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RESUMO 

 

 

 

O objetivo desse trabalho é o de estudar o problema de programação de tarefas 

num ambiente produtivo com uma única máquina com data comum de entrega. 

Nesse caso, as tarefas, depois de processadas uma única vez na máquina, devem ser 

entregues em uma data comum e sofrem penalidades de adiantamento e de atraso 

conforme o instante em que são completadas. Na prática, esse problema é encontrado 

em casos de pedidos de lotes de produtos com data de entrega comum pré-

especificada, embarques para exportação e material químico ou misturas que têm 

vida média de curta duração. Problemas desse tipo são NP-hard (Hall, Kubiak & 

Sethi, 1991; Hoogeven & van de Velde, 1991), sendo comumente tratados na 

literatura através de heurísticas e meta-heurísticas. Visto não ser de nosso 

conhecimento a existência na literatura de tratamento desse problema através de 

métodos exatos, propôs-se a utilização de um algoritmo do tipo branch-and-bound 

para obtenção da solução ótima do problema que minimize a soma das penalidades 

de adiantamento e de atraso. No desenvolvimento do algoritmo, a utilização de 

propriedades do problema foi importante na elaboração de limitantes inferiores e 

regras de dominância que melhoraram a eficiência do modelo. Os experimentos 

realizados avaliaram o desempenho de diferentes critérios elaborados, como escolha 

do nó pai, limitante inferior, ordem de execução das estratégias e ordem de 

construção da seqüência. Os resultados obtidos mostraram-se robustos quando 

comparados com o benchmark da literatura e revelaram o bom desempenho do 

modelo para problemas de pequeno porte, superando o desempenho de programas de 

otimização comerciais. 



 

ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this work is to study the single-machine scheduling problem 

with a common due date. In this case, jobs, after be processed only once in the 

machine, must be delivered in a common due date and they are penalized of earliness 

or tardiness according to their completion time. This problem is found in cases of 

batch production with prespecified common due date, exportation shipping and 

chemical material that has short half-life period. This kind of problem is NP-hard 

(Hall, Kubiak & Sethi, 1991; Hoogeven & van de Velde, 1991) and it has been 

treated in the literature by heuristics and meta-heuristics. Not having knowledge 

about previous treatment by exact methods in the literature, it was proposed the 

implementation of a branch-and-bound algorithm to obtain the optimal solution that 

minimizes the total weighted earliness and tardiness penalties. In the development of 

the algorithm, the utilization of problem properties was important to the elaboration 

of lower bounds and pruning rules that have enhanced the efficiency of the model. 

The realized tests have evaluated the performance of different criteria, like the choice 

of father node, lower bound, strategy execution order and sequence construction 

order. The obtained results have demonstrated robustness comparing to benchmark 

and they have revealed the good working of the model for small problems, 

overcoming optimization software performance. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Feldmann & Biskup (2003), a crescente competitividade no mercado 

global tem obrigado as empresas a oferecer uma grande variedade de serviços e de 

produtos personalizados a clientes cada vez mais exigentes no cumprimento dos 

prazos de entrega. Nos últimos quinze anos, a fim de satisfazer essas expectativas, 

foram desenvolvidos métodos e tecnologias como Just-in-Time, de modo que as 

entregas fossem realizadas no prazo com o menor custo possível (Gordon, Proth & 

Chu, 2002). De acordo com a filosofia Just-in-Time, atrasos e adiantamentos são 

considerados prejudiciais à lucratividade da empresa e, por esse motivo, devem ser 

minimizados: atrasos provocam perda de reputação e de confiabilidade do serviço 

prestado, além de postergações de pagamento, enquanto adiantamentos causam 

imobilização do capital, custos de armazenagem adicionais desnecessários e eventual 

perda de qualidade dos produtos. 

Nesse sentido, a programação da produção tem sido alvo de esforços das 

empresas e dos pesquisadores no intuito de desenvolver modelos que minimizem 

atrasos e adiantamentos na entrega dos produtos. Durante os últimos anos, como 

mostram Gordon, Proth & Chu (2002) e Baker & Scudder (1990), foram realizados 

extensivos estudos nessa área. Seguindo essa linha, o objetivo desse trabalho é o de 

estudar o problema de programação de tarefas com data comum de entrega num 

ambiente produtivo com uma única máquina. Problemas desse tipo são casos 

freqüentes nas empresas. Na prática, de acordo com Feldmann & Biskup (2003), 

pedidos de lotes de produtos com data de entrega comum pré-especificada, 

embarques para exportação e material químico ou misturas que têm vida média de 

curta duração são casos em que tarefas devem ser seqüenciadas em uma única 

máquina para serem entregues em uma data comum. 

A proposta de resolução do problema no presente estudo será baseada em 

algoritmos exatos, que exploram o espaço de soluções na busca da solução ótima do 

problema. O método utilizado será o branch-and-bound, que garante a otimalidade 

da solução sem necessariamente analisar todas as soluções possíveis. O critério de 

otimização do modelo será o de minimizar a soma de penalidades de atraso e de 
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adiantamento e o algoritmo branch-and-bound desenvolvido buscará utilizar 

características peculiares do problema para aumentar a eficiência na busca da solução. 

O papel do algoritmo proposto será o de encontrar uma solução ótima para o 

problema em um tempo de processamento computacional razoável, de modo a tornar 

conhecido o valor ótimo da solução para servir de referência para eventuais 

comparações de desempenho com outras técnicas de resolução do problema. Sendo 

assim, não faz parte de seu escopo de desenvolvimento encontrar e relacionar todos 

os programas ótimos de produção. 

É conhecido que o problema tratado é NP-hard em sua essência (Hall, Kubiak 

& Sethi, 1991; Hoogeven & van de Velde, 1991). Por tal motivo, diversos autores, 

como será visto posteriormente na Revisão Bibliográfica (Seção 1.3), trataram o 

problema através de heurísticas e meta-heurísticas, que, embora não garantam a 

otimalidade da solução, obtêm bons resultados em tempos de processamento curtos. 

Abordagens exatas para este problema não foram encontradas na literatura, o que 

motivou o presente estudo. 

Este trabalho está dividido como descrito a seguir. O primeiro capítulo 

apresenta as principais características do problema, detalha sua formulação e oferece 

uma revisão bibliográfica sobre o assunto. O capítulo seguinte descreve brevemente 

o método branch-and-bound e apresenta o algoritmo proposto com abordagens 

diferenciadas baseadas nas características do problema. O terceiro capítulo apresenta 

a fonte dos dados experimentais, os resultados computacionais obtidos com os 

experimentos realizados, o comparativo com o benchmark da literatura e a análise 

dos resultados. Nesse capítulo, também se apresenta um comparativo do desempenho 

do algoritmo proposto com um programa de otimização comercial. Finalmente, no 

último capítulo, são expostas considerações finais sobre o estudo. 
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1 -  DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

No presente capítulo, o problema estudado será descrito e uma formulação 

matemática conhecida também será apresentada. Além disso, serão apresentados 

trabalhos existentes na literatura sobre o tema, que servirão de orientação para o 

desenvolvimento do trabalho. 

1.1 -  Caracterização do Problema 

No problema estudado, considera-se que há n tarefas disponíveis no instante 

inicial a serem processadas em uma única máquina sujeitas a uma data de entrega 

comum. Cada tarefa i necessita de uma única operação e seu tempo de 

processamento pi é determinístico e conhecido. Caso a tarefa seja completada antes 

da data de entrega d, assume-se um adiantamento equivalente a Ei = d – Ci, onde Ci é 

o instante em que a tarefa i é completada. Caso a tarefa seja completada depois da 

data de entrega d, o atraso é caracterizado por Ti = Ci – d. Para cada tarefa i, são 

atribuídas penalidades de adiantamento αi e atraso βi. Não é permitido interromper 

uma tarefa durante seu processamento e o instante de início de processamento da 

seqüência não necessariamente deve ser no instante zero, quando todas as tarefas 

estão disponíveis. O objetivo do problema, portanto, é obter a programação de 

produção que minimize a soma das penalidades de atraso e adiantamento das tarefas.  

A Figura 1.1. a seguir representa esquematicamente o problema: 
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Figura 1.1 – Representação esquemática do problema. 

1.2 -  Formulação Matemática 

Para obter programações ótimas desse problema para casos de pequeno 

tamanho, a seguinte formulação linear inteira mista, obtida de Biskup & Feldmann 

(2001), pode ser utilizada. 

 

Parâmetros: 

 

d : data comum de entrega. 

αi: penalidade de adiantamento da tarefa i por unidade de tempo de 

adiantamento. 

βi : penalidade de atraso da tarefa i por unidade de tempo de atraso. 

pi : tempo de processamento da tarefa i. 

M : número suficientemente grande. 

 

Variáveis: 

 

1 se a tarefa i é processada antes da tarefa k. 
xik = 

 

0 caso contrário. 

Ci : instante de término de processamento da tarefa i. 
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Ei : adiantamento da tarefa i em relação à data comum de entrega d. 

Ti : atraso da tarefa i em relação à data comum de entrega d. 

 

Formulação: 

 

Min ∑ ∑
= =

+=
n

i
i

n

i
iii TEz

1 1

βα  
   (1) 

Sujeito a:     

dCT ii −≥   i = 1, 2, 3,...., n  (2) 

ii CdE −≥   i = 1, 2, 3,...., n  (3) 

( )ikkki xMpCC −⋅+−≤ 1   i = 1, 2, 3,...., n-1 

k = i+1,...., n  

 (4) 

ikiik xMpCC ⋅+−≤   i = 1, 2, 3,...., n-1 

k = i+1,...., n  

 (5) 

{ }1,0∈ikx   i = 1, 2, 3,...., n-1 

k = i+1,...., n 

 (6) 

0≥iT   i = 1, 2, 3,...., n  (7) 

0≥iE   i = 1, 2, 3,...., n  (8) 

0≥− ii pC   i = 1, 2, 3,...., n  (9) 

 

A equação (1) representa a função objetivo a ser minimizada, ou seja, a soma 

dos atrasos e adiantamentos ponderados pelas respectivas penalidades. Os valores de 

atraso e adiantamento de cada tarefa são calculados pelos conjuntos de restrições (2) 

e (3). Os conjuntos de restrições (4) e (5) determinam o instante de término de cada 

tarefa: se a tarefa i é seqüenciada antes da tarefa k, xik será igual a 1 e 

conseqüentemente a restrição kki pCC −≤  terá efeito. Devido à adição da constante 

M, o conjunto de restrições (5) não inviabiliza o modelo com xik igual a 1. Por outro 

lado, para xik igual a zero, o conjunto de restrições (5) transforma-se em  

iik pCC −≤  e o conjunto de restrições (4), com a presença da constante M, não gera 

inconsistência no modelo. O conjunto de restrições (6) determina que a variável xik é 

binária, ou seja, somente pode assumir os valores 0 ou 1, enquanto que os conjuntos 
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de restrições (7) e (8) determinam a não-negatividade das variáveis Ti e Ei. O 

conjunto de restrições (9) garante que o instante inicial de cada tarefa seja não 

negativo. Segundo Biskup & Feldmann (2001), resolver o problema com essa 

formulação em situações reais (problemas de grande porte) demanda considerável 

esforço computacional. 

1.3 -  Propriedades do Problema 

Nos estudos existentes na literatura, foram introduzidas algumas propriedades 

desse problema: 

 

- Propriedade 1: Existe uma seqüência ótima que possui uma tarefa sendo 

completada exatamente na data comum de entrega ou que se inicia no 

instante zero (Biskup & Feldmann, 2001). A Figura 1.2 a seguir ilustra essa 

propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Representação esquemática da Propriedade 1 do problema. 

 

- Propriedade 2: A seqüência ótima não possui tempos ociosos entre tarefas 

(Cheng & Kahlbacher, 1991). Isso significa que o instante de início de 

processamento de uma tarefa qualquer, com exceção à tarefa posicionada no 

início da seqüência, é igual ao instante de término da tarefa a ser processada 

na posição imediatamente anterior. A Figura 1.3 a seguir ilustra essa 

propriedade do problema. 
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Figura 1.3 – Representação esquemática da Propriedade 2 do problema. 

 

- Propriedade 3: Existe uma seqüência ótima que tem o formato em V, ou seja, 

as tarefas que terminam antes da data de entrega são ordenadas de acordo 

com taxas não-crescentes de pi / αi (tempo de processamento em relação a 

penalidade de adiantamento) e as que iniciam depois da data de entrega, com 

taxas não-decrescentes de pi / βi (tempo de processamento em relação a 

penalidade de atraso) (Biskup & Feldmann, 2001). Note que pode existir uma 

tarefa que inicia antes e que termina depois da data de entrega (straddling 

job), a qual não segue essa propriedade. A Figura 1.4 a seguir representa essa 

propriedade do problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Representação esquemática da Propriedade 3 do problema. 

Essas propriedades expostas acima serão intensamente utilizadas no 

desenvolvimento de um algoritmo mais eficiente no capítulo seguinte, restringindo o 

espaço de soluções a ser explorado e fazendo com que a busca seja direcionada para 

alternativas que estejam alinhadas aos seus enunciados. 
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1.4 -  Revisão Bibliográfica 

Problemas de programação de tarefas em uma única máquina sob penalidades 

de adiantamento e de atraso têm sido bastante estudados ao longo do tempo. Baker & 

Scudder (1990) e Gordon, Proth & Chu (2002) revisaram a literatura existente sobre 

problemas de programação de tarefas e de determinação de data comum de entrega 

com esse critério. Ambos os trabalhos ainda mencionam casos em que é utilizado um 

intervalo de tolerância, no qual não há penalização para atrasos ou adiantamentos 

pequenos, e funções de penalidades quadráticas, que penalizam em maior gravidade 

desvios grandes. 

Baker & Scudder (1990) mostram que já, na época da publicação desse 

trabalho, havia a preocupação não somente com os custos dos atrasos como também 

dos adiantamentos. Além disso, afirmam que os problemas com data de entrega não 

restritiva parecem bem trabalhados, enquanto que, para os casos restritivos, ainda há 

espaço para pesquisas. 

Nesse tipo de problema, há dois tipos de datas de entrega: restritivas e não-

restritivas (Feldmann & Biskup, 2003). Uma data de entrega é denominada não-

restritiva se o seu valor ótimo deve ser determinado ou se, uma vez determinado, não 

tem influência na seqüência ótima de processamento. No problema estudado neste 

trabalho, para os casos em que a data de entrega dada é maior do que a soma dos 

tempos de processamento, essa data é sempre não-restritiva. O caso genérico de data 

não-restritiva é NP-hard. Kanet (1981) tratou o caso particular em que as penalidades 

α e β são iguais com um algoritmo polinomial de complexidade O(n log n). 

Panwalkar, Smith & Seidmann (1982) mostrou que o caso em que as penalidades são 

independentes das tarefas (αi=α e βi=β) também é passível de ser tratado por 

algoritmo polinomial. 

Por outro lado, se a data de entrega é dada e tem influência na seqüência ótima 

de processamento, é chamada de restritiva. Problemas com data de entrega comum 

restritiva e penalidades distintas de adiantamento e de atraso são NP-hard em sua 

essência (Hall, Kubiak & Sethi, 1991; Hoogeven & van de Velde, 1991), não 

existindo, em nosso conhecimento, tratamento exato para o problema. Assim sendo, 

esse tipo de problema será alvo do presente estudo. 
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Considerando um número grande de tarefas, técnicas heurísticas e meta-

heurísticas foram utilizadas por diversos autores por incorrerem em tempos de 

processamento curtos e resultados razoáveis, dado que não são conhecidos 

algoritmos polinomiais para o caso (Lee, Danusaputro & Lin, 1991). 

James (1997) tratou o problema com o uso da meta-heurística busca tabu, 

enquanto Lee & Kim (1995) utilizaram algoritmos genéticos paralelos. Ambos os 

trabalhos utilizaram um espaço de soluções binário, baseado na decisão do lado em 

que cada tarefa (antes ou após a data de entrega) estaria posicionada. Essa estratégia 

tem como base a Propriedade 3 da seção 1.3, que afirma que existe uma seqüência 

ótima cujas tarefas estão ordenadas em formato em V. Essa estratégia proposta reduz 

bastante o espaço de soluções, de uma enumeração completa de tamanho n! para 

decisões binárias de tamanho 2n. Porém, James (1997) e Lee & Kim (1995) 

ignoraram o fato de que o instante inicial de processamento das tarefas pode ser 

diferente do instante zero, restringindo assim significativamente o espaço de soluções 

consideradas. 

James (1997) discorre sobre a importância de se utilizar características do 

problema para melhorar a eficiência do algoritmo. Além disso, compara o 

desempenho da busca tabu padrão com busca tabu com diversificação e alguns 

métodos conhecidos de formação de vizinhança, obtendo os melhores resultados com 

a busca tabu com diversificação e vizinhança de troca de tarefas duas a duas. 

Lee & Kim (1995) utilizaram algoritmos genéticos paralelos, nos quais o 

paralelismo, correspondente à avaliação simultânea de varias subpopulações, traria a 

vantagem de evitar o problema de convergência prematura, causada principalmente 

por super indivíduos (soluções de alta qualidade). No trabalho, também são testadas 

diferentes alternativas para operações de reprodução, crossover, mutação e 

comunicação entre as subpopulações. 

Biskup & Feldmann (2001) foram os primeiros a considerar a exploração de 

soluções cujo instante inicial era diferente do instante zero. Os mesmos elaboraram 

duas heurísticas para o problema, com resultados satisfatórios para problemas de 

pequeno porte. Como contribuição significativa desse trabalho, é possível citar a 

publicação das 280 instâncias de problemas gerados (com tamanhos n de 10 a 1.000 
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tarefas) e dos resultados obtidos com as heurísticas elaboradas, que se tornaram 

referência para posteriores estudos. 

Feldmann & Biskup (2003) desenvolveram cinco versões de meta-heurísticas 

baseadas em Evolutionary Strategy (ES), Simulated Annealing (SA) e Threshold 

Accepting (TA) (uma versão determinística do SA) para a abordagem desse problema. 

O melhor desempenho encontrado foi obtido com uma variante do Threshold 

Accepting (TA) com back step, que, caso o processo de busca esteja estagnado após 

um determinado número de iterações em um espaço de soluções de baixa qualidade, 

retorna a busca partindo da melhor solução encontrada. 

Por fim, Hino, Ronconi & Mendes (2005) elaboraram uma heurística 

construtiva explorando as três propriedades descritas anteriormente. Além disso, 

algoritmos genéticos e busca tabu foram utilizados para melhorar a qualidade da 

solução em um tempo de processamento razoável. Finalmente, meta-heurísticas 

híbridas associando busca tabu com algoritmo genético foram implementadas para 

melhorar o desempenho desses métodos, alcançando bons resultados finais. 

Nos últimos anos, o interesse e os esforços em algoritmos exatos têm crescido 

devido ao aumento significativo da capacidade de processamento dos equipamentos 

atuais. Mondal & Sen (2001) elaboraram algoritmos baseados em programação 

dinâmica e modificações no método branch-and-bound para o tratamento desse tipo 

de problema com penalidades de atraso β e adiantamento α iguais para cada tarefa. 

Essas técnicas mostraram-se bastante eficientes, tratando os problemas através da 

elaboração de busca em grafo ao invés da tradicional busca em árvore. Liaw (1999) 

desenvolveu limitantes superiores e inferiores para o problema de programação de 

tarefas em uma única máquina com penalidades de atraso βi e adiantamento αi e datas 

de entrega di dependentes de cada tarefa. Com isso, obteve tratamento para conjuntos 

de até 50 tarefas com o método branch-and-bound associado a regras de dominância 

propostas. Dileepan (1993) expôs o problema de programação de tarefas em uma 

única máquina com penalidades de adiantamento e de atraso no qual a data comum 

de entrega é uma variável cujo valor ótimo deve ser determinado pelo modelo. Para 

isso, propôs um modelo de busca em árvore no qual utilizou propriedades do 

problema para eliminar alternativas não promissoras. Em seus experimentos, obteve 

resultados com tempos de processamentos baixos para amostras de até 15 tarefas. 
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Para o mesmo problema, elaborou uma heurística cujos resultados foram bastante 

próximos às soluções ótimas. 

No entanto, para o caso em questão, não é de nosso conhecimento a existência, 

na literatura existente, de modelos desenvolvidos que obtenham soluções 

comprovadamente ótimas. Assim sendo, esse trabalho procura contribuir com a 

literatura, desenvolvendo um algoritmo exato baseado no método branch-and-bound, 

que visa à minimização das penalidades de atraso e de adiantamento no problema de 

programação de tarefas em uma única máquina sujeitas a uma data comum de 

entrega. Esse algoritmo deve se mostrar mais eficiente do que o processamento da 

formulação matemática adaptada de Biskup & Feldmann (2001) em um programa de 

otimização comercial. Além disso, os valores ótimos obtidos poderão ser utilizados 

como referência para futuros estudos e para a avaliação do desempenho de 

algoritmos não exatos. 
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2 -  ALGORITMO BRANCH-AND-BOUND PROPOSTO 

(B&B) 

Neste capítulo, serão apresentados conceitos sobre o funcionamento do método 

branch-and-bound. Além disso, será apresentado o algoritmo proposto para o 

tratamento do problema estudado. De acordo com a descrição do problema 

enunciada no capítulo anterior, foram identificadas características que serão 

utilizadas no intuito de melhorar a eficiência do algoritmo. 

2.1 -  Método Branch-and-Bound 

Segundo Hillier & Lieberman (1988), num problema de programação inteira 

limitado, o espaço de soluções pode ser considerado finito, ou seja, existe um 

número limitado de soluções viáveis. A idéia mais simples para otimizar um 

problema desse tipo seria enumerar todos esses pontos e escolher a melhor solução 

entre esses pontos. No entanto, para problemas reais, o número de pontos a ser 

investigado é extremamente elevado, demandando tempos de processamento 

inviáveis. 

O método branch-and-bound (B&B) é um algoritmo exato de enumeração 

implícita, ou seja, um método que, embora não teste explicitamente todas as soluções 

possíveis, garante a otimalidade da solução obtida. Para isso, utiliza-se da geração de 

uma árvore de nós que representam subproblemas do problema principal. Trata-se do 

conhecido conceito de dividir e conquistar (Nemhauser, Rinnoy Kan & Todd, 1989), 

ou seja, otimizar pequenos subconjuntos considerando o resultado total ao invés de 

tratar integralmente o conjunto total de soluções. O método é composto de duas 

operações básicas: 

a) Branching: dividir o problema principal em sub-problemas menores de 

modo a facilitar a análise, eliminando soluções inviáveis, sem comprometer 

a integridade do campo de soluções. 



 

Capítulo 2 – Algoritmo Branch-and-Bound Proposto (B&B) 

13 

b) Bounding: eliminar soluções de baixa qualidade através de comparações 

com limitantes. São comumente utilizados dois tipos de limitantes: superior 

e inferior. Num problema de minimização, o limitante superior é um valor 

conhecido e viável da função objetivo, não necessariamente o valor ótimo, 

que tem o papel de servir como parâmetro para avaliar soluções obtidas, ou 

seja, soluções com valores superiores ao limitante superior são descartadas 

por se tratarem de soluções piores do que a atualmente conhecida. Por sua 

vez, o limitante inferior, em um problema de minimização, é uma 

estimativa da função objetivo tendo-se como base a solução parcial até 

então obtida. Nota-se que o limitante inferior, nesses casos, é sempre menor 

ou igual do que o valor da função objetivo, já que seu cálculo é baseado em 

um subconjunto da solução enquanto que a função objetivo é calculada 

considerando-se a solução completa. Assim sendo, é possível eliminar 

soluções que tenham limitantes inferiores piores do que os atuais limitantes 

superiores conhecidos.  

As divisões ou gerações de ramos da árvore são realizadas recursivamente 

como mostra a Figura 2.1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Árvore de busca do branch-and-bound. 

De acordo com Winston (1995), durante a busca na árvore, os nós, 

considerados como subconjuntos de soluções, são analisados e podem ser eliminados 

se: 

a) Representarem soluções infactíveis. 

b) Representarem soluções cujo resultado parcial é pior do que o resultado até 

então conhecido. Essa situação ocorre, num problema de minimização, 

quando o limitante inferior, que representa uma estimativa da função objetivo 
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do nó analisado, tem valor pior (maior) do que o limitante superior, que 

representa a melhor solução conhecida até então. 

c) Representarem soluções viáveis cujo valor exato da função objetivo pode ser 

calculado. Nesse caso, a função objetivo é calculada e o ramo pode ser 

descartado pois já foi totalmente explorado. 

A seleção do nó a ser escolhido para ramificação pode ser decisiva para a 

eficiência do algoritmo. Há basicamente dois tipos de opções, segundo Nemhauser, 

Rinnoy Kan & Todd (1989): regras definidas a priori, que são determinadas antes do 

início do processamento, e regras adaptativas, que variam utilizando as informações 

dos nós ativos e do processamento corrente. 

Existem duas regras mais comumente utilizadas: depth-first-search, também 

conhecida como last-in-first-out (LIFO), no qual a busca na árvore é prioritariamente 

em profundidade e breadth-first-search, no qual a busca é prioritariamente em 

largura. 

No mecanismo de busca em profundidade, seleciona-se um nó do último nível 

gerado (nós filhos), denominado nó pai, para dar origem a novos nós na árvore. 

Nesse caso, a árvore cresce sistematicamente em profundidade até chegar no último 

nível possível. No último nível da árvore, após a avaliação de todos os nós 

disponíveis, ocorre o backtracking, isto é, a ordem de busca retorna ao nível anterior 

para que seja avaliado um novo ramo da árvore de busca e assim sucessivamente. 

Em contraposição, o mecanismo de busca em largura prioriza os nós situados 

no mesmo nível (nós irmãos) na criação de novos nós filhos antes de explorar nós do 

nível abaixo. Nesse caso, a árvore cresce prioritariamente em largura e todos os 

ramos possuem a mesma profundidade. 

Do mesmo modo, existem alguns critérios para a escolha do nó pai dentro do 

conjunto de nós disponíveis no mesmo nível (Nemhauser, Rinnoy Kan & Todd, 

1989). Estão entre eles: 

a) Escolher o nó em uma seqüência pré-determinada. Por exemplo: da esquerda 

para direita. 

b) Escolher o nó com melhor limitante. Por exemplo: escolher o nó com 

limitante de menor valor para problemas de minimização. 
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c) Escolher o nó com menor possibilidade de obtenção de uma solução ótima. 

Por exemplo: escolher nós com limitantes ruins (maiores para problemas de 

minimização) para acelerar o descarte de ramos e reduzir o espaço em 

memória ocupada. 

d) Escolher um nó com rápida melhoria da estimativa de função objetivo, 

visando obter uma solução viável rapidamente. Por exemplo: analisar o 

histórico de formação dos nós e selecionar o nó com maior gradiente de 

evolução do limitante. 

Além desses critérios puros, é possível o uso de critérios adaptativos, ou seja, 

conjunto de critérios que são utilizados ao longo do processamento, cuja escolha 

depende da adaptação do algoritmo ao histórico armazenado e às diretrizes 

previamente definidas. Como exemplo dessa técnica, é possível citar o uso de 

critérios simples no início do processamento, como a adoção da seqüência pré-

determinada, seguida de critérios mais elaborados no decorrer da busca, como a 

escolha do nó com rápida melhoria do valor da função objetivo. 

2.2 -  Algoritmo Proposto 

O algoritmo proposto é baseado no método branch-and-bound e é composto de 

duas estratégias que, complementarmente, cobrem todo o espaço de soluções 

necessário para a obtenção do valor da solução ótima. Essa proposta é baseada na 

Propriedade 1 da seção 1.3, que afirma que existe uma solução ótima que se inicia no 

instante zero ou possui uma tarefa sendo completada exatamente na data de entrega. 

Na Estratégia 1, são exploradas todas as seqüências que iniciam no instante zero 

enquanto que, na Estratégia 2, são exploradas todas as seqüências que possuem uma 

tarefa sendo completada exatamente na data de entrega comum. O resultado da 

execução conjunta dessas duas estratégias garante que o algoritmo seja robusto, e ao 

mesmo tempo, eficiente, uma vez que direciona a busca às alternativas realmente 

promissoras na obtenção de soluções ótimas. 

No algoritmo proposto, o limitante superior foi determinado por uma heurística 

construtiva baseada nas propriedades do problema. Heurísticas são técnicas de 

obtenção de soluções baseadas em regras simples pré-determinadas que, embora não 
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garantam a otimalidade das soluções, têm fácil implementação computacional e são 

processadas em tempos bastante reduzidos. 

A seguir, são detalhados a heurística construtiva para geração da solução inicial 

utilizada como limitante superior do branch-and-bound e as estratégias utilizadas no 

algoritmo branch-and-bound proposto. 

2.2.1 - Heurística Construtiva 

Com o objetivo de se obter uma solução inicial para fornecer o limitante 

superior para o algoritmo branch-and-bound, elaborou-se uma heurística construtiva 

rápida computacionalmente e de fácil implementação. 

Nessa heurística, as tarefas são inicialmente divididas em dois grupos: um 

contendo as tarefas que se iniciam antes da data de entrega (G_ANTES) e outro com 

as que se iniciam depois da data de entrega (G_DEPOIS). Essa divisão baseia-se na 

análise das relações entre tempo de processamento e penalidades de adiantamento e 

atraso (pi / αi e pi / βi). As tarefas que possuem relação pi / αi maior do que pi / βi são 

posicionadas no grupo G_ANTES e vice-versa. Durante a separação das tarefas nos 

dois grupos, observa-se se a soma dos tempos de processamento das tarefas já 

separadas é compatível com o intervalo de tempo disponível (no caso, o intervalo de 

tempo disponível no G_ANTES é igual ao valor da data de entrega enquanto que, no 

G_DEPOIS é igual ao valor da diferença entre a soma dos tempos de processamento 

de todas as tarefas e a data de entrega). No caso de, durante a separação das tarefas, 

algum grupo possuir um tempo total de processamento igual ou acima do intervalo 

de tempo disponível, as tarefas restantes são automaticamente alocadas no outro 

grupo até se termine a divisão. 

A ordenação das tarefas dentro do grupo G_ANTES dá-se por ordem não 

crescente de pi / αi. Analogamente, no grupo G_DEPOIS, as tarefas são ordenadas 

por ordem não decrescente de pi / βi. Esse critério de escolha procura seguir a 

Propriedade 3 da seção 1.3 (existência de uma solução ótima que obedece ao formato 

em V). 

Após isso, o grupo G_ANTES é unido ao G_DEPOIS para formar a seqüência 

inicial a ser tratada pela heurística. Essa seqüência é posicionada com início no 

instante zero, como mostra a Figura 2.2 a seguir:  
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Figura 2.2 – Formação da seqüência inicial pela heurística. 

 

A partir dessa solução inicial, são exploradas soluções com instantes diferentes 

de zero, realizando movimentos de transferência de tarefas do grupo das tarefas que 

iniciam antes da data de entrega para o grupo das tarefas que iniciam depois da data 

de entrega. Nesse processo, as tarefas do grupo G_ANTES que possuem maior valor 

de pi / βi são transferidas para o grupo G_DEPOIS, sendo posicionadas obedecendo a 

propriedade do formato em V da seqüência ótima. Em seguida, o grupo G_ANTES é 

novamente ordenado e o novo instante inicial é determinado. Esse procedimento é 

realizado enquanto houver melhoria da função objetivo ou enquanto existir tarefas no 

grupo G_ANTES. O procedimento é ilustrado na Figura 2.3 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Processo de avaliação de novas soluções pela heurística. 
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O algoritmo da heurística construtiva é detalhado na Figura 2.4 a seguir: 

 

 

- Leia os dados i (tarefa), pi (tempo de processamento da tarefa i), αi (penalidade de 

adiantamento da tarefa i), βi (penalidade de atraso da tarefa i), n (número de tarefas) 

e d (data comum de entrega). 

- Para i de 1 a n faça 

      - se pi / αi > pi / βi  

- se Soma dos tempos de processamento das tarefas do grupo das tarefas que 

iniciam ANTES da data de entrega (SomaANTES) < d 

            - Coloque a tarefa i no grupo das tarefas que iniciam ANTES da data de 

entrega (G_ANTES). 

- senão 

- Coloque a tarefa i no grupo das tarefas que iniciam DEPOIS da data de 

entrega (G_DEPOIS). 

- fim_se. 

      - senão 

- se Soma dos tempos de processamento das tarefas do grupo das tarefas que 

iniciam DEPOIS da data de entrega (SomaDEPOIS) < (Soma dos Tempos de 

Processamento de todas as tarefas TempoTotal – d) 

 - Coloque a tarefa i no grupo das tarefas que iniciam DEPOIS da data 

de entrega (G_DEPOIS). 

- senão 

 - Coloque a tarefa i no grupo das tarefas que iniciam ANTES da data de 

entrega (G_ANTES). 

- fim_se. 

      - fim_se. 

- fim_para. 

- Una o grupo G_ANTES com G_DEPOIS para formar a seqüência. 

- Ordene a seqüência em formato em V. 

- Calcule a função objetivo com Data Inicial = 0. 

- Armazene o valor da função objetivo e a seqüência. 

- Calcule a função objetivo com Data Inicial = d – SomaANTES. 

- se houve melhoria da função objetivo 

      - Armazene o valor da função objetivo e a seqüência. 

- fim_se. 

- Faça enquanto houver melhoria da função objetivo e número de tarefas do 

G_ANTES > 0 
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      - Passe a tarefa do G_ANTES com maior pi / βi para o G_DEPOIS. 

      - Ordene a seqüência em formato em V. 

      - Calcule a função objetivo. 

      - se houve melhoria da função objetivo 

            - Armazene o valor da função objetivo e a seqüência. 

      - fim_se. 

- fim_enquanto. 

 

Figura 2.4 – Algoritmo da heurística construtiva. 

2.2.2 - Estratégia 1 – Início da Seqüência no Instante Zero 

A estratégia 1 é aplicada para o espaço de soluções que possui início da 

seqüência no instante zero. Para essa estratégia, foram desenvolvidos critérios 

diferentes de posicionamento das tarefas e de escolha do nó pai e de diferentes 

limitantes inferiores. 

O algoritmo dessa estratégia é baseado em um branch-and-bound, no qual cada 

nó gerado na árvore representa uma seqüência parcial da solução final. A cada nível 

da árvore, é adicionada uma tarefa à seqüência parcial já existente. Essa seqüência 

parcial é construída gradualmente de acordo com uma das duas ordens de construção 

propostas: OC1, que inicia no instante zero com a tarefa a ser processada na primeira 

posição da seqüência, e OC2, que inicia com a última tarefa da seqüência. 

Além disso, são propostos nessa estratégia dois critérios de escolha do nó pai: 

um que privilegia o nó com menor limitante inferior e maior profundidade (busca em 

profundidade) e outro que privilegia o nó cuja seqüência encontra-se mais próxima 

da data de entrega. Esse último critério procura ultrapassar rapidamente a data de 

entrega, já que, após isso, as tarefas restantes disponíveis serão posicionadas em 

formato em V, de acordo com a Propriedade 3 da seção 1.3. 

Como critério de eliminação de nós, desenvolveram-se três limitantes 

inferiores para essa estratégia, que buscam estimar o valor da função objetivo e, com 

isso, eliminar prematuramente seqüências parciais cujas soluções sejam piores do 

que a atualmente conhecida. Dado que o problema tratado é um problema de 

minimização da função objetivo, o nó corrente é eliminado se o seu limitante inferior 
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é maior do que a melhor solução conhecida (limitante superior). É conhecido que 

quanto melhor for o limitante superior utilizado, mais rápido será o algoritmo devido 

ao descarte antecipado de soluções piores do que a original. 

Por fim, implementou-se no algoritmo a criação somente dos nós filhos que 

atendam à Propriedade 3 da seção 1.3, considerando assim somente as seqüências 

que possuam suas tarefas em formato em V e  tornando o algoritmo mais eficiente 

em seu processamento. Isso elimina prematuramente as seqüências parciais que não 

obedeçam à essa propriedade. 

As ordens de construção da seqüência, os critérios para a escolha do nó pai, os 

limitantes inferiores e o algoritmo são descritos em detalhe a seguir. 

2.2.2.1 - Ordens de Construção da Seqüência 

As ordens de construção da seqüência determinam a regra de formação das 

soluções a serem avaliadas. Foram elaboradas 2 diferentes ordens de construção 

nessa estratégia, descritas a seguir: 

 

a) Ordem de Construção OC1: a seqüência é montada da tarefa processada na 

primeira posição (iniciada no instante zero) para a tarefa processada na última 

posição (que termina no instante igual à soma dos tempos de processamento). 

A Figura 2.5 a seguir ilustra a ordem de construção da seqüência nesse caso: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Ordem de construção OC1. 

Note que, após a seqüência parcial ter ultrapassado a data de entrega comum, 

não há a necessidade de continuar o processo de testes de posicionamento das tarefas 

restantes, visto que a melhor seqüência será dada com as mesmas posicionadas em 

ordem não-decrescente de pi / βi, de acordo com a Propriedade 3 da seção 1.3. 

nª

Data Comum 
de Entrega d

2ª 5ª4ª3ª1ª ... nª

Data Comum 
de Entrega d

2ª 5ª4ª3ª1ª ...
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Como será visto adiante na seção 2.2.2.3, para o caso da OC1, para datas de 

entrega próximas ao instante zero, os limitantes inferiores têm incrementos iniciais 

relativamente baixos, pois as tarefas posicionadas inicialmente possuem 

adiantamentos relativamente pequenos. Contudo, a seqüência construída ultrapassa 

mais rapidamente a data de entrega e, assim, tem sua formação final determinada 

mais rapidamente. 

Ao contrário, para datas de entrega próximas ao instante final de 

processamento, ocorre o inverso: os incrementos nos limitantes inferiores são altos 

no início e decrescem conforme a seqüência é montada, aumentando a possibilidade 

de descarte de seqüências parciais cujo limitante inferior seja pior do que o limitante 

superior. No entanto, a seqüência parcial demora mais tempo para ultrapassar a data 

de entrega e ter sua formação final determinada. 

 

b) Ordem de Construção OC2: a seqüência é montada da tarefa processada na 

última posição (que termina no instante igual à soma dos tempos de 

processamento) para a tarefa processada na primeira posição (iniciada no 

instante zero). A Figura 2.6 a seguir ilustra a ordem de construção da 

seqüência nesse caso: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Ordem de construção OC2. 

Analogamente ocorre com a OC2 o que ocorre com a OC1 em relação às 

considerações sobre os incrementos dos limitantes inferiores e a passagem pela data 

de entrega. 

1ª

Data Comum 
de Entrega d

2ª3ª4ª5ªnª ... 1ª

Data Comum 
de Entrega d

2ª3ª4ª5ªnª ... 1ª

Data Comum 
de Entrega d

2ª3ª4ª5ªnª ...
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2.2.2.2 - Critérios de Escolha do Nó Pai 

A escolha do nó pai determina qual ramo da árvore será o próximo a ser 

explorado, ou seja, qual seqüência parcial será desenvolvida. Nessa estratégia, foram 

elaborados dois critérios diferentes: 

a) Escolha do Nó com Menor Limitante Inferior e Maior Profundidade 

(Pai LI): Nesse critério de busca em profundidade, o objetivo é a obtenção rápida de 

uma solução de boa qualidade para melhoria do limitante superior utilizado e 

descarte antecipado das soluções piores. O nó escolhido é aquele que possui maior 

profundidade, localizado no nível mais baixo da árvore, e menor limitante inferior, 

dado que se trata de um problema de minimização. 

b) Escolha do Nó Mais Próximo à Data de Entrega (Pai p): Esse critério foi 

desenvolvido para esse problema devido às suas características particulares. De 

acordo com a Propriedade 3 da seção 1.3 (formato em V da solução ótima), após a 

seqüência parcial ter ultrapassado a data comum de entrega, as tarefas restantes são 

dispostas de modo a formarem um V em relação a pi / αi  e   pi / βi. Assim o objetivo 

é priorizar as seqüências parciais que estão próximas à data de entrega e determinar 

seu formato final antecipadamente. 

Ambos os critérios procuram minimizar o tamanho da árvore, priorizando o 

tratamento dos melhores nós e assim reduzir a necessidade de memória e de tempo 

computacional. 

2.2.2.3 - Limitantes Inferiores 

Os limitantes inferiores serão calculados para cada nó, representando o valor da 

função objetivo da seqüência parcial formada até então. Os nós cujos limitantes 

inferiores forem maiores do que o limitante superior podem ser descartados pois 

certamente originarão seqüências finais piores do que a atualmente conhecida. Foram 

elaborados três limitantes inferiores para a Estratégia 1, que são calculados até que a 

seqüência parcial ultrapasse a data de entrega, a partir do qual as tarefas restantes são 

ordenadas em formato em V e a função objetivo pode ser calculada. Os limitantes 

inferiores desenvolvidos são descritos a seguir. 
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a) Limitante Inferior LI0 : Esse limitante considera somente a programação 

parcial já realizada e a tarefa i adicionada no momento. Nesse caso, a tarefa i 

adiciona ao limitante já acumulado a sua própria parcela de contribuição na 

forma de penalidade de atraso ou adiantamento. A Figura 2.7 abaixo ilustra o 

conceito desse limitante inferior para o caso em que a seqüência é construída 

com a ordem de construção OC1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Representação do Conceito do Limitante Inferior LI0. 

 

O cálculo do limitante inferior para cada nó contendo a tarefa i adicionada à 

seqüência parcial é dado a seguir: 

( ) ( )++
−⋅+−⋅+= dCCdZparcialLI iiiipai βα0  

onde: 

( ) ( )xx ,0max=
+  ; 

∑ ∑
∉ ∉

+=
σ σ

βα
k

k
k

kkk TEpaiZparcial  ; 

σ é o conjunto das tarefas não seqüenciadas até o momento. 

 

A Figura 2.86 a seguir ilustra a obtenção da parcela de contribuição da tarefa i 

no cálculo do Limitante Inferior LI0. A seqüência foi montada seguindo a Ordem de 

Construção OC2 para o caso em que o instante de término da última tarefa 

posicionada localiza-se após a data comum de entrega d. 

 

 

 

 

LI0 = Zparcial+ Penal. Ji Fixada

… Ji

LI0 = Zparcial+ Penal. Ji Fixada

… Ji
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Figura 2.8 – Limitante Inferior LI0 aplicado com Ordem de Construção OC2 com a 

tarefa i após a data de entrega. 

Para a ordem de construção OC1, o exemplo é análogo ao da Figura 2.6. 

 

b) Limitante Inferior LI1 : Esse limitante considera a programação parcial já 

realizada, a tarefa i adicionada no momento e a mínima penalidade que será 

imposta com base nas tarefas ainda não seqüenciadas. Essa mínima 

penalidade pode ser calculada como a penalidade relativa à da tarefa vizinha 

à tarefa i posicionada no momento, cujo instante de início ou término torna-se 

conhecido. A mínima penalidade considera o menor valor de penalidade de 

atraso ou adiantamento entre as tarefas ainda não seqüenciadas. Esse 

limitante possui como base o valor da função objetivo acumulada até o nó pai 

e não o valor do limitante inferior do nó pai. Isso se deve ao fato de que o 

limitante é formado por uma parcela formada por estimativas do valor da 

função objetivo, que podem não se mostrar precisas no aprofundamento da 

busca na árvore de soluções. A Figura 2.9 a seguir ilustra o conceito do 

Limitante Inferior LI1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Representação do Conceito do Limitante Inferior LI1. 

 

O cálculo do limitante inferior depende da ordem de construção utilizada.  

Ji

Data Comum de Entrega 
d

Ci

βi

1ª2ª…Ji

Data Comum de Entrega 
d

Ci

βi

1ª2ª…

LI1 = Zparcial+ Penal. Ji Fixada+ Penal. Tarefa Vizinha de Ji

…
Ji

LI1 = Zparcial+ Penal. Ji Fixada+ Penal. Tarefa Vizinha de Ji

…
Ji
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No caso da OC1, para cada nó contendo a tarefa i adicionada à seqüência 

parcial, o cálculo do limitante inferior é dado a seguir: 

( ) ( ) +




 −+⋅+−⋅+−⋅+=

+

∈∈

++ dpCdCCdZparcialLI j
j

ij
j

iiiipai
σσ

ββα minmin1

 
+

∈∈





 −−⋅+ j

j
ij

j
pCd

σσ
α maxmin  

onde: 

( ) ( )xx ,0max=
+  ; 

∑ ∑
∉ ∉

+=
σ σ

βα
k

k
k

kkk TEpaiZparcial  ; 

σ é o conjunto das tarefas não seqüenciadas até o momento. 

 

A Figura 2.10 a seguir ilustra a obtenção da parcela de contribuição da tarefa i 

no cálculo do Limitante Inferior LI1 utilizando a Ordem de Construção OC1 para o 

caso em que o instante de término da última tarefa posicionada localiza-se antes da 

data comum de entrega d. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Limitante Inferior LI1 aplicado com Ordem de Construção OC1 com a tarefa 

i antes da data de entrega. 

No caso da OC2, para cada nó contendo a tarefa i adicionada à seqüência 

parcial, o cálculo do limitante inferior é dado a seguir: 

( ) ( ) ( )+

∈

++
−⋅+−⋅+−⋅+= dSdCCdZparcialLI ij

j
iiiipai ββα

σ
min1                             

onde: 

( ) ( )xx ,0max=
+  ; 

∑ ∑
∉ ∉

+=
σ σ

βα
k

k
k

kkk TEpaiZparcial  ; 

Ji

Data Comum de Entrega 
d

Ci

αi

1ª 2ª … min αj

Ci + max pj

Ji

Data Comum de Entrega 
d

Ci

αi

1ª 2ª … min αj

Ci + max pj
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Si é o instante de início da tarefa i; 

σ é o conjunto das tarefas não seqüenciadas até o momento. 

 

Note que, ao ser posicionada a primeira tarefa i que tem seu Si antes da data de 

entrega, a seqüência final pode ser determinada, posicionando as tarefas restantes de 

modo a formarem um V (Propriedade 3 da seção 1.3). 

A Figura 2.11 a seguir ilustra a obtenção da parcela de contribuição da tarefa i 

no cálculo do Limitante Inferior LI1. A seqüência foi montada seguindo a Ordem de 

Construção OC2 para o caso em que o instante de término da última tarefa 

posicionada localiza-se após a data comum de entrega d. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Limitante Inferior LI1 aplicado com Ordem de Construção OC2 com a tarefa 

i após a data de entrega. 

 

c) Limitante Inferior LI2: Esse limitante tem como base o limitante inferior 

LI1. Ao limitante LI1, adiciona-se uma parcela relativa à menor penalidade 

imposta à tarefa seqüenciada na posição oposta à regra de fixação da tarefa i. 

No caso da OC1, é calculada a menor penalidade imposta à tarefa localizada 

na última posição da seqüência, cujo instante de término é conhecido (igual à 

soma dos tempos de processamento de todas as tarefas, uma vez que o 

instante inicial é o instante zero). No caso da OC2, é calculada a menor 

penalidade imposta à tarefa localizada na primeira posição, cujo instante 

inicial é o instante zero. Do mesmo modo, o cálculo do limitante inferior 

depende da ordem de construção utilizada. A Figura 2.12 a seguir ilustra o 

conceito do Limitante Inferior LI2. 

 

Ji

Data Comum de Entrega 
d

Ci

βi

1ª2ª…min βj

Si

Ji

Data Comum de Entrega 
d

Ci

βi

1ª2ª…min βj

Si
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Figura 2.12 – Representação do Conceito do Limitante Inferior LI2. 

 

No caso da OC1, para cada nó contendo a tarefa i adicionada à seqüência 

parcial, o cálculo do limitante inferior é dado a seguir: 

( ) ( ) +




 −+⋅+−⋅+−⋅+=

+

∈∈

++ dpCdCCdZparcialLI j
j

ij
j

iiiipai
σσ

ββα minmin2

  ( )+

∈

+

∈∈
−⋅+





 −−⋅+ dCpCd fj

j
j

j
ij

j
βα

σσσ
minmaxmin  

onde: 

( ) ( )xx ,0max=
+  ; 

∑ ∑
∉ ∉

+=
σ σ

βα
k

k
k

kkk TEpaiZparcial  ; 

Cf é o instante de término da tarefa f posicionada na última posição da 

seqüência, ou seja, 
1

n

f o
o

C p
=

=∑ ; 

σ é o conjunto das tarefas não seqüenciadas até o momento. 

 

A Figura 2.13 a seguir ilustra a obtenção da parcela de contribuição da tarefa i 

no cálculo do Limitante Inferior LI2. A seqüência foi montada seguindo a Ordem de 

Construção OC1 para o caso em que o instante de término da última tarefa 

posicionada localiza-se antes da data comum de entrega d. 

 

 

 

 

 

LI2 = Zparcial+ Penal. Ji Fixada+ Penal. Tarefa Vizinha de Ji+ 
Penal. Tarefa Oposta à Ji

…
Ji

LI2 = Zparcial+ Penal. Ji Fixada+ Penal. Tarefa Vizinha de Ji+ 
Penal. Tarefa Oposta à Ji

…
Ji
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Figura 2.13 – Limitante Inferior LI2 aplicado com Ordem de Construção OC1 com a 

tarefa i antes da data de entrega. 

No caso da OC2, para cada nó contendo a tarefa i adicionada à seqüência 

parcial, adiciona-se a menor penalidade, imposta à tarefa na primeira posição, 

iniciada no instante zero. O cálculo do limitante inferior é dado a seguir: 

( ) ( ) ( ) +−⋅+−⋅+−⋅+=
+

∈

++ dSdCCdZparcialLI ij
j

iiiipai ββα
σ

min2   

+

∈∈





 −⋅+ j

j
j

j
pd

σσ
α maxmin  

onde: 

( ) ( )xx ,0max=
+  ; 

∑ ∑
∉ ∉

+=
σ σ

βα
k

k
k

kkk TEpaiZparcial  ; 

Si é o instante de início da tarefa i; 

σ é o conjunto das tarefas não seqüenciadas até o momento. 

 

Note que, ao ser posicionada a primeira tarefa i que tem seu Si antes da data de 

entrega, a seqüência final pode ser determinada, posicionando as tarefas restantes de 

modo a formarem um V (Propriedade 3 da seção 1.3). 

 

A Figura 2.14 a seguir ilustra a obtenção da parcela de contribuição da tarefa i 

no cálculo do Limitante Inferior LI2. A seqüência foi montada seguindo a Ordem de 

Construção OC2 para o caso em que o instante de término da última tarefa 

posicionada localiza-se após a data comum de entrega d. 

 

Ji

Data Comum de Entrega 
d

Ci

αi

1ª 2ª …

min αj min βj

Ci + max pj Cf

Ji

Data Comum de Entrega 
d

Ci

αi

1ª 2ª …

min αj min βj

Ci + max pj Cf
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Figura 2.14 – Limitante Inferior LI2 aplicado com Ordem de Construção OC2 com a 

tarefa i após a data de entrega. 

2.2.2.4 - Algoritmo de Busca 

Inicialmente um exemplo de árvore de busca gerada segundo a Estratégia 1 

para um conjunto de quatro tarefas disponíveis seguindo a Ordem de Construção 

OC2 e utilizando o critério de escolha do nó pai Pai LI para um cálculo de limitante 

inferior qualquer é mostrado na Figura 2.15 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 - Árvore de busca do algoritmo branch-and-bound para Estratégia 1. 

Na Figura 2.15, os seguintes passos ocorrem: 

a) O nó inicial possui limitante superior LS igual a 19. 

b) A partir do nó inicial, são gerados os nós filhos no primeiro nível da árvore 

de busca. Como se utilizou a OC2 para construção da seqüência, cada nó 
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d
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1ª2ª…min βj
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representa uma seqüência parcial cuja última tarefa é a simbolizada dentro 

de cada círculo. 

c) Verifica-se se a seqüência parcial já ultrapassou a data comum de entrega. 

Nesse caso, nenhum nó possui essa característica. 

d) O valor do limitante inferior de cada nó é calculado. 

e) Verifica-se se o valor de cada limitante inferior é maior do que o do 

limitante superior. Nesse nível, todos os nós possuem limitantes inferiores 

menores do que o limitante superior. 

f) É escolhido o nó com menor limitante inferior e maior profundidade como 

pai para a geração de novos filhos no próximo nível da árvore. 

g) Os nós filhos são gerados a partir do nó pai desde que obedeçam à 

propriedade de formato em V da seqüência ótima. 

h) O passo c é repetido. Nesse nível, o nó que representa a seqüência parcial 

21 ultrapassou a data comum de entrega. Assim, sua seqüência final pode 

ser determinada, obedecendo à propriedade de formato em V da seqüência 

(4321) e sua função objetivo é calculada (FO4321=18). Como a função 

objetivo dessa seqüência é menor do que o limitante superior (18<19), a 

seqüência é armazenada e o limitante superior LS assume o valor de 18. 

i) O passo d é repetido. O nó que representa a seqüência parcial 31 possui 

limitante inferior maior do que o limitante superior (20>19). Esse nó é 

eliminado da árvore. 

j) Os passos f e g são repetidos. O nó escolhido é o nó que representa a 

seqüência parcial 41. O nó que representa a seqüência parcial 341 não 

obedece à propriedade de formato em V da seqüência e não é gerado. 

k) O mecanismo de busca segue de forma análoga até a exploração completa 

da árvore ou até o final do tempo limite estabelecido de processamento. 

 

O algoritmo para essa estratégia é detalhado na Figura 2.16 a seguir: 
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- Leia os dados i (tarefa), pi (tempo de processamento da tarefa i), αi (penalidade de 

adiantamento da tarefa i), βi (penalidade de atraso da tarefa i), n (número de tarefas), d 

(data comum de entrega) e LS (limitante superior). 

- Inicialize o Nó Zero. 

- Insira o Nó Zero na Árvore. 

- Faça enquanto Árvore não estiver vazia ou Tempo de Processamento < T_Limite. 

      - Determine o Nó Pai. 

      - Construa o conjunto das tarefas não alocadas que atendam o formato em V da 

seqüência parcial. Caso exista algum nó com LI maior do que LS, elimine-o. 

      - Faça enquanto existir filhos para ramificar. 

            - Crie o Nó Filho através da ramificação do Nó Pai. 

            - se (seqüência parcial ultrapassou d) 

                 - Calcule a função objetivo (FO). 

                 - se (FO < LS) 

                       - LS = FO. 

                       - Armazene a seqüência. 

                 - fim_se. 

                 - Elimine o Nó Filho. 

            - senão 

                  - Calcule LI. 

                  - se (LI>LS) 

                         - Elimine o Nó Filho. 

                  - senão 

                         - Insira o Nó Filho na Árvore. 

                  - fim_se. 

            - fim_se. 

      - fim_enquanto. 

      - Elimine o Nó Pai da Árvore.  

- fim_enquanto. 

 

Figura 2.16 – Algoritmo branch-and-bound para a Estratégia 1. 
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2.2.3 - Estratégia 2 – Início da Seqüência em um Instante Diferente de Zero 

Essa estratégia busca a melhor solução que se inicia num instante diferente do 

instante zero. Para uma maior eficiência, a estratégia avalia somente as soluções que 

possuem uma tarefa terminando exatamente na data de entrega, baseada na 

Propriedade 1 descrita na seção 1.3, que afirma que existe uma solução ótima que se 

inicia no instante zero ou que possui uma tarefa sendo completada exatamente na 

data comum de entrega. Sendo assim, todo o espaço de soluções necessário para a 

obtenção da solução ótima é avaliado, já que a Estratégia 1 abrange todas as soluções 

que iniciam no instante zero e a Estratégia 2 abrange todas as seqüências que 

possuem uma tarefa sendo completada exatamente na data de entrega.  

Nessa estratégia, a seqüência de tarefas é tratada em duas subseqüências, uma 

que termina exatamente na data comum de entrega e outra que se inicia na data 

comum de entrega.  

A árvore gerada nessa estratégia possui uma diferença em relação a uma árvore 

de busca tradicional. O primeiro nível da árvore corresponde ao número de tarefas 

que se iniciam antes da data comum de entrega. A partir do segundo nível, inicia-se a 

construção da árvore de busca, na qual cada nível representa a posição relativa de 

cada tarefa em relação à data comum de entrega. Em cada nível, existem apenas duas 

possibilidades, conseqüentemente somente dois nós gerados, representando a 

alocação da tarefa Ji ao grupo de tarefas que antecede a data de entrega ou ao grupo 

de tarefas que sucede a data de entrega. Por convenção, determinou-se que o nível 2 

corresponderia à tarefa J1, o nível 3 à tarefa J2, e assim sucessivamente. Sabendo que 

a seqüência ótima obedece ao critério de formato em V, dado pela Propriedade 3 da 

seção 1.3, a ordenação das tarefas dentro de cada grupo é realizada segundo esse 

critério. 

Um exemplo da árvore de busca proposta com quatro tarefas, com a sub-árvore 

representando a situação com 3 tarefas antes da data de entrega, é ilustrada na Figura 

2.17 a seguir: 
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Figura 2.17 – Exemplo da árvore gerada pela Estratégia 2. 

Na Figura 2.17 acima, as sub-árvores com 1, 2 e 4 tarefas antes da data de 

entrega possuem estrutura análoga à da sub-árvore com 3 tarefas representada. 

Uma regra de dominância aplicada nessa estratégia é a de que as seqüências 

que possuem todas as tarefas atrasadas (equivalente a nenhuma tarefa antes da data 

de entrega) não possuem potencial para gerar soluções ótimas. Isso ocorre devido ao 

fato de que sempre existirá uma seqüência equivalente com uma tarefa antes da data 

de entrega, cujo término de processamento seja exatamente na data comum de 

entrega e que sofra penalidade nula, que conseqüentemente possuirá valor da função 

objetivo menor. Observe essa situação no exemplo com 5 tarefas quaisquer na Figura 

2.18 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 – Exemplo comparativo entre seqüências com nenhuma e uma tarefa antes da 

data de entrega. 

J1 J3 J4 J5J2

d

a)

d

b)

J1 J3 J4 J5J2
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d
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d
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J1 J3 J4 J5J2
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…
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Número de 
tarefas antes da 
data de entrega

Antes Depois

NÍVEL 2 –
Posição da
Tarefa J1

NÍVEL 3 –
Posição da
Tarefa J2

Antes Depois

NÍVEL 4 –
Posição da
Tarefa J3

…

… … …
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Calculando a função objetivo da situação a) da Figura 2.18, tem-se: 

( ) ( ) ( ) 44321332122111 ββββ ⋅++++⋅+++⋅++⋅= ppppppppppza  

       ( ) 554321 β⋅+++++ ppppp  

Por outro lado, na situação b), tem-se: 

( ) ( ) ( ) 5543244323322210 ββββα ⋅++++⋅+++⋅++⋅+⋅= ppppppppppzb          

ou 

( ) ( ) ( ) 55432443233222 ββββ ⋅++++⋅+++⋅++⋅= ppppppppppzb  

Calculando a diferença entre za e zb, tem-se: 

5141312111 βββββ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=− pppppzz ba  

ou 

( ) 0
5

1
1543211 >⋅=++++⋅=− ∑

=i
iba ppzz ββββββ  

Assim sendo, a solução com nenhuma tarefa antes da data de entrega sempre 

será pior do que a solução equivalente com uma tarefa antes da data de entrega. 

O modo como o espaço de soluções é representado tem papel fundamental na 

redução da quantidade de soluções viáveis a serem avaliadas. Caso não fossem 

utilizados esse modelo de representação binário e propriedade de formato em V, o 

espaço de soluções seria composto pela enumeração completa das n tarefas a serem 

seqüenciadas, multiplicada pela data comum de entrega, ou seja, seriam !nd ⋅  

soluções possíveis, que representam as n! seqüências possíveis iniciando nos d 

potenciais instantes iniciais. Utilizando esses dois critérios, o espaço de soluções 

reduz-se a uma quantidade máxima de (n-1)·2n soluções a serem analisadas, 

considerando as (n-1) árvores de busca a serem exploradas. Sabe-se que conforme n 

aumenta de valor, n! torna-se muito maior do que 2n. 

Outra validação proposta é a verificação se a subseqüência das tarefas que 

iniciam antes da data comum de entrega possui um tempo de processamento total 

Smin compatível com o espaço de tempo disponível. Eliminam-se assim os nós 

correspondentes às subseqüências com tempo de processamento maior do que o 

tempo entre o instante zero e a data de entrega. 

Diferentemente da Estratégia 1, o instante inicial de processamento das tarefas 

deve ser determinado pela diferença entre o instante de início da primeira tarefa da 
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seqüência e o instante zero, já que não necessariamente a seqüência iniciar-se-á no 

instante zero. 

A seguir, são descritos com detalhes os limitantes inferiores, o critério de 

escolha do nó pai e o algoritmo proposto. 

2.2.3.1 - Limitantes Inferiores 

Para essa estratégia, foram desenvolvidos dois limitantes inferiores, que são 

utilizados em instantes diferentes do algoritmo. O limitante inferior LI3 é utilizado 

após a definição do número de tarefas antes da data de entrega e procura verificar se 

cada árvore, representando o caso com k tarefas antes da data e (n-k) tarefas depois 

da data, não possui potencial para gerar soluções melhores do que a atualmente 

conhecida. Por sua vez, o limitante inferior LI4 é utilizado em cada nó da árvore de 

busca e representa uma estimativa da função objetivo, considerando as tarefas já 

seqüenciadas até o momento. 

O limitante inferior LI3 foi desenvolvido visando estimar a menor penalidade 

que será imposta a uma seqüência, sabendo que existem k tarefas fixadas antes da 

data de entrega e (n-k) tarefas fixadas após a data de entrega. As k tarefas 

posicionadas antes da data de entrega terão uma penalidade mínima relacionada com 

o mínimo tempo de processamento entre as tarefas disponíveis e a menor penalidade 

unitária de adiantamento existente entre essas tarefas. Note que uma tarefa termina 

exatamente na data de entrega e não sofre nenhuma penalização. Do mesmo modo, 

as (n-k) tarefas posicionadas após a data de entrega sofrerão penalidades, no mínimo, 

equivalentes a se possuíssem tempos de processamento e penalidades de atraso iguais 

aos mínimos existentes entre as tarefas disponíveis. 

Para ilustrar o funcionamento desse limitante, será apresentado um exemplo 

com 8 tarefas, sendo que 5 estão posicionadas antes da data de entrega e 3 depois da 

data de entrega. A Figura 2.19 a seguir ilustra o cálculo do limitante inferior LI3 

proposto, para o caso em que nenhuma tarefa foi posicionada ainda: 
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Figura 2.19 – Exemplo do cálculo do limitante inferior LI3 sem tarefas seqüenciadas. 

Para esse exemplo, o cálculo do limitante inferior LI3 seria: 

+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= αααα minmin1minmin2minmin3minmin43 ppppLI  

βββα minmin3minmin2minmin1minmin0 ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+ pppp  

onde: 

min p: representa o menor tempo de processamento entre as tarefas existentes; 

min α: representa a menor penalidade de adiantamento entre as tarefas 

existentes; 

min β: representa a menor penalidade de atraso entre as tarefas existentes. 

Generalizando o cálculo do limitante inferior da função objetivo para k tarefas 

posicionadas antes da data de entrega, tem-se: 









⋅+⋅⋅= ∑∑

−

=

−

=

kn

i

k

i

iipLI
1

1

1
3 minminmin βα  

Note que a equação acima possui somas de progressões aritméticas, podendo 

ser simplificada para: 

( ) ( ) ( )







 +−⋅−
⋅+

−⋅
⋅⋅=

2

1
min

2

1
minmin3

knknkk
pLI βα   

ou 

( ) ( ) ( )( )1min1minmin
2

1
3 +−⋅−⋅+−⋅⋅⋅⋅= knknkkpLI βα  

Data Comum 
de Entrega d

min p

min p
2 min p

2 min p

3 min p
3 min p

4 min p

min α min β
Data Comum 
de Entrega d

min p

min p
2 min p

2 min p

3 min p
3 min p

4 min p

min α min β
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Esse limitante inferior impede que, ainda no primeiro nível da árvore, 

conjuntos de k tarefas antes da data de entrega, cuja solução seja maior do que o 

limitante superior, sejam explorados sem necessidade. 

 

A partir do segundo nível da árvore, o limitante inferior LI4 passa a calcular 

uma estimativa da função objetivo, considerando as tarefas já alocadas na seqüência 

parcial. 

O cálculo do limitante inferior para cada nó contendo a tarefa i adicionada à 

seqüência parcial é dado a seguir: 

( ) ( )++
−⋅+−⋅+= dCCdZparcialLI iiiipai βα4  

onde: 

( ) ( )xx ,0max=
+  ; 

∑ ∑
∉ ∉

+=
σ σ

βα
k

k
k

kkk TEpaiZparcial  ; 

σ é o conjunto das tarefas não seqüenciadas até o momento. 

Para o caso da Figura 2.19 anterior, exemplo com oito tarefas sendo cinco 

tarefas posicionadas antes da data de entrega e três depois, obter-se-ia, caso as tarefas 

J1 e J5 estivessem já seqüenciadas antes da data de entrega e a tarefa J4 fosse 

seqüenciada após a data de entrega, conforme ilustrado na Figura 2.20 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 – Exemplo do cálculo do limitante inferior LI4 com três tarefas já 

seqüenciadas. 

No exemplo da Figura 2.20 acima, o cálculo do limitante inferior LI4 seria: 

Data Comum 
de Entrega d

J5 J1

C4 = d + p4

J4

Zparcial

Data Comum 
de Entrega d

J5 J1

C4 = d + p4

J4

Zparcial
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( ) ( ) ( )dCCdCdLI −⋅+−⋅+−⋅= 4455114 βαα  

ou 

( ) ( ) ( )441514 pdpdddLI +⋅+−⋅+−⋅= βαα  

ou 

( ) ( )44154 pdpdLI +⋅+−⋅= βα  

2.2.3.2 - Critério de Escolha do Nó Pai 

A escolha do nó pai determina qual ramo da árvore será o próximo a ser 

explorado, ou seja, qual seqüência parcial será desenvolvida. 

No primeiro nível, por convenção, os nós são avaliados por ordem decrescente 

de número de tarefas antes da data de entrega. Essa escolha procura descartar 

antecipadamente os casos em que a soma dos tempos de processamento antes da data 

de entrega Smin sejam maiores do que o intervalo de tempo disponível. 

Para os nós do segundo nível em diante, foi elaborado um critério de escolha 

adaptado da busca em profundidade: o nó pai a ser escolhido é aquele que apresenta 

o menor limitante inferior entre os nós que mais se aproximem da determinação da 

seqüência final. Essa proximidade pode ser calculada como o mínimo valor entre: a 

diferença entre a quantidade k de tarefas a serem seqüenciadas antes da data de 

entrega e a quantidade j de tarefas já seqüenciadas antes da data e a diferença entre a 

quantidade (n-k) de tarefas a serem seqüenciadas após a data de entrega e a 

quantidade x de tarefas já seqüenciadas após a data de entrega. A expressão que 

representa a proximidade de cada nó é dada abaixo: 

( )xknjkeproximidad nó −−−= ,min . 

Assim quanto menor o valor da proximidade, mais próximo da determinação 

da seqüência final estará a seqüência parcial representada pelo nó. Esse critério 

procura priorizar as seqüências parciais que estejam próximas de sua formação final, 

uma vez que após serem conhecidas todas as tarefas que estão posicionadas de um 

dos lados da data de entrega, as tarefas restantes podem ser seqüenciadas de modo a 

formar um V, de acordo com a Propriedade 3 da seção 1.3. 
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2.2.3.3 - Algoritmo de Busca 

Um exemplo da árvore gerada para um conjunto de quatro tarefas disponíveis é 

mostrado na Figura 2.21 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 - Árvore de busca do algoritmo branch-and-bound para Estratégia 2. 

Note que, para datas de entrega menores do que o tempo total de 

processamento das tarefas disponíveis, as subseqüências que contêm todas as tarefas 

adiantadas serão eliminadas, pois seu tempo de processamento antes da data de 

entrega será maior do que o espaço de tempo disponível, gerando inconsistência da 

solução. 

Por convenção, no primeiro nível da árvore, os nós são avaliados por ordem 

decrescente de número de tarefas antes da data de entrega. 

Na Figura 2.21, os seguintes passos ocorrem: 

a) O nó inicial possui limitante superior LS igual a 19 e data de entrega d igual 

a 8. 

b) No primeiro nível, que representa a quantidade de tarefas antes da data de 

entrega, é gerado o nó referente a 4 tarefas antes da data de entrega. 

c) É calculada a soma dos 4 menores tempos de processamento entre as 

tarefas disponíveis. Nesse caso, serão somados todos os tempos de 
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processamento, cujo resultado 11 é maior do que a data de entrega. Nesse 

caso, o nó é eliminado pois a solução obtida nesse ramo é inviável. 

d) É gerado então o nó referente a 3 tarefas antes da data de entrega. 

e) É calculada a soma dos 3 menores tempos de processamento entre as 

tarefas disponíveis. Nesse caso, o valor de Smin = 7 é menor do que a data 

de entrega. 

f) É calculado o limitante inferior LI3 do nó, cujo resultado é de 20, maior do 

que o limitante superior LS (20>19). Nesse caso, o nó é eliminado pois não 

gerará soluções melhores do que a atualmente conhecida. 

g) Os passos d), e) e f) são repetidos para o nó referente a 2 tarefas antes da 

data de entrega. Nesse caso, o nó possui valores de Smin e LI adequados. 

h) No segundo nível da árvore, são gerados os nós filhos, representando a 

posição relativa da tarefa J1 em relação à data de entrega: um nó 

representando a tarefa antes da data e outro, depois da data. São calculados 

os valores de Smin e LI4 para cada nó gerado, que, nesse caso, possuem 

valores adequados. 

i) Dando continuidade à busca, o nó pai escolhido é aquele que apresenta a 

tarefa J1 antes da data de entrega pois possui menor valor de LI4, apesar de 

ambos os nós possuírem a mesma proximidade da determinação da 

seqüência final, isto é, precisarem de apenas 1 tarefa para completar a 

quantidade de nós de seu respectivo lado. 

j) No terceiro nível da árvore, são gerados os nós filhos, representando a 

posição relativa da tarefa J2 em relação à data de entrega: um nó 

representando a tarefa antes da data e outro, depois da data. 

k) O nó que representa a tarefa J2 antes da data de entrega possui duas tarefas 

antes da data, conforme o conceito do seu nó de primeiro nível, e pode ter 

sua função objetivo calculada, tendo o valor da soma dos tempos de 

processamento das tarefas posicionadas antes da data de entrega adequado. 

O valor de FO = 18 é menor do que o limitante superior. Portanto, a 

seqüência obtida é armazenada e o limitante superior passa a ter um novo 

valor de 18. 
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l) O nó que representa a tarefa J2 depois da data de entrega possui valor de 

limitante inferior igual ao do limitante superior e é eliminado. 

m) Os passos seguintes são análogos aos descritos até o momento. A busca 

continua até que toda a árvore seja explorada ou até que o tempo limite 

esgote-se. 

 

O algoritmo para essa estratégia é detalhado na Figura 2.22 a seguir: 

 

 

- Leia os dados i (tarefa), pi (tempo de processamento da tarefa i), αi (penalidade de 

adiantamento da tarefa i), βi (penalidade de atraso da tarefa i), n (número de tarefas), d 

(data comum de entrega) e LS (limitante superior). 

- Para num_tarefas_antes de N-1 a 1 e tempo de processamento < T_Limite faça 

     - se (Soma dos num_tarefas_antes menores tempos de processamento <= d) 

          - Calcule LI3. 

          - se (LI3 < LS) 

- Inicialize a sub-árvore com num_tarefas_antes tarefas antes da data de 

entrega. 

- Faça enquanto sub-árvore não estiver vazia 

- Determine a proximidade da determinação da seqüência final dos nós 

da sub-árvore. 

- Determine Nó Pai com menor LI4 entre os nós com maior proximidade 

da determinação da seqüência final. 

- Para filhos de 0 (depois da data) a 1 (antes da data) faça: 

- Crie o nó filho. 

- se filho == 1 

- num_ja_antes do nó filho = num_ja_antes do nó pai + 1. 

- num_ja_depois do nó filho = num_ja_depois do nó pai. 

- senão 

- num_ja_depois do nó filho = num_ja_depois do nó pai + 1. 

- num_ja_antes do nó filho = num_ja_antes do nó pai. 

- fim_se. 

- se tempo antes da data de entrega Smin <= d 

- se num_ja_antes = num_tarefas_antes ou num_ja_depois == 

(n- num_tarefas_antes) 

- Calcule a função objetivo FO. 

- se FO < LS 
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- Armazene a seqüência. 

- Armazene o instante inicial. 

- LS = FO. 

- fim_se. 

- Elimine o nó filho. 

- senão 

- Calcule LI4. 

- se LI4 < LS 

- Insira o nó na árvore. 

- senão 

- Elimine o nó filho. 

- fim_se. 

- fim_se. 

   - senão 

- Elimine o nó filho. 

- fim_se. 

- fim_para. 

- Elimine o Nó Pai da Árvore. 

- fim_enquanto. 

          - fim_se. 

     - fim_se. 

- fim_para. 

 

Figura 2.22 – Algoritmo branch-and-bound para a Estratégia 2. 
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3 -  RESULTADOS COMPUTACIONAIS 

Nesse capítulo, será exposta a origem dos dados experimentais utilizados nos 

testes. Os resultados da heurística proposta, geradora dos limitantes superiores 

utilizados pelo algoritmo branch-and-bound, serão analisados. Os resultados finais 

obtidos pelo algoritmo proposto serão comparados com valores de referência 

encontrados na literatura. Os critérios elaborados no desenvolvimento do algoritmo 

branch-and-bound serão avaliados, destacando-se aqueles com melhores resultados. 

O desempenho do algoritmo proposto será avaliado através da comparação com o 

processamento da formulação matemática do problema descrita por Biskup & 

Feldmann (2001) em um programa de otimização comercial, o CPLEX. 

3.1 -  Origem dos Dados Experimentais 

O algoritmo branch-and-bound proposto foi testado num conjunto padrão de 

amostras gerado por Biskup & Feldmann (2001). Esse conjunto possui amostras com 

diferentes tamanhos n. Esses dados seguem uma distribuição uniforme e os valores 

dos parâmetros estão contidos dentre do intervalo mostrado na Tabela 3.1 abaixo: 

 

Parâmetro Intervalo 

Tempo de Processamento pi [1, 20] 

Penalidade de Adiantamento αi [1, 10] 

Penalidade de Atraso βi [1, 15] 

Tabela 3.1 – Intervalo dos parâmetros dos dados. 

 

Biskup & Feldmann (2001) também apresentaram os resultados obtidos através 

de suas heurísticas e, para o caso de 10 tarefas, os valores ótimos obtidos pelo 

programa de otimização comercial LINDO processando a formulação matemática 

descrita na seção 1.2. Esses resultados foram tomados como parâmetro – benchmark 

– na análise das soluções encontradas. Utilizando o mesmo critério adotado por 
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Biskup & Feldmann (2001), as datas comuns de entrega foram calculadas do 

seguinte modo: 

 

∑
=

⋅=
n

i
i hpd

1

 

onde h = [0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8]. 

 

Para os testes do problema tratado, foram utilizadas nos experimentos somente 

amostras referentes a problemas de pequeno porte (10 e 20 tarefas). A quantidade 

total de amostras testadas foi de 80, considerando que há 4 valores diferentes de data 

de entrega (h = [0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8]), 2 tamanhos de problema (n = [10;20]) e 10 

amostras para cada tamanho de problema. 

3.2 -  Considerações Iniciais 

Todas os experimentos foram processados em um computador Pentium IV com 

processador de 2.4 GHz e memória de 512 Mb. O algoritmo branch-and-bound foi 

implementado em linguagem C. O tempo limite estabelecido para o processamento 

de cada estratégia foi de 3.600 segundos. 

Os experimentos foram realizados considerando todas as combinações 

possíveis de estratégias, ordens de construção, critérios de escolha do pai e limitantes 

inferiores: 

 

- Combinação A1: Estratégia 1 (OC1 + Pai LI + LI0) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A2: Estratégia 1 (OC1 + Pai LI + LI1) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A3: Estratégia 1 (OC1 + Pai LI + LI2) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A4: Estratégia 1 (OC1 + Pai p + LI0) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A5: Estratégia 1 (OC1 + Pai p + LI1) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A6: Estratégia 1 (OC1 + Pai p + LI2) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A7: Estratégia 1 (OC2 + Pai LI + LI0) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A8: Estratégia 1 (OC2 + Pai LI + LI1) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A9: Estratégia 1 (OC2 + Pai LI + LI2) antes da Estratégia 2. 
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- Combinação A10: Estratégia 1 (OC2 + Pai p + LI0) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A11: Estratégia 1 (OC2 + Pai p + LI1) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A12: Estratégia 1 (OC2 + Pai p + LI2) antes da Estratégia 2. 

- Combinação A13: Estratégia 1 (OC1 + Pai LI + LI0) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A14: Estratégia 1 (OC1 + Pai LI + LI1) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A15: Estratégia 1 (OC1 + Pai LI + LI2) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A16: Estratégia 1 (OC1 + Pai p + LI0) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A17: Estratégia 1 (OC1 + Pai p + LI1) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A18: Estratégia 1 (OC1 + Pai p + LI2) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A19: Estratégia 1 (OC2 + Pai LI + LI0) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A20: Estratégia 1 (OC2 + Pai LI + LI1) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A21: Estratégia 1 (OC2 + Pai LI + LI2) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A22: Estratégia 1 (OC2 + Pai p + LI0) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A23: Estratégia 1 (OC2 + Pai p + LI1) depois da Estratégia 2. 

- Combinação A24: Estratégia 1 (OC2 + Pai p + LI2) depois da Estratégia 2. 

 

Nos casos em que a Estratégia 1 foi processada antes da Estratégia 2, a segunda 

utilizou o melhor resultado da primeira como limitante inferior. O inverso aconteceu 

quando a Estratégia 1 foi processada depois da Estratégia 2. 

Os resultados obtidos foram comparados ao benchmark (Biskup & Feldmann, 

2001), calculando-se a diferença percentual, de acordo com a fórmula abaixo: 

100% ⋅
−

=
P

PBB

R

RR
Dif  

onde RBB é o resultado obtido com o algoritmo proposto e RP é o resultado 

extraído do benchmark. 

Analogamente, foi analisado o desempenho da heurística proposta, que 

forneceu os limitantes superiores iniciais para cada amostra. 

Finalmente, o desempenho do algoritmo proposto foi comparado ao do o 

CPLEX, um programa de otimização comercial, utilizando a formulação matemática 

do problema apresentada por Biskup & Feldmann (2001). 
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3.3 -  Resultados da Heurística Proposta 

O desempenho da heurística construtiva proposta foi avaliado pelo seu tempo 

de processamento médio e pela sua diferença média em relação às soluções ótimas. 

Os resultados são mostrados na Tabela 3.2 a seguir: 

 

n H 
Tempo de 

Processamento (em 
milissegundos) 

Dif% em 
relação ao 

ótimo 
0,2 1,0 2,97 

0,4 3,0 16,16 

0,6 3,0 11,78 
10 

0,8 3,0 6,56 

0,2 5,0 3,91 

0,4 5,0 11,74 

0,6 5,0 12,21 
20 

0,8 5,0 7,36 

Média 3,7 9,09 

Tabela 3.2 - Resultados da heurística construtiva proposta. 

A partir da tabela acima, é possível perceber que os tempos computacionais da 

heurística são bastante reduzidos, o que faz com que seja uma das técnicas mais 

indicadas para situações nas quais há a necessidade de obtenção de uma solução num 

intervalo curto de tempo. Os resultados mostraram-se razoáveis, aproximadamente 

9% piores do que os valores ótimos. Para valores extremos de h (0,2 e 0,8), o 

desempenho é razoável enquanto que, para valores intermediários de h (0,4 e 0,6), os 

resultados são mais distantes dos resultados ótimos. 

3.4 -  Resultados do Algoritmo Branch-and-Bound Proposto 

Nessa seção, serão expostos os resultados obtidos, assim como uma análise 

detalhada do desempenho do algoritmo e dos critérios elaborados para as estratégias 

propostas. 
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3.4.1 - Resultados das Combinações Propostas 

Em relação aos valores das soluções obtidas pelo algoritmo proposto, todas as 

combinações obtiveram os valores ótimos das amostras processadas.  

As tabelas 3.3 e 3.4 a seguir mostram os tempos de processamento consumidos 

por cada uma das combinações processadas. Em fundo cinza, estão destacados os 

melhores tempos obtidos. 
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E1→E2 

OC1 OC2 

Pai LI Pai p Pai LI Pai p 

LI0 LI1 LI2 LI0 LI1 LI2 LI0 LI1 LI2 LI0 LI1 LI2 

n h 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 

0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 0,51 0,51 0,55 0,46 0,45 

0,4 3,33 3,37 3,37 3,32 3,33 3,31 1,31 1,23 1,06 1,28 1,26 1,21 

0,6 5,08 5,29 4,67 5,02 5,08 4,54 2,85 2,90 2,76 2,85 2,86 2,76 
20 

0,8 1,25 1,23 1,23 1,23 1,22 1,18 1,19 1,19 1,20 1,19 1,19 1,19 

Total 9,85 10,09 9,47 9,77 9,84 9,23 5,95 5,85 5,54 5,88 5,77 5,62 

Tabela 3.3 – Tempos de processamento (em segundos) obtidos com as Combinações de A1 a A12. 
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E2→E1 

OC1 OC2 

Pai LI Pai p Pai LI Pai p 

LI0 LI1 LI2 LI0 LI1 LI2 LI0 LI1 LI2 LI0 LI1 LI2 

n h 

A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 

0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 

0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,58 0,50 0,49 0,48 0,41 0,42 

0,4 3,38 3,45 3,42 3,38 3,37 3,36 1,39 1,22 1,20 1,18 1,14 1,10 

0,6 5,00 5,16 4,53 4,88 4,97 4,38 2,86 2,82 2,79 2,81 2,79 2,66 
20 

0,8 1,14 1,13 1,12 1,14 1,13 1,12 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 1,19 

Total 9,73 9,95 9,28 9,61 9,71 9,06 6,04 5,74 5,68 5,67 5,54 5,38 

Tabela 3.4 - Tempos de processamento (em segundos) obtidos com as Combinações de A13 a A24. 
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Com base nas tabelas anteriores 3.3 e 3.4, é possível afirmar que, para os casos 

de 10 tarefas, os tempos computacionais são tão reduzidos e semelhantes que não 

possibilitam uma análise comparativa do desempenho dos diferentes critérios 

estabelecidos. 

Para os casos de 20 tarefas, embora os tempos computacionais sejam maiores, 

a diferença também é bastante reduzida. O melhor tempo total foi obtido pela 

combinação A24 (Estratégia 1 (OC2 + Pai p + LI2) processada depois da Estratégia 

2), que apresentou na somatória de todos os cenários testados um tempo de 5,38 

segundos. No caso em que h = 0,4, a combinação A9 (Estratégia 1 (OC2 + Pai LI + 

LI2) antes da Estratégia 2) foi a que apresentou melhor desempenho. No caso em que 

h = 0,6, a combinação A24 (Estratégia 1 (OC2 + Pai p + LI2) processada depois da 

Estratégia 2) foi a que apresentou melhor desempenho. Para h = 0,8, as combinações 

que melhores desempenhos obtiveram foram a A18 (Estratégia 1 (OC1 + Pai p + LI2) 

depois da Estratégia 2) e a A15 (Estratégia 1 (OC1 + Pai LI + LI2) depois da Estratégia 

2). Para h = 0,2, todas as combinações com a ordem de construção OC1 apresentaram 

desempenho equivalente e superior às demais. Nota-se também que todas as 

combinações com melhores desempenhos utilizam o limitante inferior LI2, que 

possui uma estimativa melhor da solução final. Uma análise mais aprofundada dos 

resultados será realizada a seguir para avaliar o desempenho do algoritmo e dos 

critérios utilizados na sua elaboração, a fim de validar essas análises iniciais e validar 

a escolha da combinação A24 como o algoritmo padrão final de melhor desempenho. 

3.4.2 - Análise Geral do Desempenho do Algoritmo Branch-and-Bound Proposto 

Na Tabela 3.5 a seguir, são mostrados a diferença dos melhores resultados 

obtidos pelas combinações testadas em relação ao benchmark utilizado, o seu tempo 

de processamento e a quantidade percentual de nós explorados: 
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n h 
Dif% em 

relação ao 
benchmark 

Tempo de 
Processamento (s) 

% Nós 
Explorados 

0,2 0,000 0,00 1,3 . 10-1 

0,4 0,000 0,00 2,9 . 10-1 

0,6 0,000 0,00 4,9 . 10-1 
10 

0,8 0,000 0,00 4,0 . 10-1 

0,2 -3,902 0,20 6,1 . 10-11 

0,4 -1,589 1,06 2,9 . 10-10 

0,6 -0,745 2,66 7,8 . 10-10 
20 

0,8 -0,384 1,12 2,7 . 10-10 

Tabela 3.5 - Resumo dos resultados do algoritmo proposto. 

Para os casos de 10 tarefas, o benchmark fornece os resultados ótimos obtidos 

pelo programa de otimização comercial LINDO processando a formulação 

matemática descrita na seção 1.2. Sendo assim, os resultados obtidos pelo algoritmo 

proposto comprovam a sua robustez, uma vez que o mesmo conseguiu atingir todos 

os valores de referência.  

Nos casos de 20 tarefas, para os quais o benchmark não é composto por 

resultados ótimos, o algoritmo proposto obteve resultados até 3,9% melhores do que 

o valor de referência, revelando a diferença existente entre o benchmark e a solução 

ótima dos problemas. Assim, os resultados obtidos nesse estudo podem servir como 

referência para avaliação de eficácia de técnicas heurísticas e meta-heurísticas. 

A coluna Tempo de Processamento (s) mostra os menores tempos de 

processamento obtidos. É possível notar que se trata de tempos computacionais 

bastante baixos para algoritmos exatos. 

A eficiência do algoritmo proposto pode ser verificada pela porcentagem de 

nós explorados em relação ao total. A quantidade de nós explorados foi comparada 

ao máximo número de nós possíveis em cada caso, dado pela expressão abaixo: 

nnnNosMaximaQuantidade 2)1(!__ ⋅−+=  

onde 

!n  refere-se ao cálculo da quantidade máxima de nós na árvore da Estratégia 1; 

nn 2)1( ⋅−  refere-se ao cálculo da quantidade máxima de nós na árvore da 

Estratégia 2. 

Na coluna % Nós Explorados da Tabela 3.5, os valores porcentuais obtidos 

revelam um bom desempenho do algoritmo, mostrando que, com a avaliação de uma 
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parcela bastante reduzida de nós, foi possível obter a solução ótima dos problemas 

testados em um tempo de processamento reduzido. 

Em relação aos tempos de processamento de cada estratégia, foi possível 

observar que as estratégias possuem comportamentos diferentes conforme o valor de 

h. Isso pode ser visto na Tabela 3.6 a seguir, na qual são mostrados os tempos de 

processamento das combinações testadas que obtiveram o melhor desempenho: 

 

Tempo de Processamento (s) 
n h 

Estratégia 1 Estratégia 2 Total 

0,2 0,00 0,00 0,00 

0,4 0,00 0,00 0,00 

0,6 0,00 0,00 0,00 
10 

0,8 0,00 0,00 0,00 

0,2 0,14 0,06 0,20 

0,4 0,50 0,56 1,06 

0,6 1,75 0,91 2,66 
20 

0,8 0,05 0,97 1,12 

Tabela 3.6 – Tempos de processamentos por estratégia. 

Na Tabela 3.6, também se observa que a estratégia 1 obtém melhores 

resultados com datas de entrega próximas aos extremos (h = 0,2 e h = 0,8). Nessas 

situações, a eliminação dos nós por pela ultrapassagem é mais rápida do que nas 

outras duas situações (h = 0,4 e h = 0,6), pelo fato de que a data de entrega está mais 

próxima do início da seqüência, seja ela iniciando no instante zero ou no final. 

Nesses casos, além do limitante superior, oriundo da heurística, ser de melhor 

qualidade, a ultrapassagem da data de entrega é realizada mais rapidamente. 

Por sua vez, na estratégia 2, os tempos computacionais crescem à medida que h 

aumenta. Isso se deve ao aumento do espaço de soluções: para valores de h pequenos 

(h = 0,2 e h = 0,4), uma grande parte das alternativas com alto número de tarefas 

antes da data de entrega é eliminada, pois produzem soluções inviáveis (cuja soma 

dos tempos de processamento das tarefas antes da data de entrega é maior do que a 

data de entrega), enquanto que, para valores de h altos (h = 0,6 e h = 0,8), isso não 

ocorre e as árvores são exploradas. 
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3.4.3 - Análise do Desempenho dos Critérios Utilizados 

A partir dos resultados expostos nas tabelas 3.3 e 3.4, é possível realizar uma 

análise detalhada do desempenho dos diferentes critérios adotados. Como já foi 

mencionado anteriormente, todas as combinações obtêm a solução ótima dos 

problemas. Nessa análise a seguir, será avaliada a eficiência computacional dos 

critérios relacionados na elaboração do algoritmo a fim de escolher um algoritmo 

padrão final a ser adotado para futuros trabalhos. 

Embora os resultados obtidos sejam bastante semelhantes, foi possível 

identificar algumas alternativas mais promissoras. 

As métricas utilizadas para a avaliação dos critérios foram: Tempo Total de 

Processamento, que contabiliza a somatória dos tempos computacionais de todos os 

casos testados, e Número de Vitórias, que indica a quantidade de casos em que cada 

critério obteve resultado superior em relação aos demais. Os empates, quando 

existirem, são também contabilizados como vitórias. 

Quando utilizados em conjunto, esses fatores podem evitar análises 

precipitadas. O Tempo Total de Processamento pode minimizar o efeito de uma 

grande diferença no Número de Vitórias causadas por diferenças quase desprezíveis, 

enquanto que o Número de Vitórias pode amenizar o impacto causado por uma 

vitória por uma alta diferença de tempo, que não representa o comportamento dos 

demais casos. 

3.4.3.1 - Análise do Desempenho das Ordens de Construção de Seqüência da 

Estratégia 1 

Consolidando os dados das Tabelas 3.3 e 3.4 em relação ao tempo de 

processamento consumido por cada ordem de construção de seqüência da Estratégia 

1, assim como em relação ao respectivo número de vitórias, obteve-se o seguinte 

resultado comparativo mostrado na Tabela 3.7 a seguir: 
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Ordem de 

Construção 

Tempo Total de Processamento 

(em segundos) 
Número de Vitórias 

OC1 115,58 67 

OC2 68,67 77 

Tabela 3.7 – Comparativo dos tempos de processamento por ordem de construção. 

Analisando a tabela acima, observa-se que, em termos gerais, tanto no tempo 

total de processamento quanto no número de vitórias, a ordem de construção OC2 

obteve um desempenho melhor do que a OC1. Porém, nota-se, através da análise das 

Tabelas 3.3 e 3.4, que, para os casos em que h = 0,2, a OC1 apresenta resultados 

sistematicamente melhores do que a OC2. Isso mostra que a proximidade entre a data 

de entrega e o instante a partir do qual a seqüência é construída influencia no 

desempenho do modelo proposto. Quando a seqüência é construída no lado mais 

próximo à data de entrega, a última é ultrapassada mais rapidamente e a seqüência 

final pode ser determinada ordenando-se as tarefas restantes de acordo com a 

propriedade de formato em V da seqüência ótima. 

3.4.3.2 - Análise do Desempenho dos Critérios de Escolha do Nó Pai da 

Estratégia  ּ1 

Consolidando os dados das Tabelas 3.3 e 3.4 em relação ao tempo de 

processamento consumido por cada critério de escolha do nó pai da Estratégia 1, 

assim como em relação ao respectivo número de vitórias, obteve-se o seguinte 

resultado comparativo expresso na Tabela 3.8 a seguir: 

 

Critério de Escolha 

do Nó Pai 

Tempo Total de Processamento 

(em segundos) 
Número de Vitórias 

Pai LI 93,19 64 

Pai p 91,06 94 

Tabela 3.8 – Comparativo dos tempos de processamento por critério de escolha do nó 

pai. 

A análise da tabela acima indica que o critério de escolha do pai Pai p possui 

um desempenho geral melhor do que o do Pai LI. Isso evidencia as considerações do 

item 3.3.1 anterior, no qual se comenta a eficiência originada quando a seqüência 
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parcial ultrapassa mais rapidamente a data de entrega e a solução final pode ser 

determinada, evitando-se a exploração dos níveis mais baixos da árvore. 

3.4.3.3 - Análise do Desempenho dos Limitantes Inferiores da Estratégia 1 

Consolidando os dados das Tabelas 3.3 e 3.4 em relação ao tempo de 

processamento consumido por cada limitante inferior da Estratégia 1, assim como em 

relação ao respectivo número de vitórias, obteve-se o seguinte resultado comparativo 

mostrado na Tabela 3.9 a seguir: 

 

Limitante Inferior 
Tempo Total de Processamento 

(em segundos) 
Número de Vitórias 

LI0 62,50 42 

LI1 62,47 43 

LI2 59,28 60 

Tabela 3.9 – Comparativo dos tempos de processamento por limitante inferior. 

A análise da tabela acima revela que, quanto mais elaborado o limitante 

inferior, melhor o seu desempenho em termos de tempo computacional. O limitante 

inferior LI2 obteve um desempenho melhor do que o LI1 que, por sua vez, obteve um 

desempenho levemente superior ao do LI0. Esse resultado poderia ser esperado, uma 

vez que, quanto mais elaborado é o cálculo do limitante, mais próximo do valor da 

função objetivo é a sua estimativa. Conseqüentemente, prematuramente os nós que 

gerarão soluções piores serão prematuramente descartados, reduzindo o campo de 

soluções a serem avaliadas e o tempo necessário para sua execução. 

3.4.3.4 - Análise do Desempenho da Combinação de Ordem de Execução das 

Estratégias 1 e 2 

Consolidando os dados das Tabelas 3.3 e 3.4 em relação ao tempo de 

processamento consumido por cada combinação na ordem de execução das 

estratégias 1 e 2, assim como o respectivo número de vitórias, obteve-se o seguinte 

resultado comparativo mostrado na Tabela 3.10 a seguir: 
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Ordem de Execução 
Tempo Total de Processamento 

(em segundos) 
Número de Vitórias 

Estratégia 1 antes da 

Estratégia 2 
92,88 73 

Estratégia 1 depois da 

Estratégia 2 
91,37 80 

Tabela 3.10 – Comparativo dos tempos de processamento por ordem de execução. 

A partir da análise da tabela acima, é possível afirmar que, tanto no número de 

vitórias quanto no tempo total de processamento, a ordem de execução Estratégia 1 

depois da Estratégia 2 tem desempenho melhor do que a execução da Estratégia 1 

antes da Estratégia 2. 

3.5 -  Resultados da Formulação Matemática no CPLEX 

A formulação matemática do problema adaptada de Biskup & Feldmann 

(2001), detalhada na seção 1.2, foi processada em um programa de otimização 

comercial, o CPLEX versão 7.0. Esse programa é reconhecidamente eficaz no 

processamento de modelos matemáticos complexos na área de pesquisa operacional 

e é utilizado tanto para fins acadêmicos quanto profissionais. 

Os tempos de processamento necessários para a obtenção dos valores ótimos 

de cada caso e a comparação com os tempos obtidos com os melhores tempos 

obtidos pelas combinações testadas do algoritmo branch-and-bound proposto são 

demonstrados na Tabela 3.11 a seguir: 

 

Tempo de Processamento (em segundos) 

N h CPLEX 
Formulação de Biskup & 

Feldmann (2001) 

Algoritmo Branch-and-
Bound Proposto 

0,2 39,86 0,00 

0,4 52,66 0,00 

0,6 25,29 0,00 
10 

0,8 21,54 0,00 

0,2 N 0,20 

0,4 N 1,06 

0,6 N 2,66 
20 

0,8 N 1,12 

Tabela 3.11 – Comparativo de desempenho entre o algoritmo proposto e o CPLEX. 
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Na Tabela 3.11 anterior, os campos preenchidos com N representam casos em 

que o método não obteve os valores ótimos no tempo limite pré-determinado. 

Comparando-se o desempenho das duas situações, observa-se que o algoritmo 

proposto obteve um desempenho bastante superior ao CPLEX. Isso demonstra a 

eficiência do algoritmo, dada principalmente pela utilização de propriedades e 

características do problema no intuito de eliminar previamente soluções de qualidade 

inferior. 

3.6 -  Considerações Finais 

De um modo geral, os tempos de processamento foram bons, dado que são 

obtidos por métodos exatos, e o algoritmo foi eficaz em seu objetivo de obter os 

valores das soluções ótimas para todos os casos. Os testes realizados com o CPLEX 

processando a formulação matemática dada de Biskup & Feldmann (2001), 

comparados com os resultados obtidos com o algoritmo proposto, comprovam essa 

afirmação. 

A obtenção dos valores ótimos revelou a diferença que o benchmark e a 

heurística proposta encontravam-se das melhores soluções existentes. Esse tipo de 

comparação pode ser utilizado para avaliar o desempenho de heurísticas e meta-

heurísticas existentes na literatura ou a serem desenvolvidas.  

Para os casos de 10 tarefas, os tempos mostraram-se bastante reduzidos, 

praticamente não existindo diferença significativa entre as diferentes combinações 

processadas. 

Com a análise dos casos de 20 tarefas, foi possível observar que algumas 

alternativas mostraram-se mais eficientes do que as demais. Embora a combinação 

A24 (Estratégia 1 (OC2 + Pai p + LI2) processada depois da Estratégia 2) não tenha 

apresentado desempenho significativamente superior às demais combinações, revela 

a tendência observada na análise realizada em cada um dos critérios elaborados: a de 

que as escolhas (OC2, Pai p, LI2 e E2→E1) apresentam, em geral, eficiência maior 

do que as demais alternativas. 

Com o mesmo algoritmo, tentou-se processar amostras de tamanhos maiores 

(50 e 100 tarefas). Porém todas as buscas estouraram o tempo limite de 3.600 
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segundos por estratégia sem soluções próximas ao valor ótimo, demonstrando a 

complexidade do problema. 

 



 

Capítulo 4 – Conclusões 

59 

4 -  CONCLUSÕES 

Nesse trabalho, foi considerado um problema de programação de tarefas em 

uma única máquina sujeita a penalidades de atraso e de adiantamento dependentes 

das tarefas. A abordagem de resolução proposta foi a utilização de um algoritmo do 

tipo branch-and-bound para obtenção da solução ótima do problema que minimize a 

soma das penalidades de adiantamento e de atraso. Técnicas desse tipo permitem a 

obtenção de resultados ótimos através da enumeração implícita do espaço de 

soluções. Por outro lado, como desvantagem principal, destaca-se o tempo 

prolongado de processamento.  

No tratamento desse problema, o uso de limitantes superiores e de limitantes 

inferiores permitiu a redução do tempo de processamento através da eliminação 

antecipada de soluções piores do que a melhor solução até então conhecida. Foram 

utilizadas na elaboração do algoritmo características intrínsecas do problema que 

permitiram determinar regras de dominância e aumentar a eficiência do algoritmo. 

Como era esperado, foi possível, com o algoritmo desenvolvido, resolver 

apenas problemas de pequeno porte (10 e 20 tarefas), uma vez que o tempo de 

processamento aumenta exponencialmente com o aumento da quantidade de tarefas a 

serem seqüenciadas. 

Baseado na Propriedade 1 da seção 1.3, o algoritmo proposto apresentou duas 

abordagens, englobando todo o campo de soluções: Estratégia 1 – Início da 

seqüência no instante zero e Estratégia 2 – Início da seqüência num instante diferente 

de zero. 

A implementação do algoritmo foi realizada com uma amostra de dados obtida 

na literatura, partindo de soluções iniciais dadas por uma heurística proposta. Os 

resultados demonstraram o bom funcionamento do modelo. O desempenho do 

algoritmo foi bom, com tempos de processamento bastante baixos. Foram também 

avaliados diferentes critérios de escolha do nó pai, ordem de construção e limitante 

inferior para a Estratégia 1, com desempenhos bastante próximos entre os candidatos. 

Os testes exaustivos realizados com as combinações de critérios sugeridos no 

desenvolvimento do algoritmo revelaram que o algoritmo final deveria ser composto 
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pelas escolhas de ordem de construção OC2, critério de escolha do pai Pai p, 

limitante inferior LI2 e ordem de execução com a Estratégia 1 depois da Estratégia 2. 

Com isso, foi possível constatar a viabilidade do uso do algoritmo branch-and-

bound para resolução desse tipo de problema. Além disso, obtiveram-se, para os 

problemas propostos, os valores ótimos da função objetivo, revelando que o 

benchmark pode ser melhorado em até 3,9%. Esses resultados podem servir de 

referência para avaliação de desempenho de algoritmos heurísticos e meta-

heurísticos desenvolvidos para tratar esse problema. 

Em comparação a programas de otimização comerciais, o algoritmo proposto 

mostrou-se bastante eficiente, uma vez que obteve desempenho superior ao CPLEX 

processando a formulação matemática proposta por Biskup & Feldmann (2001). Isso 

também demonstra a importância da utilização de características do problema no 

desenvolvimento do modelo. 

Como futuro passo desse trabalho, propõe-se o desenvolvimento de novas 

abordagens, que permitam o tratamento de amostras de tamanhos maiores em tempos 

de processamento razoáveis. 
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