST, para esta 

medida de desempenho rejeita-se a hipótese de correlação com o número de trabalhos do problema 

com 95% de confiança. 

Pode-se então afirmar, com 95% de confiança, que para a aplicação de HA existe uma correlação entre o 

número de trabalhos atrasados e a diferença entre o tempo de conclusão médio e o seu valor ótimo e 

para a aplicação de NST, essa hipótese é rejeitada. Para esta medida de desempenho, o número de 

trabalhos do problema não têm influência nos seus resultados.  

Soma das duas medidas de desempenho anteriores 

A análise estatística realizou-se nos mesmos moldes que para as duas medidas de desempenho 

anteriores. 

Através dos gráficos da Figura 16, pode-se já prever uma relação entre a medida de desempenho 

analisada e o número de trabalhos do problema para ambos os métodos. 
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Figura 16 - Gráficos de dispersão de (Tmax-Emax)+(Cmed-Cmed*) de ambos os métodos 

Num entanto, para uma avaliação mais fiel, obteve-se através da já referida correlação de Pearson, as 

seguintes tabelas. 

Tabela 13 - Tabela de correlação de (Tmax-Emax)+(Cmed-Cmed*) do método HA 

 

Número de 

trabalhos do 

Problema 

(Tmax-

Emax)+(Cmed-

Cmed*) 

Número de trabalhos do 

Problema 

Correlação de 

Pearson 
1 0,998 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 48 48 

Fórmula 

Correlação de 

Pearson 
0,998 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 48 48 

 

Na Tabela 13, podemos ver que foi obtido um coeficiente próximo de +1, não podendo ser rejeitada a 

hipótese de uma correlação positiva. Acontecendo o mesmo para o método NST, cujo resultado está 

presente na Tabela 14, apresentada em seguida. 
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Tabela 14 - Tabela de correlação de (Tmax-Emax)+(Cmed-Cmed*) do método NST 

 

Número de 

trabalhos do 

Problema 

(Tmax-

Emax)+(Cmed-

Cmed*) 

Número de trabalhos do 

Problema 

Correlação de 

Pearson 
1 0,995 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 48 48 

Fórmula 

Correlação de 

Pearson 
0,995 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 48 48 

 

Isto permite-nos então afirmar que, com a aplicação de ambos os métodos, existe efetivamente uma 

correlação entre o número de trabalhos do problema e a medida de desempenho estudada. 

5.3.2 Avaliação de Desempenho dos Métodos 

Com base nos dados e medidas de desempenho referidas no ponto anterior, é avaliado o desempenho 

dos métodos aplicados, Algoritmo de Hodgson e Técnicas de Pesquisa da Vizinhança. 

Neste caso é realizado no software SPSS, um teste de diferenças entre médias, para cada medida de 

desempenho das soluções de cada método. 

Esse teste inclui um teste inicial, Teste de Levene, que testa a homogeneidade das variâncias, e em 

seguida um teste T, onde se lê apenas a linha de resultados correspondente aos resultados do teste 

anterior (Gastwirth, Gel, & Miao, 2010).  

Diferença entre o atraso máximo e o adianto máximo 

Para a primeira medida de desempenho analisada, a seguinte tabela resume ambos os testes, teste de 

Levene e Teste T, como forma de testar a hipótese de igualdade de variâncias e a igualdade de médias, 

respetivamente. 
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Tabela 15 - Tabela de Testes de desempenho dos métodos para Tmax-Emax 

 

Teste de Levene 

Igualdade de Variâncias 

Teste T 

Igualdade de Médias 

F Sig. t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Assume-se Igualdade de 

Variâncias 
0,013 0,910 0,151 94 0,881 

Não se assume igualdade 

de variâncias 
  0,151 93,944 0,881 

 

No teste de Levene, obteve-se uma significância (sig.) superior a 0,05, isto é, pode-se assumir uma 

igualdade de variâncias. Logo, para o Teste T, os dados analisados serão os da primeira linha. Como 

para este teste, a significância é também superior a 0.05, não se pode com 95% de confiança rejeitar a 

hipótese de que os métodos têm um desempenho semelhante. 

Diferença entre o tempo médio de percurso obtido e o seu valor ótimo 

Na Tabela 16 podemos ver os resultados para esta medida de desempenho. 

Tabela 16 - Tabela de Testes de desempenho dos métodos para Cmed-Cmed* 

 

Teste de Levene 

Igualdade de 

Variâncias 

Teste T 

Igualdade de Médias 

F Sig. t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Assume-se 

Igualdade de 

Variâncias 

206,406 0,000 7,450 94 0,000 

Não se assume 

igualdade de 

variâncias 

  7,450 47,002 0,000 
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Neste caso, não se assume a igualdade de variâncias, pois a significância é inferior a 0,05. Analisando 

então os valores da segunda linha do Teste T, a significância é também inferior a 0,05, rejeitando-se 

então a hipótese de semelhança de desempenho dos métodos. 

Isto deve-se ao facto de o NST obter valores ótimos ou próximos do ótimo para o tempo de percurso 

médio. 

Soma das duas medidas de desempenho anteriores 

Realizando os mesmos testes para a medida de desempenho que engloba as duas medidas anteriores, 

obteve-se a Tabela 17. 

Tabela 17 - Tabela de Testes de desempenho dos métodos para (Tmax-Emax)+(Cmed-Cmed*) 

 

Teste de Levene 

Igualdade de 

Variâncias 

Teste T 

Igualdade de Médias 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Assume-se 

Igualdade de 

Variâncias 

0,637 0,427 0,546 94 0,586 

Não se assume 

igualdade de 

variâncias 

  0,546 93,091 0,586 

 

O teste de Levene, dado o seu resultado, leva-nos a assumir a igualdade de variâncias, passando assim 

a leitura dos resultados correspondentes do Teste T. Este, dada a sua significância, não nos permite 

rejeitar a igualdade de médias, com uma confiança de 95% de confiança. Ou seja, para esta medida de 

desempenho, temos um desempenho semelhante dos dois métodos. 

 

5.3.3 Dimensão do Problema 

Foram realizadas análises estatísticas semelhantes aos dois pontos anteriores, mas separando em 

problemas de pequena dimensão e problemas de maior dimensão, como explicado em 4.4.2. No 

entanto, dado o número de problemas de cada grupo ser 24 é necessário testar a normalidade. 
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Tabela 18 - Teste de normalidade Shapiro-Wilk 

 Tamanho do Problema 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

HÁ 
Pequeno ,964 24 ,534 

Grande ,954 24 ,330 

NST 
Pequeno ,968 24 ,609 

Grande ,955 24 ,345 

 

 Através do software SPSS, realizou-se o teste de normalidade Shapiro-Wilk (Villasenor Alva & Estrada, 

2009), obtendo-se a Tabela 18. Sendo este um teste de hipóteses e onde todas as significâncias 

possuem um valor superior a 0,05, não se pode rejeitar assim a normalidade dos resultados deste 

problema para ambos os métodos, com 95% de confiança. 

Como foi constatado em 4.4.2, através da comparação entre o Anexo IV – Comparação Gráfica de 

Métodos para n≤20 e o Anexo V – Comparação Gráfica de Métodos para n>20, para a mesma medida 

de desempenho, o melhor resultado pode partir de um método quando o problema é de pequena 

dimensão, e quando este é de maior dimensão ser o outro método a obter melhores resultados. No 

entanto, essa diferença entre métodos pode ser mínima e terem um desempenho semelhante.  

Para avaliar tal situação, realizamos os mesmo testes que em 5.3.2, mas separando de acordo com o 

tamanho do problema. 

Problemas de Pequena Dimensão 

Na tabela seguinte, estão presentes os resultados obtidos pelo Teste Levene e Teste T para as três 

medidas de desempenho irregulares que temos vindo a analisar, para os problemas com um número de 

trabalhos inferior ou igual a 20. 
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Tabela 19 - Tabela de Testes de desempenho dos métodos para problemas de pequena dimensão 

 

Teste de Levene 

Igualdade de 
Variâncias 

Teste T 

Igualdade de Médias 

F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Tmax-Emax 

Assume-se 
Igualdade de 
Variâncias 

0,164 0,687 0,246 46 0,807 

Não se assume 
igualdade de 

variâncias 
  0,246 45,807 0,807 

Cmed-Cmed* 

Assume-se Igualdade 

de Variâncias 
48,709 0,000 0,246 46 0,000 

Não se assume 

igualdade de 

variâncias 

  0,246 23,024 0,000 

(Tmax-

Emax)+(Cmed-

Cmed*) 

Assume-se 

Igualdade de 

Variâncias 

0,355 0,554 0,509 46 0,613 

Não se assume 

igualdade de 

variâncias 

  0,509 45,910 0,613 

 

Realizando uma análise semelhante à explicada no ponto anterior, é possível concluir que apenas para a 

medida de desempenho relacionada com o tempo de percurso médio, podemos rejeitar um desempenho 

semelhante para ambos os métodos. Quanto às outras duas medidas analisadas, não se pode rejeitar a 

hipótese de semelhança de desempenho entre métodos, com 95% de confiança. 

 

Problemas de Grande Dimensão 

Da mesma forma que no ponto anterior, foram realizados o teste de Levene e o Teste T, mas agora para 

os problemas classificados como de maior dimensão, sendo depois os resultados expostos na Tabela 20. 
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Para problemas de grande dimensão chega-se a resultados semelhantes aos obtidos para problemas de 

pequena dimensão. Desta forma, utilizando medidas de desempenho que englobam mais do que um 

parâmetro e recorrendo a uma análise estatística, verifica-se que ambos os métodos possuem um 

desempenho semelhante, com a exceção já referida para os problemas de pequena dimensão. 

 

Tabela 20 - Tabela de Testes de desempenho dos métodos para problemas de grande dimensão 

 Teste de Levene 

Igualdade de 

Variâncias 

Teste T 

Igualdade de Médias 

F Sig. t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Tmax-Emax 

Assume-se 

Igualdade de 

Variâncias 

0,016 0,900 0,198 46 0,844 

Não se assume 

igualdade de 

variâncias 

  0,198 45,910 0,844 

Cmed-Cmed* 

Assume-se 

Igualdade de 

Variâncias 

53,020 0,000 10,973 46 0,000 

Não se assume 

igualdade de 

variâncias 

  10,973 23,000 0,000 

(Tmax-

Emax)+(Cmed-

Cmed*) 

Assume-se 

Igualdade de 

Variâncias 

0,374 0,544 0,856 46 0,397 

Não se assume 

igualdade de 

variâncias 

  0,856 45,321 0,397 
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5.4 Sumário 

Neste capítulo foram analisados de forma mais aprofundada os resultados obtidos no capítulo anterior. 

Primeiramente, foram analisados os resultados obtidos pela aplicação dos métodos ao conjunto inicial de 

cinco trabalhos, realizando-se gráficos de Gantt para as quatro soluções, em que se verificou de forma 

mais visual, que as interrupções das máquinas criadas para a minimização dos adiantos nas soluções 

apresentadas no artigo, provocaram um aumento significativo do percurso total de conclusão dos 

trabalhos, makespan, que não se verifica nos métodos aplicados. Foram ainda analisadas três medidas 

de despenho irregulares, que têm em vista a análise de atrasos, adiantos e tempos de percursos em 

simultâneo, em que os métodos aplicados revelaram ter o melhor desempenho. 

Para uma melhor análise da generalização da aplicação dos métodos foi realizada uma análise 

estatística com recursos ao software SPSS.  

Foi realizada uma análise de correlação, para verificar a correlação entre o número de trabalhos e as 

medidas de desempenho irregulares estudadas. Existe então uma correlação positiva para a maioria dos 

casos, com uma única exceção. A aplicação do NST leva a um tempo de percurso médio ótimo ou muito 

próximo do ótimo, fazendo com que a diferença entre o tempo de percurso médio e o seu valor ótimo 

seja zero ou próximo do zero, não aumentando consoante o aumento do número de trabalhos do 

problema.  

O desempenho dos métodos foi também avaliando, verificando-se um desempenho semelhante, mas 

mantendo-se a mesma exceção, visto que a aplicação do NST leva a um tempo de percurso ótimo ou 

próximo do ótimo, para esta medida de desempenho em especifico, o NST têm um desempenho 

superior ao Algoritmo de Hodgson. 

Quando se diferencia entre problemas de pequena dimensão e problemas de grande dimensão, estando 

essa dimensão associada ao número de trabalhos por problema, os métodos continuam a ter um 

desempenho semelhante entre eles, com a habitual exceção. 

Quanto à eficiência do software, este revelou-se semelhante para ambos os métodos e com um aumento 

pouco significativo do tempo de computação com o aumento da dimensão do problema.  
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6. CONCLUSÃO 

Muitas vezes a minimização dos trabalhos que estão em adianto pode agravar as medidas de 

desempenho relacionadas com o atraso, o que não leva a bons resultados. Portanto, deve-se ter em 

atenção a variação de outras medidas de desempenho consideradas importantes, estando estas 

relacionadas com fatores internos ou externos à empresa. No entanto, deve-se ainda ter em conta que a 

importância dada a fatores internos e externos não deve ser a mesma, já que as consequências reais de 

cada uma são muito diferentes. 

A implementação do Algoritmo de Hodgson e do NST usados para resolver o problema de 

escalonamento de máquina única, apesar de aumentarem ligeiramente as medidas de desempenho 

relacionadas com adiantos, levam a uma considerável redução de outras medidas de desempenho, não 

só relacionadas com os trabalhos atrasados como também com os tempos de percurso, levando a um 

melhor balanceamento entre medidas de desempenho internas e externas, seguindo os princípios JIT. 

A generalização aplicada levou-nos a crer que ambos os métodos têm um desempenho semelhante, com 

exceção de um caso particular. Assim, para o tempo de percurso médio, o método NST leva a resultados 

ótimos ou muito próximos do ótimo, o que não acontece com HA. 

Com o aumento do número de problemas, as medidas de desempenho analisadas aumentam também, 

sendo esse aumento diretamente proporcional. 

Ou seja, com este trabalho foi possível analisar o comportamento de diversas medidas de desempenho, 

consoante o método utilizado e o aumento do número de trabalhos do problema e concluir que com uma 

análise que envolve os princípios JIT é possível um melhor balanceamento de todos os interesses das 

diferentes partes envolvidas, sem deixar que a otimização de uma medida prejudique outras. 

Como trabalho futuro sugere-se uma análise ainda mais extensa do desempenho de métodos heurísticos 

neste tipo de problemas. Essa extensão pode abranger novos métodos, novas medidas de desempenho 

e até mesmo um aumento no número de trabalhos do problema. Este crescimento da análise torna 

possível uma análise de comportamento ainda mais generalizada.  
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ANEXO I – DADOS DO PROBLEMA 

 

Tabela 21 - Dados do Problema para 80 trabalhos, com respetivas datas de entrega e tempos de processamento 

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dj 32 17 11 31 12 27 20 12 26 10 

Pj 15 11 2 11 10 15 10 8 10 2 

J 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dj 32 17 11 31 12 27 20 12 26 10 

Pj 15 11 2 11 10 15 10 8 10 2 

J 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Dj 52 54 46 35 32 34 45 33 31 27 

Pj 7 8 9 5 1 10 15 4 2 3 

j 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Dj 29 40 33 27 38 60 30 40 23 55 

Pj 8 2 5 5 12 10 3 6 2 6 

j 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Dj 52 41 48 30 30 40 44 40 56 43 

Pj 7 1 5 5 5 7 14 3 8 15 

j 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Dj 86 92 91 74 64 62 105 70 61 67 

Pj 10 7 15 13 9 6 9 11 8 14 

j 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Dj 69 67 94 95 101 102 61 93 86 59 

Pj 13 1 1 2 6 14 7 6 10 7 

j 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Dj 108 109 69 105 68 63 85 78 83 100 

Pj 9 15 14 5 10 13 3 4 11 11 
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ANEXO II – RESULTADOS DAS MEDIDAS DE DESEMPENHO 

 

 

Figura 17 - Gráfico de Resultados do número de trabalhos atrasados com n variável 

 

 

Figura 18 - Gráfico de Resultados do atraso máximo com n variável 

 

 

Figura 19 - Gráfico de Resultados do tempo de percurso máximo com n variável 
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Figura 20 - Gráfico de Resultados do adianto máximo com n variável 

 

 

Figura 21 - Gráfico de Resultados do somatório dos atrasos com n variável 

 

 

Figura 22 - Gráfico de Resultados do somatório do tempo de percurso com n variável 
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Figura 23 - Gráfico de Resultados do somatório dos adiantos com n variável 

 

 

Figura 24 - Gráfico de Resultados do atraso médio com n variável 

 

 

Figura 25 - Gráfico de Resultados do tempo de percurso médio com n variável 

0

100

200

300

400

500

600

5 10 12 15 17 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 47 50 52 55 57 60 62 65 67 70 72 75 77 80

∑
Ej

 

Número de trabalhos (n) 

∑Ej 

Hodgson

NST

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

5 10 12 15 17 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 47 50 52 55 57 60 62 65 67 70 72 75 77 80

Tm
ed

 

Número de trabalhos (n) 

Tmed 

Hodgson

NST

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

5 1012151720222527303235374042454750525557606265677072757780

C
m

e
d

 

Número de trabalhos (n) 

Cmed 

Hodgson

NST



Análise de Métodos de Escalonamento da Produção para Ambiente de Máquina Única 

64 

 

Figura 26 - Gráfico de Resultados do adianto médio com n variável  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

5 10 12 15 17 20 22 25 273032 35 37 40 42 45 47 50 52 55 57 60 626567 70 72 75 77 80

Em
e

d
 

Número de trabalhos (n) 

Emed 

Hodgson

NST



Análise de Métodos de Escalonamento da Produção para Ambiente de Máquina Única 

65 

ANEXO III – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE MÉTODOS - GENERALIZAÇÃO 

 

Figura 27 – Gráfico percentual de problemas com menor 
número de trabalhos atrasados por método 

 

Figura 28 - Gráfico percentual de problemas com menor atraso 
máximo por método 

 

Figura 29 - Gráfico percentual de problemas com menor tempo 
de percurso máximo por método 

 

Figura 30 - Gráfico percentual de problemas com menor adianto 
máximo por método 

 

Figura 31 - Gráfico percentual de problemas com menor 
somatório de atrasos por método 

 

Figura 32 - Gráfico percentual de problemas com menor 
somatório de tempo de percurso por método 
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Figura 33 - Gráfico percentual de problemas com menor 
somatório de adianto por método 

 

Figura 34 - Gráfico percentual de problemas com menor atraso 
médio por método 

 

Figura 35 - Gráfico percentual de problemas com menor tempo 
de percurso médio por método 

 

Figura 36 - Gráfico percentual de problemas com menor adianto 
médio por método 

 

  

Hodgson 
80% 

NST 
20% 

Igual 
0% 

∑Ej 

Hodgson 
0% 

NST 
100% 

Igual 
0% 

Tmed 

Hodgson 
0% 

NST 
100% 

Igual 
0% 

Cmed 

Hodgso
n 

80% 

NST 
20% 

Igual 
0% 

Emed 



Análise de Métodos de Escalonamento da Produção para Ambiente de Máquina Única 

67 

ANEXO IV – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE MÉTODOS PARA N≤20 

 

 

Figura 37 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor número de trabalhos atrasados por método 

 

Figura 38 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor atraso máximo por método 

 

Figura 39 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor tempo de percurso máximo por método 

 

Figura 40 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor adianto máximo por método 

 

Figura 41 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor somatório de atrasos por método 

 

Figura 42 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor somatório de tempos de percurso por método 
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Figura 43 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor somatório de adiantos por método 

 

Figura 44 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor atraso médio por método 

 

Figura 45 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor tempo de percurso médio por método 

 

Figura 46 - Gráfico percentual de problemas com n≤20 com 

menor adianto médio por método 
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ANEXO V – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE MÉTODOS PARA N>20 

 

Figura 47 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 

menor número de trabalhos atrasados por método 

 

Figura 48 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 
menor atraso máximo por método 

 

Figura 49 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 
menor tempo de percurso máximo por método 

 

Figura 50 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 
menor adianto máximo por método 

 

Figura 51 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 
menor somatório de atrasos por método 

 

Figura 52 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 
menor somatório de tempos de percurso por método 
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Figura 53 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 
menor somatório de adiantos por método 

 

Figura 54 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 
menor atraso médio por método 

 

Figura 55 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 
menor tempo de percurso médio por método 

 

Figura 56 - Gráfico percentual de problemas com n>20 com 
menor adianto médio por método 
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ANEXO VI - DADOS DOS PROBLEMAS DE MENOR DIMENSÃO 

Tabela 22 - Dados do Primeiro Ensaio para problemas de pequena dimensão (até n=20) 

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dj 19 13 23 25 11 7 22 9 25 20 

Pj 11 11 9 12 10 1 13 5 8 3 

j 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dj 18 6 16 23 20 10 11 31 26 25 

Pj 13 5 11 5 13 6 8 11 8 15 

 

Tabela 23 - Dados do Segundo Ensaio para problemas de pequena dimensão (até n=20) 

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dj 15 14 26 18 19 8 8 20 14 26 

Pj 10 4 14 14 13 2 2 10 9 11 

j 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dj 24 29 26 21 34 17 10 18 19 13 

Pj 9 9 7 7 14 1 3 9 5 6 

 

Tabela 24 - Dados do Terceiro Ensaio para problemas de pequena dimensão (até n=20) 

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dj 24 19 19 9 28 13 26 17 20 5 

Pj 4 14 6 5 12 4 6 4 13 4 

j 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dj 29 19 21 7 23 17 13 14 12 23 

Pj 11 9 5 4 4 11 12 3 1 6 

 

 


