
APLICAÇÃO DO PROBLEMA DE JOB-SHOP SCHEDULING EM ACIARIAS 

 

Leonardo Macedo Pinheiro Portilho 

 

MONOGRAFIA SUBMETIDA À COORDENAÇÃO DE CURSO DE ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA PRODUÇÃO. 

 

Aprovada por: 

 

________________________________________________ 

Prof. Fernando Marques de Almeida Nogueira, M. Sc.  

        

 

________________________________________________ 

Prof. Eduardo Breviglieri de Castro Pereira, D.Sc. 

 

 

________________________________________________ 

Profª. Cândida Cristina Bosich Pinto, Bac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIZ DE FORA, MG - BRASIL 

JANEIRO DE 2007 

 



 ii

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

PORTILHO, LEONARDO MACEDO PINHEIRO 

Aplicação do Problema de Job-Shop Sche- 

duling em Aciarias [Juiz de Fora] 2007 

VII, 55 p. 29,7 cm (EPD/UFJF, Bac., 

Engenharia de Produção, 2007) 

Tese - Universidade Federal de Juiz de 

Fora, EPD 

1. Scheduling 

I. EPD/UFJF 

II. Aplicação do Problema de Job-Shop Sche- 

duling em Aciarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jesus Cristo, Wagner, Inês Regina, Vanessa, Luciana e Loren 



 iv

AGRADECIMENTOS 

 

 O momento mais importante dessa monografia é agradecer às pessoas que 

contribuíram com seu tempo, dedicação, orações e presença marcante nos períodos mais 

difíceis. 

 Começo agradecendo a Jesus Cristo que esteve presente não só agora, mas em 

todos os momentos da minha vida, quando eu estava desanimado sua presença sempre me 

fortaleceu e me encorajou a continuar, “Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é 

pequena.” (Provérbios 24.10). 

 Agradeço aos meus pais Wagner e Inês Regina, pelo amor e confiança que 

depositaram em mim que me impulsionaram para mais essa vitória. A minha noiva Vanessa 

que sempre me apoiou quando eu mais precisava, esteve do meu lado me incentivando e 

sendo minha companheira ao longo desse trabalho. As minhas irmãs Luciana e Loren que 

muitas vezes se sacrificaram, atrasando seus compromissos para que eu pudesse terminar 

essa monografia. Ao meu orientador Fernando, que me auxiliou e dedicou grande parte do 

seu tempo para essa monografia tornar-se concreta. Ao Projeto GEPRO, em especial à 

Thaís, Arnaldo e Evandro que me ensinaram muito durante o tempo que trabalhamos juntos. 

Ao Ary meu gerente na Hiper-Roll Embalagens que contribuiu muito durante a etapa de 

conclusão desse trabalho. 

 Enfim, agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para mais essa 

vitória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v

Resumo da monografia apresentada à Coordenação de Curso de Engenharia de Produção 

como parte dos requisitos necessários para a graduação em Engenharia Produção. 

 

APLICAÇÃO DO PROBLEMA DE JOB-SHOP SCHEDULING EM ACIARIAS 

 

 

Leonardo Macedo Pinheiro Portilho 

 

Janeiro/2007 

 

Orientador: Fernando Marques de Almeida Nogueira 

   

 

Curso: Engenharia de Produção 

 

Em uma siderúrgica um importante setor na produção de aço é a aciaria onde se realiza a 

conversão do ferro-gusa, oriundo dos redutores (geralmente alto-fornos), em aço. Uma 

aciaria pode ser composta por vários recursos, tais como convertedores, fornos panelas, 

pontes e carros de transporte entre outros. Em função do tipo de aço a ser produzido, a 

seqüência de recursos a ser utilizada bem como os tempos demandados em cada recurso 

podem variar. A fim de se aprimorar o aproveitamento destes recursos, faz-se necessário 

planejar e controlar, de maneira ótima, todas as atividades envolvidas na produção. Este 

trabalho tem como objetivo modelar e resolver um Problema de Seqüenciamento e 

Scheduling presente em aciaria, conhecido na área de otimização como Job-Shop 

Scheduling. O problema do tipo Job-Shop Scheduling pode ser descrito da seguinte forma: 

dado um conjunto de jobs e um conjunto de máquinas, sendo que cada job consiste de uma 

seqüência de operações em que cada uma das quais deve ser processada durante um 

período de tempo ininterrupto, de um dado tamanho, em uma dada máquina. Cada máquina 

pode processar no máximo uma operação por vez. O problema consiste em seqüenciar as 

operações em função de um objetivo, que pode ser minimização da duração total para 

completar todos os jobs (Makespan), minimização do número de jobs (tarefas) atrasados, 

entre outros. Este trabalho se limita à minimização do Makespan. Em termos técnicos, o 

Problema de Seqüenciamento e Scheduling apresenta complexidade NP-Hard (Non-

deterministic Polynomial-time hard), o que implica em alto custo (esforço) computacional 

mesmo para problemas considerados pequenos. 
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 In siderurgical an important sector in the steel production is steel-making where is 

carries through the conversion of the iron, deriving of the reducing (blast furnaces), in steel.  

A steel-making can be composed for some resources, such as converters, ovens pans, 

bridges and cars of transport among others. In function of the type of steel to be produced, 

the sequence of resources to be used as well as the times demanded in each resource can 

varies. In order to improve the exploitation of these resources, one becomes necessary to 

plan and to control, in excellent way, all the involved activities in the production. This work 

has as objective shape and to decide a scheduling problem in steel-making, known in the 

optimization area as Job-Shop Scheduling. The problem Job-Shop Scheduling can be 

described of the following form: given to a set of jobs and a set of machines, being that each 

job consists of a sequence of operations where each one of which must be processed during 

a period uninterrupted time, in a determined time, in one determined machine. Each machine 

can process in the maximum an operation for time. The problem consists to arrange the 

operations in function of an objective, that can be minimization of the Makespan, 

minimization of the number of jobs (tasks) been slow, among others. This work if limits to the 

minimization of the Makespan. In terms technician, the Problem of Scheduling present NP-

Hard complexity (Non-deterministic Polynomial-teams hard), what it implies in high cost 

(effort) computational for problems exactly considered small. 
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Capítulo I 
INTRODUÇÃO 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS OU APRESENTAÇÃO 
 Apesar da produção de aço ser um processo bastante conhecido, a tecnologia 

envolvida neste setor tem-se mostrado em constante evolução. A produção de aço é uma 

operação complexa composta por processos contínuos e discretos, sendo que alguns 

destes devem se relacionar de maneira seqüencial e outros de maneira paralela. 

  Levando em consideração o grau de complexidade desse processo produtivo, a 

programação e o gerenciamento dos recursos de produção é uma tarefa complicada. É 

nesse contexto, que surge o desenvolvimento de metodologias capazes de auxiliar as 

tomadas de decisões dentro das organizações. 

 O presente trabalho busca solucionar o problema de Seqüenciamento e Scheduling 

que é uma das atividades que compõem o planejamento da produção (programação da 

produção), tomando como exemplo um ambiente de aciaria. 

 

2. OBJETIVOS 
 Este trabalho tem como objetivo implementar um programa computacional para o 

Problema de Seqüenciamento e Scheduling das  corridas de aço em uma aciaria qualquer.  

 

3. JUSTIFICATIVAS 
 A grande complexidade da programação e gerenciamento dos recursos de produção, 

bem como a necessidade de agilidade, rapidez nas decisões e a busca de vantagens 

competitivas sustentáveis tem sido o cenário representativo de diversos setores produtivos, 

inclusive o da produção de aço. Este trabalho busca propor uma solução para o problema 

de Seqüenciamento e Scheduling que é uma das atividades que compõem o planejamento 

da produção (programação da produção). 

  

4. ESCOPO DO TRABALHO OU CONDIÇÕES DE CONTORNO 
 O trabalho oferece subsídios na solução do problema de Seqüenciamento e 

Scheduling das corridas de aço em aciarias, mas pode ser adaptado para outras linhas de 

produção envolvendo o modelo Job-Shop Scheduling. 

 

5. METODOLOGIA 
 O desafio nesse projeto é produzir a solução ótima para o Problema de 

Seqüenciamento e Scheduling em um ambiente de aciaria. Para tanto, as seguintes 

atividades foram desenvolvidas: 
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− Modelagem do Problema Job-Shop Scheduling: Elaboração do cenário de 

atuação do algoritmo Branch & Bound, ou seja, descrever os processos de 

fabricação do aço, mais especificamente o ambiente de aciaria que é o objeto em 

questão. Implementação dos parâmetros necessários para a modelagem do 

problema Job-Shop Scheduling (Descrição, definição das rotas, tempos de 

processamento e de inicialização de cada job, definição das máquinas que 

compõe o sistema e definição do objetivo do problema, nesse caso, será 

minimizar o makespan). 

 

− Elaboração do algoritmo: Desenvolvimento de um algoritmo baseado no 

método Branch & Bound. O software utilizado na elaboração do algoritmo é o 

Matlab, versão 7.0. A justificativa para a elaboração do método Branch & Bound 

se deve ao fato do mesmo garantir a solução ótima para o problema Job-Shop 

Scheduling, o que não ocorre com os métodos heurísticos que podem oferecer 

soluções sub-ótimas. 

 

− Experimentos Computacionais: Os experimentos serão realizados comparando 

os resultados obtidos com o método Branch & Bound, para o problema Job-Shop 

Scheduling, com os resultados obtidos pelo Software LISA baseado no Algoritmo 

Heurístico (Shifting Bottleneck Heuristic). 

 

 As etapas deste estudo estão discriminadas no cronograma abaixo: 

 

Tabela 1 - Cronograma de atividades 

Abril Maio Junho Julho 
Agosto à 

Dezembro 

Meses 

quinzenas 

Itens 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 7a 

Definição do tema a ser estudado X X         

Definição do setor a ser analisado X X         

Revisão Bibliográfica X X X X X   X   

Proposta para Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) 
X X     

 
   

Coleta de Dados     X X     

Análise dos Dados     X X     

Elaboração do algoritmo  X X X X X  X   

Memorial de Qualificação TCC      X   X  

Elaboração do Relatório          X 
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Capítulo II 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (ESTADO DA ARTE) 

 

 Apresentaremos, especificamente, a classe do problema conhecida como Job-Shop 

Scheduling que se pretende tratar nesse projeto. Para tanto, recorreu-se às definições e 

premissas existentes na teoria clássica da programação. 

 Seguem algumas definições de Scheduling de pesquisadores envolvidos na área: 

− Scheduling tem como objetivo a alocação de recursos no tempo necessário 

para executar um conjunto de processos (Baker, 1974). 

− Sequenciamento e Scheduling preocupam-se com a alocação ótima de 

recursos limitados a atividades no tempo (Lawler, 1989). 

− Alocação de recursos (máquinas, ferramentas, operadores humanos) ao 

longo do tempo a um conjunto de tarefas, atendendo a uma variedade de 

restrições e objetivos (Norman, 1994). 

 

1. O PROBLEMA DE JOB-SHOP SCHEDULING 
 O problema da programação da produção do tipo Job-Shop Scheduling pode ser 

descrito da seguinte forma. Supõe-se que haja um número finito de jobs e máquinas, um job 

é definido por uma seqüência de operações que devem ser executadas em uma dada 

ordem. Cada uma destas operações é realizada por uma máquina por um período de tempo. 

É também assumido que cada máquina pode realizar apenas uma operação ao mesmo 

tempo. No caso mais geral, pode haver mais de uma máquina do mesmo tipo formando 

centros de máquinas. (Pinedo, 2002). 

 Uma vez que as seqüências de máquinas de cada job são fixas, o problema a ser 

resolvido consiste em determinar as seqüências dos jobs em cada máquina, de forma que o 

tempo de execução transcorrido, desde o início do primeiro job até o término do último, seja 

mínimo. Essa medida de qualidade de programa, conhecida por makespan, não é a única 

existente, porém é o critério mais simples e o mais largamente utilizado. (Rodammer & 

White,1988). O objetivo é encontrar a solução com menor makespan (tempo de finalização), 

ou seja, a melhor solução para o problema. 

 Normalmente o número de combinações (soluções) é muito grande, o que torna o 

Job-Shop Scheduling um dos mais difíceis problemas. Testes para problemas maiores são 

mais difíceis de obter o agendamento ótimo conhecido, ou seja, mais difícil é obter o arranjo 

de todas as tarefas nas máquinas que satisfaz as restrições de precedência cujo 

processamento se faz em um menor tempo. 
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1.1. ESTRUTURA E ANOTAÇÃO  

 Job-Shop ( mJ ): Em um Job-Shop com m máquinas, cada job tem sua rota particular 

predeterminada para seguir. Uma distinção é feita entre jobs na fábrica na qual cada job 

visita cada máquina no máximo uma vez e os jobs que visitam cada máquina mais de uma 

vez. 

 Tempo de processamento ( ijp ): O ijp  representa o tempo de processamento do 

job j  na máquina i . O subscrito i  é omitido se o tempo de processamento do job j  não 

depende da máquina ou se job j  é processado somente em uma determinada máquina. 

 Data de início ( jr ): A data de início jr  do job j  pode também ser referida para uma 

data preparada. É o tempo que o job chega no sistema (o tempo mais cedo no qual o job j  

pode começar no processo). 

 Data de vencimento ( jd ): A data de vencimento jd  do job j  representa a 

passagem para outro processo ou data de finalização (a data que o job está prometido para 

o cliente). 

 Makespan ( maxC ): O makespan (tempo de fabricação), definido como 

),...,max( 1 nCC , o tempo de finalização do último job deixar o sistema. Um tempo de 

fabricação mínimo geralmente implica em máxima utilização da(s) máquina(as). 

 Maximum Lateness ( maxL ): É definido como ).,...,max( 1 nLL  Ele mede a pior 

violação das datas de vencimento. 

 O problema consiste em seqüenciar as operações de tal maneira que minimize, por 

exemplo, a duração total (Makespan) para completar todos os jobs. Outros objetivos são 

também permitidos. 

 Para o caso de Makespan mínimo ( max|| CJ m ) a seguinte programação matemática 

pode ser utilizada: 

 

Minimizar maxC                                                                   ( 1 ) 

sujeito a:  

ijijkj pyy ≥−  ( ) ( ) Aj,kj,itodopara ∈→            ( 2 ) 

ijijmax pyC ≥−  ( ) Nj,itodopara ∈                         ( 3 ) 

ijijilililij pyyoupyy ≥−≥−  ( ) ( ) m,...,1ij,iel,itodopara =    ( 4 ) 

0yij ≥  ( ) Nj,itodopara ∈                         ( 5 ) 
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onde: 

 

ijy  é o tempo inicial da operação ( )j,i  (máquina i, job j) 

ijp é a duração do job j na máquina i 

N é o conjunto de todas as operações ( )j,i  

A é o conjunto de todas as restrições de rotas ( ) ( )j,kj,i →  

m é o número total de máquinas 

 

 Apesar da linearidade do modelo, o terceiro grupo de restrições impede que este 

problema seja resolvido como um problema de Programação Linear convencional. O uso de 

métodos baseados em Branch & Bound torna-se então necessário para a obtenção de 

soluções ótimas. O algoritmo a ser desenvolvido utiliza uma técnica de programação flexível 

que implementa o algoritmo Branch & Bound.  

 

1.2. CLASSIFICAÇÃO DOS ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO 
 O problema Job-Shop Scheduling é classificado na literatura como NP-Hard, isto é, é 

um problema para o qual não existem algoritmos que o resolva em tempo polinomial. Trata-

se de um “problema de otimização combinatória” (Souza, 2001). Utiliza-se de uma 

enumeração explícita ou implícita de todas as alternativas possíveis a procura de soluções 

satisfatórias ou a procura da solução ótima, dependendo da classe do algoritmo de 

otimização utilizado. 

 Os algoritmos de otimização podem ser classificados em duas classes: os modelos 

matemáticos (procura a solução ótima) e os heurísticos (procura por aproximação). 

 

− Modelos Matemáticos: Modelo que enfatiza a obtenção de resultados 

ótimos em função de algum parâmetro de desempenho. Este pode ser, por 

exemplo, a minimização dos tempos de produção ou a maximização do uso 

dos recursos. Dependendo da complexidade do problema tratado, pode 

consumir muito tempo para obter a solução ótima. 

 

− Modelos Ponto-a-Ponto: A busca pela melhor solução se processa sempre 

de um único ponto para outro (inicia-se com um único candidato), no espaço 

de decisão, através da aplicação de alguma regra de transição, ou seja, o 

método realiza a busca sempre na vizinhança do ponto corrente, constituindo, 

portanto, um método de busca local. 
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− Modelos Heurísticos: Modelo baseado em regras práticas (indutivas) de 

escalonamento que enfatiza a obtenção de “boas” soluções, próxima da 

solução ótima, sem, no entanto, garantir a solução ótima. Os modelos 

heurísticos são caracterizados pela obtenção de boas soluções para um 

problema em tempos de computação viáveis. 

 
 
 
 A escolha do modelo mais adequado à solução de problemas reais do tipo Job-Shop 

Scheduling deve levar em consideração alguns aspectos como: 

− O número de máquinas envolvidas; 

− Os roteiros das ordens de fabricação (jobs); 

− O regime de chegada das ordens; 

− A variabilidade dos tempos de processamento entre outras características. 

(Pacheco & Santoro, 1999). 

 

 Para problemas de porte similar aos encontrados no ambiente real, costuma-se 

sacrificar a obtenção de uma solução ótima por métodos heurísticos, que resultem em uma 

solução subótima (“boa” solução), com tempo computacional aceitável.  

 Nos modelos heurísticos, ditos satisfatorizantes, pois não garantem que a solução 

encontrada seja a ótima, mas sim muito próxima desta, quando há mais de uma atividade 

disputando um recurso, cabe a uma regra selecionar a atividade a atender primeiro, de 

forma a otimizar o programa de acordo com algum critério. (Morton&Pentico,1993). 

 Apesar de todas as restrições referentes ao uso de modelos matemáticos em 

problemas complexos como o de Job-Shop Scheduling, este trabalho tem como objetivo a 

implementação de um modelo matemático baseado no método Branch & Bound, que 

embora para alguns casos, devido ao grande número de soluções possíveis e à 

complexidade do problema de agendamento (scheduling) ser uma tarefa difícil, o problema 

proposto para um ambiente de aciaria é possível de ser resolvido com um tempo de 

processamento aceitável e com a garantia da solução ótima, o que não ocorre com os 

métodos heurísticos.  

 
2. O MÉTODO BRANCH & BOUND 

 Minimizar o makespan em um job-shop sem recirculação, max|| CJ m , pode ser bem 

ilustrado por um gráfico disjuntivo. Considerar um gráfico direcionado G com um grupo de N 

nós e dois grupos de arcos A e B. Os nós N correspondem todas as operações ),( ji  que 
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precisam ser executadas pelos n  jobs. Os chamados arcos conjuntivos (sólidos) A 

representam as rotas dos jobs. Se o arco ),(),( jkji →  é parte de A, então job j  tem que 

ser processado na máquina i  antes de ser processado na máquina k , quer dizer, 

operações ),( ji  precedem operações ),( jk , duas operações que procedem de dois jobs 

diferentes e que têm que ser processadas na mesma máquina são conectadas por dois 

arcos chamados disjuntivos (interrupção) que vão em direções opostas. 

 Os arcos disjuntivos B formam m  grafos de arcos duplos, um grafo para cada 

máquina. Todas as operações (nós) no mesmo grafo têm que ser realizadas na mesma 

máquina. Todos os arcos originados de um nó conjuntivo ou de um nó disjuntivo têm o 

mesmo comprimento de tempo de processamento da operação que é representada pelo nó. 

Além disso, há uma origem U e um destino V, o nó de origem U tem n  arcos conjuntivos 

emanando para a primeira operação dos n jobs, e o nó destino V têm n  arcos conjuntivos 

chegando de todas as operações anteriores. Os arcos procedidos da origem têm 

comprimento zero. Este gráfico é denotado por G = (N, A, B). 

 O subgrupo D representa o subgrupo dos arcos disjuntivos selecionados e o grafo 

G(D) é definido pelo grupo dos arcos conjuntivos e o subgrupo D. O makespan de um 

possível schedule é determinado pelo caminho mais longo do grafo G(D) da origem U para o 

destino V. Este caminho mais longo consiste em um grupo de operações das quais a 

primeira começa com o tempo zero e a última termina com o tempo do makespan. Cada 

operação sobre este caminho é imediatamente seguida por uma outra operação na mesma 

máquina ou a próxima operação de um mesmo job em outra máquina. O problema de 

minimização do makespan consiste em uma seleção de arcos disjuntivos que minimizam o 

comprimento do caminho mais longo. (Pinedo, 2002). 

 
2.1. SCHEDULE ATIVO 

Um schedule é considerado ativo se ele não pode ser alterado de qualquer forma, 

mesmo que algumas operações sejam finalizadas adiantadas e outras atrasadas. Um 

schedule estando ativo implica que quando um job chega em uma máquina, é processado 

na seqüência predeterminada tão cedo quanto possível. Um schedule ativo não pode ter 

nenhum período ocioso no qual a operação de um job em espera pode ser inserida. (Pinedo, 

2002). 

Da definição, segue que um schedule ativo tem a propriedade de ser impossível 

reduzir o makespan a não ser aumentando o tempo de iniciação de algumas operações. 

Existem muitos schedules ativos diferentes. Pode ser que entre todos os schedules 

possíveis exista um schedule ativo que minimize o makespan. 
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Um esquema de branching comumente encontrado é baseado na generalização de 

todos schedules ativos. Da mesma forma todos os schedules ativos podem ser 

generalizados por um simples algoritmo. Neste algoritmo, Ω representa o grupo de todas as 

operações das quais todas as anteriores já estão programadas e ijr  o tempo de iniciação 

mais cedo possível das operações ),( ji  em Ω. O grupo Ω’ é um subgrupo do grupo de Ω. 

 

2.2. O ALGORÍTMO BRANCH & BOUND 
 

 Passo 1 (Condições iniciais): Adotando que Ω contenha a primeira operação de 

cada job e ijr =0, para todo (i, j) Ω∈ .                            ( 6 )              

 

 Passo 2 (Seleção de máquinas): Compute para o corrente schedule parcial e adote 

*i  representando a máquina na qual o mínimo é alcançado. 

  }{ ijijji
prt +=Ω

Ω∈),(
min)(         ( 7 )  

 

 Passo 3 (ramificação): Adotando Ω’ descrevendo o grupo de todas as operações 

)*,( ji  na máquina *i  tal que ).(* Ω< tr ji                      ( 8 ) 

 Para cada operação em Ω’, considere um schedule parcial com a respectiva 

operação como a próxima na máquina i*. Para cada schedule parcial semelhante, apague a 

operação de Ω’, incluindo imediatamente em Ω, e retornar para o passo 2. 

 

 O passo 3 executa a ramificação do nó que é caracterizado pelo schedule 

determinado, o número de galhos é igual ao número de operações em Ω’. Com este 

algoritmo, pode ser gerada a árvore inteira (Figura 2.1), e os nós mais baixos da árvore 

corresponde a todos os schedules ativos. 

 Assim o nó ν  na árvore corresponde a um schedule parcial e o schedule parcial é 

caracterizado por uma seleção de arcos disjuntivos que correspondem à ordem na qual 

todos os antecedentes de um determinado grupo Ω têm que ser programados. A abertura de 

galhos pertencente ao no ν  corresponde à seleção de uma operação )*,( ji ∈  Ω’ como a 

próxima na máquina *i . 
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Figura 2.1: Árvore branching. 

Fonte: Pinedo, 2002. 
 
 

 Os arcos disjuntivos )*,()*,( kiji ⎯→⎯  têm que ser adicionados na máquina *i  para 

todas as operações )*,( ki  que ainda estão determinadas na máquina *i . Isto implica que o 

nó criado recentemente no nível mais baixo, dito nó 'ν , o qual corresponde a um schedule 

parcial com só uma operação a mais no lugar, contendo vários arcos disjuntivos adicionais 

que são selecionados (Figura 2.1). O grupo D’ representa o grupo dos arcos disjuntivos 

selecionados no nó criado recentemente e o grafo ( )'DG  inclui todos os arcos conjuntivos e 

o grupo D’. O número de galhos gerados do nó ν  é igual ao número de operações em 1Ω’.

 O limite mínimo para o makespan do nó 'ν , é descoberto considerando o grafo 

( )'DG , o comprimento do caminho crítico neste grafo já resulta em um limite mínimo )'(vLB  

para o makespan do nó 'ν . 

 Melhorias dos limites mínimos para este nó podem ser obtidas, considerando a 

máquina i  e assumindo que para todas as outras máquinas são permitidas no processo, em 

um determinado instante, múltiplas operações simultâneas (visto que nem todos os arcos 

disjuntivos são selecionados ainda em ( )'DG , em alguns instantes, várias operações 

solicitaram processamento em uma máquina simultaneamente), porém a máquina i  deve 

processar estas operações uma após outra. 

 Em primeiro lugar, será necessário computar os tempos de iniciação mais cedo 

possíveis ijr  para todas as operações ),( ji  na máquina i , ou seja, determinar no grafo 

( )'DG  o comprimento do caminho mais longo da origem U  para o nó ),( ji . Depois, para 

cada operação ),( ji  na máquina i , computar a menor quantia de tempo necessária entre a 

finalização da operação ),( ji  e o limite mínimo )'(vLB  para a determinação do caminho 

mais longo do nó ),( ji  para o destino em ( )'DG . 

Nó ν

Nó 'ν  Nó "ν

Seleção de (i*, l) 
Todos os arcos disjuntivos 

)*,()*,( kili ⎯→⎯  

Todas as operações )*,( li que 
ainda podem ser programadas 
são adicionadas. 

Seleção de (i*, j) 
Todos os arcos disjuntivos 

)*,()*,( kiji ⎯→⎯  

Todas as operações )*,( ji  que 
ainda podem ser programadas 
são adicionadas. 
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 Esta quantia de tempo, juntamente com o limite mínimo do makespan, gera uma 

data de vencimento ijd  para operação ),( ji , isto é, ijd  é igual ao )'(vLB  subtraído do 

comprimento do caminho mais longo do nó ),( ji  para o destino e somando o tempo de 

processamento ijp . 

 Após essa etapa, é preciso considerar o problema de programação das operações 

na máquina i  com sendo um problema de uma única máquina com jobs chegando com 

datas de início diferentes, sem permissão de escolha, e o maximum lateness ( maxL ) com 

sendo o objetivo a ser minimizado (pior violação das datas de vencimento), este problema é 

assim representado, 1 | jr | maxL . Embora, esse problema ser classificado pela literatura 

como sendo do tipo Strongly NP-Hard, existem algoritmos relativamente eficientes que 

geram boas soluções. 

 A seqüência ótima para este problema implica em uma seleção de arcos disjuntivos 

que podem ser adicionados (temporariamente) para D’. Estes então podem conduzir para 

um caminho crítico geralmente improvável no grafo, um makespan grande e um elevado 

limite inferior para o nó 'ν . No nó 'ν  , estes podem ser feito para cada uma das m  máquinas 

separadamente. O grande makespan obtido neste caminho pode ser usado como um limite 

inferior para o nó 'ν , os arcos disjuntivos inseridos para obter o limite inferior são apagados 

assim que o melhor limite inferior é determinado. 

 Embora este problema apresente um pouco de dificuldade para ter que resolver m  

problemas de scheduling Strongly NP-Hard para obter um limite inferior para os outros 

problemas Strongly NP-Hard, este tipo de procedimento tem atuado razoavelmente bem em 

experimentos computacionais. (Pinedo, 2002). 

 

2.3. APLICAÇÃO DO ALGORÍTMO BRANCH & BOUND 
 Para melhor descrição do método Branch & Bound será utilizado um exemplo com os 

dados das seqüências das máquinas e tempos de processamento hipotéticos, apenas com 

intuito de facilitar a explicação do modelo.  

 Exemplo 1: Considere um problema de Job-Shop Scheduling. 

− número de jobs: n = 3; 

− número de máquinas: m = 4; 

− Tempos de processamento: 1011 =p , 821 =p , 431 =p , 822 =p , 312 =p , 

542 =p , 632 =p , 413 =p , 723 =p , 343 =p . 
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Jobs Seqüência das máquinas Tempos de processamento 

1 1, 2, 3 1011 =p , 821 =p , 431 =p  

2 2, 1, 4, 3 822 =p , 312 =p , 542 =p , 632 =p  

3 1, 2, 4 413 =p , 723 =p , 343 =p  

Tabela 2.2: Dados do problema Job-Shop Scheduling para o exemplo 1. 
Fonte: Pinedo, 2002. 

 

 

 O gráfico direcionado é representado na figura abaixo. 
 

 
Figura 2.2: Gráfico direcionado para o job-shop com makespan como objetivo. 

Fonte: Pinedo, 2002. 
 

 
Nível 1 da árvore inteira: 
 

− Passo 1: Adotando que Ω contenha a primeira operação de cada job e 

0=ijr (condições iniciais), para todo Ω∈),( ji . 

 

− Passo 2: Seleção das máquinas 

( ){ ( ) ( ) }
( ) ( )
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,440,80,100min

,3,1,2,2,1,1
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(b) Arcos disjuntivos: 

(a) Arcos conjuntivos: 
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− Passo 3: Ramificação 

  { }.)3,1(),1,1('=Ω  

 

 Existem dois nós importantes no nível 1, um correspondendo à operação (1,1) sendo 

processada primeiro na máquina 1 e o outro à operação (1,3) sendo processada primeiro na 

máquina 1. 

 Se a operação (1,1) é agendada primeira, então os dois arcos disjuntivos descritos 

na Figura 2.2 (b) são adicionados no grafo. O nó é caracterizado por dois arcos disjuntivos 

)2,1()1,1( →  e )3,1()1,1( → . 

 A adição destes dois arcos disjuntivos imediatamente eleva o limite inferior do 

makespan para 24. Para melhorar este limite inferior, é preciso gerar para máquina 1 um 

problema de 1 | jr | maxL . A data de início do job j  neste problema de uma máquina é 

determinada pelo caminho mais longo da origem para o nó ),1( j  na Figura 2.2 (b). 

 A data de vencimento do job j  é calculada pelo caminho mais longo do nó ),1( j  

para o destino, subtraindo o tempo de processamento jp1  do comprimento deste caminho 

mais longo, e subtraindo o valor restante do atual limite inferior para o makespan 24. Estes 

cálculos são importantes para o problema de uma máquina (1 | jr | maxL ) para a máquina 1, 

pois fornecem subsídios para resolução do mesmo. 

 

jobs 1 2 3 

jp1  10 3 4 

jr1  0 10 10 

jd1  10 13 14 

Tabela 2.3: Dados do problema 1 | jr | maxL para máquina 1. 
Fonte: Pinedo, 2002. 

 
 A seqüência que minimiza o maxL  para a máquina 1 é job 1, job 2 e job 3 com maxL = 

3. Isto implica que o limite inferior para o makespan no nó correspondente é 24+3=27. Um 

caso de 1 | jr | maxL  correspondente à máquina 2 pode ser gerado da mesma forma. As 

datas de início e vencimento também seguem da Figura 2.2 (b) (assumindo o makespan de 

24) e são descritos na Tabela 2.4. 
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jobs 1 2 3 

jp2  8 8 7 

jr2  10 0 14 

jd 2  20 10 21 

 
Tabela 2.4: Dados do problema 1 | jr | maxL para máquina 2. 

Fonte: Pinedo, 2002. 
 
 

 A seqüência ótima para máquina 2 é job 2, job 1 e job 3 com maxL = 4. Esta rende um 

limite inferior melhor para o makespan (24+4=28) no nó que corresponde à operação (1,1) 

sendo agendada primeiro. Analisando as máquinas 3 e 4 no mesmo caminho não produzem 

um limite inferior melhor. 

 O segundo nó no nível 1 corresponde à operação (1, 3) sendo agendada primeiro.  

Se a operação (1, 3) for agendada para ir primeiro, dois arcos disjuntivos diferentes são 

aderidos ao grafo original, produzindo um limite inferior de 26. O exemplo associado ao 

problema de maximum lateness ( maxL ) para máquina 1 tem uma seqüência ótima job 3, job 

1 e job 2 com maxL = 2. Isto implica que o limite inferior para o makespan deste nó, 

correspondente à operação (1, 3) agendada primeiro é também igual a 28. Analisando as 

máquinas 2, 3 e 4 não resultam em um limite inferior melhor. 

 O próximo passo é ramificar o nó (1, 1) no nível 1 e gerar os nós do próximo nível. 

 

 Nível 2 da árvore inteira: 

− Passo 2: Seleção das máquinas 

  
( ){ ( ) ( ) }

( ) ( )
,2

,8410,810,80min
,3,1,1,2,2,2

* =

=+++=Ω
=Ω

i

t  

 

− Passo 3: Ramificação 

  { }.)2,2('=Ω  

 Existe um nó de interesse nesta parte do nível 2, o nó que é correspondente à 

operação (2, 2) sendo processada primeiro na máquina 2 (Figura 2.3). Dois arcos disjuntivos 

são adicionados ao grafo, ( ) ( )1,22,2 ⎯→⎯  e ( ) ( )3,22,2 ⎯→⎯ . Assim este nó é caracterizado 

por um total de quatro arcos disjuntivos (Figura 2.3). 
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Figura 2.3: Árvore Branching para o Exemplo 1. (Pinedo, 2002). 

Fonte: Pinedo, 2002. 
 

 Estes direcionam para o caso de 1 | jr | maxL  para a máquina 1 com as seguintes 

datas de início e vencimento (assumindo o makespan de 28). 

 

jobs 1 2 3 

jp1  10 3 4 

jr1  0 10 10 

jd1  14 17 18 

Tabela 2.5: Dados do problema 1 | jr | maxL para máquina 1. 
Fonte: Pinedo, 2002. 

  

 A seqüência de jobs ótima é job 1, job 3 e job 2 e o maxL = 0. Isto implica que o limite 

inferior para o makespan no nó correspondente é 28+0 = 28. Analisando as máquinas 2, 3 e 

4 no mesmo caminho não aumentam o limite inferior. 

 

Máquinas Seqüência de jobs 

1 1, 3, 2 ou 1, 2, 3 

2 2, 1, 3 

3 1, 2 

4 2, 3 

Tabela 2.6: Resultado final para o problema Job-Shop Scheduling. 
Fonte: Pinedo, 2002. 

Arcos conjuntivos Figura 2.2 (a) 

(1,3) 

programado 

primeiro na 

máquina 1. 

Nível 0 

LB = 28 LB = 28 

(1,1) 

programado 

primeiro na 

máquina 1.

Nível 1 

Nível 2 
LB = 28 

(1,1) programado primeiro na máquina 1. 

(2,2) programado primeiro na máquina 2. 
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 Continuando o procedimento Branch & Bound nas seguintes seqüências de jobs 

para as quatro máquinas (Tabela 2.6), o makespan relativo ao schedule ótimo é 28 (Figura 

2.4). 

 

 
Figura 2.4: Gráfico de Gantt para max4 || CJ  

Fonte: Software LISA. 
 

  A aproximação descrita anteriormente é baseada na enumeração completa e é 

garantida para levar a um schedule ótimo, a Figura 2.5 demonstra a árvore inteira gerada 

durante o processo Branch & Bound. 
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Figura 2.5: Árvore inteira representando as ramificações do processo Branch & Bound. 

Fonte: Shakhlevich, N., 2004-2005 
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Capítulo III 
DESCRIÇÃO 

 

 Scheduling consiste na alocação de recursos (máquinas, ferramentas, operadores 

humanos) ao longo do tempo a um conjunto de tarefas, atendendo a uma variedade de 

restrições e objetivos [Norman, 1994]. 

 É um processo de tomada de decisão que representa uma importante função na 

maioria dos sistemas de fabricação e produção, assim como em um ambiente de 

processamento de informações. Este trabalho tem como objetivo produzir a solução ótima 

para o Problema de Seqüenciamento e Scheduling em um ambiente de aciaria. 

 

1. O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE AÇO 
 O aço é uma liga ferro carbono que contém, no máximo, 2% de carbono. O ferro não 

é obtido puro na natureza, normalmente se encontra combinado ao oxigênio e a sílica, 

formando o “minério de ferro”. Em uma usina siderúrgica integrada a coque, o carbono é 

obtido do carvão mineral tipo metalúrgico, ao qual se obtém o coque. 

 Existem siderúrgicas que retiram o carbono do carvão vegetal. O carvão exerce 

papel importante na siderurgia, agindo como agente duplo, gerando calor e o gás redutor 

(CO).  Basicamente, o processo de fabricação de aço em uma usina siderúrgica integrada a 

coque é composto por quatros etapas:  

 

− 1ª etapa: Preparação do minério e do carvão 

 Essa etapa envolve dois processos, a coqueificação e a sinterização, que 

preparam o carvão, o minério de ferro e outros materiais para alimentar os altos-

fornos que vão produzir o ferro líquido ou ferro-gusa. 

 A coqueificação é um processo realizado na coqueria, onde uma mistura à 

base de vários tipos de carvão mineral metalúrgico é transformada no coque, que é 

um elemento siderúrgico fundamental, é o elemento energético na mistura coque, 

sinter, pelotas e outros para a obtenção do ferro-gusa líquido. 

 A sinterização é um processo realizado à alta temperatura no forno de 

sinterização, nessa etapa minérios de ferro de diversas granulometrias, 

aglomerantes de finos (ou fundentes), protetores de refratários e formadores de 

escória e elementos protetores da lança do convertedor (soprador de oxigênio) são 

misturados, gerando o produto chamado de sinter, que é um material sólido, amorfo, 

com tamanho bem definido e poroso, com o intuito de facilitar a troca e o fluxo de 

calor e de gases dentro de um alto-forno, facilitando o processo de redução que é a 

retirada de oxigênio. 
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− 2ª etapa: Redução do minério de ferro 

 Como já foi especificado acima, o processo de redução do minério de ferro é 

a retirada do oxigênio existente no óxido de ferro, por isto o uso do termo redução. 

Esse processo é realizado em um alto-forno, onde são misturados o coque com o 

sinter e outras cargas metálicas (minério de ferro, por exemplo). 

 O produto gerado ao fim dessa etapa é o ferro-gusa líquido, que é uma liga 

ferro carbono com alto teor de carbono (> 2%) e de impurezas, portanto, ainda não 

se trata de aço. O ferro-gusa líquido é vazado em um vagão de transporte chamado 

“carro torpedo”, onde acontece o processo de “dessulfuração”, ou se já, um pré-

refino. Após isto, o carro torpedo transporta este material até a aciaria, onde será 

iniciado o refino. 

 

− 3ª etapa: Refino 
 Na aciaria, o carro torpedo derrama o ferro-gusa já dessulfurado em um 

misturador, que o vazará em um convertedor L&D (Linz e Donawitz), que é onde 

será iniciado o refino, ou seja, conversão de ferro-gusa em aço (< 2% de carbono), 

essa etapa é dividida em refino primário e secundário. 

 O refino primário ocorre nos convertedores L&D, o ferro-gusa líquido é 

submetido a inclusões de elementos de liga e outros que ajudam na precipitação de 

escória como a cal e a um sopro de oxigênio que tem a finalidade de queimar o 

excesso de carbono e silício (substâncias nocivas aos aços), que são retirados do 

composto metálico líquido na forma de gases. Nas siderúrgicas em geral, é a 

capacidade de um convertedor L&D que define a dimensão de um lote de produção 

em cada ciclo de tratamento de aços da aciaria. A aciaria é composta também por 

equipamentos de apoio como panelas de gusa, de aço e distribuidores, que também 

são dimensionados segundo a capacidade dos convertedores. 

 Para alcançar determinadas propriedades, o aço passa por uma etapa 

chamada refino secundário realizada em “forno panela”, com o objetivo de ajustar 

sua composição química e temperatura, essa etapa existe em algumas siderúrgicas, 

dependendo do tipo, do grau de controle de temperatura e pureza dos aços por elas 

produzidos. 

  

− 4ª etapa: Conformação mecânica 

 O aço refinado é transportado ao processo de conformação mecânica que é 

composto de duas etapas, a solidificação do aço líquido em placas grossas de aço e 

com poucos metros de comprimento, através do processo de lingotamento, que é 
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feito em uma máquina de lingotamento contínuo (MLC). A segunda etapa consiste 

em transformar essas chapas grossas de aço em bobinas de tiras de aço laminadas 

à quente com pequenas espessuras e centenas de metros de comprimento, através 

do processo de laminação a quente que é realizado no laminador de tiras a quente 

(LTQ). 

 No processo de lingotamento contínuo o aço líquido é vazado em um 

distribuidor, que tem a finalidade de distribuir uniformemente o aço líquido nos veios 

de uma MLC. O distribuidor é recoberto com tijolos refratários, que são materiais de 

alto custo e de pequena durabilidade. 

 O processo de laminação de tiras a quente consiste basicamente em passar 

com as placas pela área de reaquecimento, ou seja, enfornar as placas de aço no 

forno de reaquecimento de placas, e logo após processar (laminar) estas placas na 

área de laminação. 

 

 
Figura 3.1: Fluxograma básico de uma usina integrada a coque. 

Fonte:Certificação Digital, 0016128/CA 
 

2. O AMBIENTE DE ACIARIA 
 A Aciaria é o local dentro de uma usina siderúrgica onde existem máquinas e 

equipamentos voltados para o processo de transformar o ferro-gusa em diferentes tipos de 

aço.  

 A transformação do ferro-gusa líquido em aço envolve: 

− A diminuição dos teores de carbono, silício, fósforo, enxofre e nitrogênio a níveis 

bastante baixos; 
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− A adição de sucata ou minério de ferro para ajustar a temperatura do aço bruto; 

− O ajuste dos teores de carbono, manganês, elementos de liga e da temperatura 

no forno ou na panela de vazamento. 

 

 O setor de aciaria compreende os convertedores (refino primário) e o refino 

secundário, em seguida o aço entra na fase de lingotamento. Este trabalho se limita ao 

Sequenciamento e Scheduling das corridas de aço apenas no setor de aciaria, ou seja, 

entre os processos de dessulfuração no carro torpedo e o lingotamento contínuo. 

 A origem dos jobs (aços) no sistema é o setor de alto-forno, através dos carros 

torpedos e o destino é o setor de conformação mecânica, mais precisamente o lingotamento 

contínuo. O algoritmo irá encontrar a melhor seqüência do jobs em cada “máquina” em 

função do objetivo predefinido, ou seja, a seqüência que minimiza o tempo de fabricação de 

todos os aços a serem produzidos. 

 O ambiente de aciaria usado nesse trabalho é apenas ilustrativo, a finalidade é 

fornecer o cenário para o sequenciamento da produção, ou seja, os parâmetros necessários 

para a resolução Problema de Job-Shop Scheduling. 

 A aciaria proposta é composta pelos seguintes recursos: 

  

− Convertedores 
 A aciaria da em questão, emprega conversores a oxigênio para transformar 

gusa em aço. Os conversores são grandes recipientes de aço, revestidos 

internamente com material refratário à base de magnésio (MgO). A função do 

oxigênio no processo é provocar a oxidação dos elementos que se quer remover do 

ferro-gusa. Durante o processo de oxidação ocorre a liberação de grande quantidade 

de calor, o que pode gerar um aumento excessivo na temperatura do metal líquido, 

da escória e dos refratários.  Com a finalidade de evitar que a temperatura atinja 

valores exageradamente altos, utiliza-se sucata na carga dos conversores. A sucata, 

constituída de ferro e aço, absorve calor ao se fundir e se incorpora ao aço produzido 

a partir do ferro-gusa. 

 

Convertedores 
Capacidade de produção 

(toneladas/ corrida) 
Tempo médio por corrida

(minutos) 

CV – 1 300 42 

CV – 2 400 40 

CV – 3 500 38 

Tabela 3.1: Descrição da capacidade dos convertedores. 
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− Refino secundário 
 Para alcançar determinadas propriedades, o aço passa por uma etapa 

chamada refino secundário realizada em “forno panela”, com o objetivo de ajustar 

sua composição química e temperatura. 

 

Fornos panela 

(tipo) 
Capacidade de produção

(toneladas/ corrida) 
Tempo de tratamento 

(minutos) 

RH 500 12 à 50 

IRUT 500 12 à 50 

Tabela 3.2: Descrição da capacidade dos Fornos Panela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.2: Fluxograma básico de uma aciaria. 

 

 

 

3. DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS DO PROBLEMA JOB-SHOP SCHEDULING 
 Definiremos a seguir todos os parâmetros que envolvem o problema Job-Shop 

Scheduling, ou seja, descrição das máquinas e dos jobs (aços), definição das rotas de cada 

job e os tempos de processamento para cada job em cada máquina. 

 Vários objetivos podem ser definidos, porém este trabalho se preocupa com a 

minimização do tempo total de finalização de todos os jobs (makespan). Um tempo de 

fabricação mínimo geralmente implica em máxima utilização da(s) máquina (as). 

 

Alto-Forno 

  (Origem) Convertedor 
Forno 

panela 

      MLC 

  (Destino) 

SETOR DE ACIARIA
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Figura 3.3: Processo de fabricação de aço. 

Fonte: TANG, L., LUH, P.B., LIU, J., FANG, L., 2002. 
 

 

 Os parâmetros necessários para a resolução do Job-Shop Scheduling são: 

− Jobs (aços): Descrição dos tipos e quantidades de aços a serem processados 

na aciaria. Nas siderúrgicas em geral, é a capacidade de um convertedor L&D 

que define a dimensão de um lote de produção em cada ciclo de tratamento 

de aços da aciaria. 

− Recursos (máquinas): Descrição das características e quantidades das 

máquinas contidas no sistema. 

− Seqüência das máquinas: A seqüência das máquinas pode ser definida como 

rota de produção, ou seja, é a ordem das máquinas nas quais os diversos 

tipos de aço irão ser processados. Cada aço possui sua rota de produção 

definida, que é uma das características que definem o problema Job-Shop. 

− Tempos de processamento: Cada job (aço) em função do tipo de máquina em 

que é processado, características físicas e químicas do aço, volume de 

produção, entre outras restrições, exigem um determinado tempo de 

fabricação que deve ser prefixado. 
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 Para melhor descrição do problema proposto os dados serão dispostos nas tabelas 

abaixo: 

 

Elementos (%) Rota de produção 
Tempo total de 
processamento

(minutos) 
Tipos 

de 
aço 

C Mn Si 

Produção 
( t ) 

Nº. de 
Corridas

1ª 2ª 3ª 4ª 2ª 3ª 

A-A 0,89 2,74 0,45 2.000 7 CT CV - 1 RH MLC 279 200 

A-B 0,87 2,70 0,40 3.100 8 CT CV - 2 IRUT MLC 275 256 

A-C 0,85 2,72 0,43 5.000 10 CT CV - 3 RH MLC 348 120 

A-D 0,95 2,76 0,47 2.500 8 CT CV - 1 IRUT MLC 384 358 

A-E 0,92 2,75 0,49 4.000 10 CT CV - 2 RH MLC 430 300 

A-F 0,88 2,80 0,50 5.500 11 CT CV - 3 IRUT MLC 458 473 

A-G 0,83 2,78 0,39 2.900 10 CT CV - 1 RH MLC 372 116 

A-H 0,86 2,85 0,42 4.800 12 CT CV - 2 IRUT MLC 502 516 

A-I 0,90 2,68 0,52 6.000 12 CT CV - 3 RH MLC 463 360 

A-J 0,84 2,65 0,55 2.700 9 CT CV - 1 IRUT MLC 361 297 

CT: Carro Torpedo 
CV: Convertedor 
RH: Forno RH 

IRUT: Forno IRUT 
MLC: Máquina de Lingotamento Contínuo 

Tabela 3.3: Parâmetros para o problema Job-Shop Scheduling em aciaria. 

 
 Para o funcionamento do algoritmo será necessário traduzir essas informações em 

uma linguagem que ele consiga interpretar, ou seja, ao invés de CV – 1 será usado 1 que 

representa a máquina 1, CV – 2 será usado 2 que representa a máquina 2,  e assim por 

diante. O mesmo raciocínio segue para descrever os aços, A-A será substituído por 1 que 

corresponde ao job 1 e assim sucessivamente. 
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Capítulo IV 
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE JOB-SHOP SCHEDULING EM ACIARIA 

 

1. IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORÍTMO 
 O algoritmo proposto é baseado no método Branch & Bound. O software utilizado na 

elaboração do algoritmo é o Matlab, versão 7.0. A justificativa para a elaboração do método 

Branch & Bound se deve ao fato do mesmo garantir a solução ótima para o problema Job-

Shop Scheduling, o que não ocorre com os métodos heurísticos, que embora forneçam a 

solução em um menor tempo computacional não garantem que a solução gerada é a ótima. 

Em linhas de fabricação cujo custo de produção é muito elevado, como o caso da fabricação 

do aço, onde a redução de algumas horas no tempo de fabricação gera um grande aumento 

no lucro da empresa em decorrência da redução do custo de fabricação. 

 A fase de implementação do problema de Job-Shop Scheduling será descrita em 

duas etapas: Dados de entrada e resultado final. 

   

− 1ª Etapa: Dados de entrada 
 A primeira etapa é a descrição dos dados iniciais do problema, ou seja, os 

parâmetros que irão alimentar o algoritmo para que o mesmo entre em 

funcionamento. Os dados de entrada estão descritos na tabela 4.1 e são compostos 

pelo número de máquinas, número de jobs e as rotas ou seqüência das máquinas de 

cada job. 

 

Número de máquinas M = 5 

Número de jobs Njobs = 10 

Matriz contendo as 
rotas dos jobs 

G = { [1, 1, 279]   [4, 1, 200]   [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0] ;     

         [2, 2, 275]   [5, 2, 256]   [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0] ;     

         [3, 3, 348]   [4, 3, 120]   [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0] ;     

         [1, 4, 384]   [5, 4, 358]   [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0] ;     

         [2, 5, 430]   [4, 5, 300]   [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0] ;     

         [3, 6, 458]   [5, 6, 473]   [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0] ;     

         [1, 7, 372]   [4, 7, 116]   [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0] ;     

         [2, 8, 502]   [5, 8, 516]   [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0] ;     

         [3, 9, 463]   [4, 9, 360]   [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0] ;     

         [1, 10, 361] [5, 10, 297] [0, 0, 0]  [0, 0, 0]  [0, 0, 0]};  

M: Variável que recebe o número de máquinas 
Njobs: Variável que recebe o número de jobs. 
G: Variável que recebe a matriz contendo as rotas de cada job. 

Tabela 4.1: Dados de entrada  para o problema Job-Shop Scheduling. 



  32

 A matriz G é composta por 60 “células” (Njobs x M = 6 x 10 = 60), o primeiro 

elemento da célula corresponde à máquina na qual o job será processado, o 

segundo elemento representa o job e por último o tempo de processamento do job 

na máquina em questão. As linhas representam as rotas de cada job, ou seja, a linha 

1 representa a rota de produção do job 1 ( máquina 1, máquina 2 e máquina 5). 

Quando a “célula” é igual a [0, 0, 0] o algoritmo entende que essa operação não 

existe. 

  

− 2ª Etapa: Resultado final 
 O resultado final do algoritmo é a seqüência de produção ótima que minimiza 

o tempo de fabricação (Makespan) do último job (aço) na aciaria. Os resultados 

serão dispostos em na tabela 4.2. 

 

Solução ótima para o problema Job-Shop Scheduling 

CV1 CV2 CV3 RH IRUT Jobs 
(Aços) 

Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim 

A-A 1.117 1.396         1.396 1.596     

A-B     0 275         275 531 

A-C         0 348 944 1.064     

A-D 733 1.117             1.301 1.659 

A-E     275 705     1.064 1.364     

A-F         348 806     828 1.301 

A-G 361 733         828 944     

A-H     1.117 1.619         1.815 2.175 

A-I         944 1.407 1.659 2.019     

A-J 0 361             531 828 
 

Tabela 4.2: Solução ótima para o problema Job-Shop Scheduling em aciaria. 

 
 Observação:  

 A etapa de funcionamento não será detalhada, uma vez que a mesma foi 

descrita para o Exemplo 1 no tópico 2.3. 
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Figura 4.1: Gráfico de Gantt para max5 || CJ  - Branch & Bound Algorithm. 

 
 
 

 
Figura 4.2: Gráfico de Gantt para max5 || CJ  - Shifting Bottleneck Heuristic 

Fonte: Software LISA. 
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2. ANÁLISE DE DESEMPENHO DO MÉTODO BRANCH & BOUND 
 

 A análise de desempenho do algoritmo será feita comparando os resultados 

alcançados pelo método Branch & Bound com o método heurístico Shifting Bottleneck 

Heuristic. Os resultados são apresentados na forma de tabelas e gráficos comparativos, 

onde foram estipuladas medidas de desempenho como tempo de processamento do 

problema proposto, Makespan, impacto no custo de produção, incremento no lucro, entre 

outros. 

 

Medidas de desempenho 

Métodos analisados 
Makespan 

(Cmax) 
Tempo de 

Processamento 
(segundos) 

Redução do tempo 
de fabricação pelo 
Branch & Bound 

(minutos) 

Redução do tempo 
de fabricação pelo 
Branch & Bound 

(%) 

Branch & Bound  2.175 14,59 

Shifting Bottleneck Heuristic 2.516 2,50 
341 14% 

Tabela 4.3: Medidas de desempenho para os algoritmos analisados. 
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Figura 4.2: Gráfico Makespan x Tempo de processamento 
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Métodos analisados 
Parâmetros 

Branch & Bound Shifting Bottleneck 

Produção Total ( t ) 38.500,00 38.500,00 

Tempo de fabricação (min) 2.175 2.516 

Tempo fabricação/ t (min) 0,06 0,07 

Produção total após 

2.516 minutos ( t ) 
44.536,09 38.500,00 

Incremento na produção ( t ) 6.036,09 0,00 

Incremento na produção (%) 15,68% 0,00% 

Custo de Produção/ 

tonelada 
R$ 250,00 R$ 250,00 

Incremento na receita (%) 15,68% 0,00% 

Incremento na receita R$ 1.509.022,99 R$ 0,00 
 

Tabela 4.4: Medidas de desempenho para os algoritmos analisados. 
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Figura 4.3: Gráficos de desempenho para os algoritmos analisados. 
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Capítulo V 
CONCLUSÃO 

 

 A necessidade de técnicas de gestão das operações que sejam eficientes, tanto na 

produção como nos serviços, é, numa economia de mercado global, cada vez mais crítica. 

De entre as várias disciplinas que constituem este espaço de gestão, o Planejamento e 

Programação da Produção é a área em que mais progressos têm sido obtidos e cuja 

utilização mais vantagens pode trazer ao gestor (Roldão, 1995). 

 Devido à importância do Scheduling em ambientes de produção, mais 

especificamente no setor de produção de aço, que representa uma importante fatia do PIB 

nacional, bem como um alto grau de complexidade da gestão das operações, esse trabalho 

conseguiu apresentar uma solução ótima para o problema de Sequenciamento e Squeduling 

em aciaria, que foi objeto deste estudo. 

 O método Branch and Bound implementado nesse estudo é um método robusto na 

busca da solução do problema de Job-Shop, apesar de se tornar inviável 

computacionalmente para problemas muito grandes (acima de 20 máquinas e 20 jobs), ele 

garante a seqüência ótima das operações visando à minimização do tempo de fabricação 

total (Makespan), o que não ocorre com os métodos heurísticos como o Shifting Bottleneck 

Heuristic. 

 Levando em consideração o fluxo de produção de aço como um todo, o nível de 

restrições aumentam consideravelmente, no entanto o problema pode ser fragmentado 

visando os pontos críticos do processo (gargalos), como é o caso do setor de aciaria. Ao 

limitar o problema de Scheduling somente no setor de aciaria, foi possível a redução 

considerável do número de varáveis do problema, sendo possível a implementação do 

método Branch and Bound e com isso gerar a solução ótima para o problema Job-shop. 

 Analisando os resultados dos métodos propostos nesse projeto, conclui-se que o 

método Branch and Bound apesar do seu tempo de processamento ser maior que o método 

Shifting Bottleneck Heuristic ele oferece um melhor custo benefício, uma vez que oferece 

uma redução do tempo de fabricação em 14% e consequentemente um impacto no lucro e 

na produção de 15,68% aproximadamente. 
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ANEXO A: CÓDIGO FONTE DO PROGRAMA 
 
clc; 

clear all; 

close all; 

tic 

%Branch & Bound 

%Job-Shop Scheduling 

 

 M=5;%Numero de maquinas 

 Njobs=10;%Numero de jobs 

 rij=[0;0;0;0;0;0;0;0;0;0]; 

  

 G = { [1,1,279]  [4,1,200]  [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0];     

       [2,2,275]  [5,2,256]  [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0];     

       [3,3,348]  [4,3,120]  [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0];     

       [1,4,384]  [5,4,358]  [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0];     

       [2,5,430]  [4,5,300]  [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0];     

       [3,6,458]  [5,6,473]  [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0];     

       [1,7,372]  [4,7,116]  [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0];     

       [2,8,502]  [5,8,516]  [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0];     

       [3,9,463]  [4,9,360]  [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0];     

       [1,10,361] [5,10,297] [0,0,0] [0,0,0] [0,0,0]};  

 

 

 

%Nós resolvidos (1=resolvido e 0=não resolvido) 

NR1=zeros(Njobs,M); 

for linha=1:Njobs 

    for coluna=1:M 

        if G{linha,coluna}==[0,0,0] 

            NR1(linha,coluna)=1; 

        end 

    end 

end 

NR=NR1; 
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%Condições Iniciais 

%Atualizando datas iniciais 

for linha=1:Njobs 

    for coluna=1:M 

        if coluna==1 

            SJ1(linha,coluna)=rij(linha); 

        end 

        if coluna~=1 & G{linha,coluna}==[0 0 0] 

            SJ1(linha,coluna)=inf; 

        end 

        if coluna~=1 & G{linha,coluna}~=[0 0 0] 

            SJ1(linha,coluna)=SJ1(linha,coluna-1)+G{linha,coluna-1}(3); 

        end 

    end 

end 

 

iter=0; 

a1=sum(sum(NR1)); 

OP={[-1,-1,-1]}; 

data1=[0 0]; 

lin=0; 

Cmax=0; 

 

%Escolhendo Omega inicial (W) 

W=[]; 

for j=1:Njobs 

    for c=1:M 

        if NR1(j,c)==0 

            W=[W;G(j,c)]; 

            break 

        end 

    end 

end 

 

for linha=1:Njobs 

    for col=1:M 

        if SJ1(linha,col)~=inf 
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            G_aux(linha,1)=SJ1(linha,col)+G{linha,col}(3); 

        end 

    end 

end 

         

%Makespan inicial 

Cmax=max(G_aux(:,1)); 

 

%Início do processo Branch & Bound 

while a1~=M*Njobs 

    iter=iter+1; 

 

 

    %Passo 2: Seleção das máquinas 

    t=[]; 

    for i=1:size(W,1) 

        for j=1:Njobs 

            for c=1:M 

                if G{j,c}==W{i} 

                    t(i,1)=SJ1(j,c); 

                    t(i,2)=t(i,1)+G{j,c}(3); 

                end 

            end 

        end 

    end 

    [tw,y]=min(t(:,2)); 

    maq=W{y}(1); 

 

    %Passo 3: Ramificação 

    n=0; 

    W1={[]}; 

    for i=1:size(W,1) 

        if W{i}(1)==maq & t(i,1)<tw 

            n=n+1; 

            W1{n}=W{i}; 

        end 

    end 
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    %Montando a matriz mestra 

    OP_aux={[]}; 

    mestra={[]};     

    for g=1:size(W1,2) 

        for j=1:Njobs 

            for c=1:M 

                if G{j,c}==W1{g} 

                    i1=0; 

                    for i=1:size(W,1) 

                        if W{i}==W1{g} 

                            if (c+1)<=M 

                                if G{j,c+1}~=[0,0,0] 

                                    i1=i1+1; 

                                    mestra{g,i1}=G{j,c+1}; 

                                    OP_aux{g,1}=W1{g}; 

                                    OP_aux{g,2}=[0]; 

                                end 

                            end 

                        else 

                            i1=i1+1; 

                            mestra{g,i1}=W{i}; 

                            OP_aux{g,1}=W1{g}; 

                            OP_aux{g,2}=[0]; 

                        end 

                    end 

                end 

            end 

        end 

    end 

 

 

    if isempty(mestra)==0 &  size(W,1)==size(W1,2) 

        break 

    end 

 

 



  43

      %Resolvendo os problemas da árvore 

    S2=[]; 

    makespan=[]; 

    seq2=[]; 

    LB1=[]; 

    rdate2=[]; 

 

     

    for galho=1:size(mestra,1) 

        NR=NR1; 

        for j=1:Njobs 

            for c=1:M 

                if G{j,c}==OP_aux{galho,1} 

                    NR(j,c)=1; 

                end 

            end 

        end 

        SJ=SJ1; 

        data=data1; 

        OPP=OP; 

        OPP=[OPP;OP_aux(galho,1)]; 

        if OP{1}==[-1,-1,-1] 

            OPP=OPP(2:end); 

        end 

        cont=size(OPP,1); 

 

        r1=0; 

        r2=0; 

        r3=0; 

        x1=0; 

        x2=0; 

        x3=0; 

 

        %Atualizando rij 

        OP2=OP_aux{galho,1}; 

        for linha=1:size(OP,1) 

            if OP{linha}==[-1,-1,-1] | OP{linha}(1)~=OP2(1) & r1+r2==0 
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                r1=rij(OP2(2),1); 

            end 

            if OP{linha}(1)==OP2(1) 

                r2=[data(linha,2)]; 

                x2=1; 

            end 

            if OP{linha}(2)==OP2(2) 

                r3=[data(linha,2)]; 

                x3=1; 

            end 

        end 

        if r2+r3==0 

            data(cont,1)=r1; 

            data(cont,2)=data(cont,1)+OP2(3); 

        end 

        if x2==1 & x3==1 

            if r2>=r3 

                data(cont,1)=r2; 

                data(cont,2)=data(cont,1)+OP2(3); 

            else 

                data(cont,1)=r3; 

                data(cont,2)=data(cont,1)+OP2(3); 

            end 

        end 

        if x2==1 & x3~=1 

            data(cont,1)=r2; 

            data(cont,2)=data(cont,1)+OP2(3); 

        end 

        if x3==1 & x2~=1 

            data(cont,1)=r3; 

            data(cont,2)=data(cont,1)+OP2(3); 

        end 

         

        %Cálculo do makespan 

        [cmax,critico,S1,seq,rdate]=cc(Cmax,OP_aux(galho,1),OP,NR,G,SJ,rij,Njobs,M,data); 

        makespan(galho,1)=cmax; 

        %LB1(galho,1)=critico; 
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         S2=[S2,S1]; 

         seq2=[seq2,seq]; 

         rdate2=[rdate2,rdate]; 

 

    end 

    %[LB,plb]=min(LB1); 

    [CCmax,plb]=min(makespan); 

    %CCmax=makespan(plb,1); 

    if iter==1 

        Cmax=CCmax; 

    end 

    W=[]; 

    for m=1:size(mestra,2) 

        if isempty(mestra{plb,m})~=1 

            W{m,1}=mestra{plb,m}; 

        end 

    end 

 

    if CCmax<=Cmax 

        %Escolhendo operação a ser programada 

        Cmax=CCmax; 

        for j=1:Njobs 

            for c=1:M 

                if G{j,c}==OP_aux{plb,1} 

                    NR1(j,c)=1; 

                    OP3=G{j,c}; 

                    break 

                end 

            end 

        end 

         

        %Programando operação 

        OP3={OP3}; 

        OP=[OP;OP3]; 

        ct=0; 

        for i=1:size(OP,1) 
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            if OP{i}~=[-1,-1,-1] 

                ct=ct+1; 

                A{ct,1}=OP{i,1}; 

            end 

        end 

        OP=A; 

 

        %Atualizando SJ1 

        if plb==1 

            SJ1=S2(1:end,1:M); 

        else 

            SJ1=S2(1:end,plb*M-M+1:plb*M); 

        end 

         

        %Atualizando Sequencia 

        if plb==1 

            seq1=seq2(1:end,1:Njobs+1); 

        else 

            seq1=seq2(1:end,(plb*(Njobs+1))-Njobs:plb*(Njobs+1)); 

        end 

         

        if seq1(1,1)==10 

            ab=1 

        end 

         

        %Atualizando release dates  

        if plb==1 

            rdate1=rdate2(1:end,1:Njobs); 

        else 

            rdate1=rdate2(1:end,(plb*Njobs)-Njobs+1:plb*Njobs); 

        end 

         

        %Atualizando data1 

        for j=1:Njobs 

            for c=1:M 

                if G{j,c}==OP3{1} 

                    lin=lin+1; 
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                    data1(lin,1)=SJ1(j,c); 

                    data1(lin,2)=data1(lin,1)+G{j,c}(3); 

                    break 

                end 

            end 

        end 

        a1=sum(sum(NR1)); 

    end 

 

end 

 

t=toc; 

Cmax=max(seq1(:,end)); 

 

for j=1:Njobs 

    for k=1:M 

        if G{j,k}(1)~=0 

            JM(j,G{j,k}(1))=G{j,k}(3); 

        end 

        if seq1(k,j)~=0 

            SJM(seq1(k,j),k)=rdate1(k,j); 

        end 

    end 

end 

gantt(Njobs,M,JM,SJM,Cmax); 

disp('Makespan ótimo'); 

disp(Cmax); 

disp('Nº de iterações:'); 

disp(iter); 

disp('Tempo de processamento'); 

disp(t); 
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function [makespan,critico,SJ,seq,rdate] = cc(Cmax,W1,OP,NR,G,SJ,rij,Njobs,M,data) 

makespan=[0]; 

G_aux=[]; 

 

 

%Atualizando rij em G_aux 

r1=0; 

r2=0; 

r3=0; 

x1=0; 

x2=0; 

x3=0; 

for linha=1:size(OP,1) 

    if OP{linha}==[-1,-1,-1] | OP{linha}(1)~=W1{1}(1) & r1+r2==0 

        r1=rij(W1{1}(2),1); 

    end 

    if OP{linha}(1)==W1{1}(1) 

        r2=data(linha,2); 

        p2=W1{1}(3); 

        x2=1; 

    end 

    if OP{linha}(2)==W1{1}(2) 

        r3=data(linha,2); 

        p3=W1{1}(3); 

        x3=1; 

    end 

end 

if r2+r3==0 

    r=r1; 

end 

if x2==1 & x3==1 

    if r2>=r3 

        r=r2; 

    else 

        r=r3; 

    end 

end 
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if x2==1 & x3~=1 

    r=r2; 

end 

if x3==1 & x2~=1 

    r=r3; 

end 

 

%Atualizando datas iniciais 

for linha=1:Njobs 

    for coluna=1:M 

        if G{linha,coluna}(1)==W1{1}(1) & G{linha,coluna}(2)~=W1{1}(2) && 

SJ(linha,coluna)<data(end,2) 

            if NR(linha,coluna)~=1 

                SJ(linha,coluna)=data(end,2); 

                if coluna+1<M 

                    for col=coluna+1:M 

                        if SJ(linha,col)~=inf 

                            SJ(linha,col)=SJ(linha,col-1)+G{linha,col-1}(3); 

                        end 

                    end 

                end 

            end 

        end 

    end 

end 

 

 

% Aderindo os arcos disjuntivos 

t=0; 

for linha=1:Njobs 

    for coluna=1:M 

        if G{linha,coluna}==W1{1} 

            x=linha; 

            y=coluna; 

            t=t+1; 

            G_aux(t,1)=r; 

            for c=size(G,2):-1:coluna 
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                G_aux(t,1)=G_aux(t,1)+G{linha,c}(3); 

            end 

            break 

        end 

        if G{linha,coluna}(1)==W1{1}(1) & G{linha,coluna}(2)~=W1{1}(2) 

            if NR(linha,coluna)~=1 

                t=t+1; 

                soma=r; 

                for c=size(G,2):-1:coluna 

                    soma=soma+G{linha,c}(3); 

                end 

 

                if SJ(linha,c)>r 

                    G_aux(t,1)=soma+SJ(linha,c)-r; 

                else 

                    G_aux(t,1)=soma+W1{1}(3); 

                end 

 

            end 

            break 

        end 

    end 

end 

%Makespan inicial 

critico=max(G_aux(:,1)); 

if critico>Cmax 

    Cmax=critico; 

end 

 

cmax=zeros(M,1); 

seq=zeros(M,Njobs); 

for m=1:M 

    dados=[]; 

    cont1=0; 

    oper=[]; 

    for j=1:size(G,1) 

        for c=1:size(G,2) 
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            if G{j,c}(1)==m 

                cont1=cont1+1; 

                dados(1,cont1)=G{j,c}(3); 

                dados(2,cont1)=SJ(j,c); 

                oper(cont1,1)=j; 

                oper(cont1,2)=c; 

 

                % Calculando as datas de vencimento 

                t=0; 

                dij=[]; 

                for linha=1:Njobs 

                    for coluna=1:M 

                        if G{linha,coluna}==G{j,c} 

                            t=t+1; 

                            dij(t,1)=0; 

                            for c3=size(G,2):-1:coluna 

                                dij(t,1)=dij(t,1)+G{linha,c3}(3); 

                            end 

                            break 

                        end 

                        if G{linha,coluna}(1)==G{j,c}(1) & G{linha,coluna}(2)~=G{j,c}(2) 

                            if NR(j,c)==1 

                                t=t+1; 

                                soma=G{j,c}(3); 

                                for c4=size(G,2):-1:coluna 

                                    soma=soma+G{linha,c4}(3); 

                                end 

                                dij(t,1)=soma; 

                                break 

                            end 

                        end 

                    end 

                end 

                dados(3,cont1)=Cmax-(max(dij(:,1))-G{j,c}(3)); 

            end 

        end 

    end 
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    DD=dados(3,:); 

 

    %BB Lmax 

    JR=zeros(1,size(dados,2)); 

    for i=1:size(dados,2) 

        if JR(1,i)==0 

            tc(i)=dados(2,i)+dados(1,i); 

        end 

    end 

    rr=min(tc); 

    plus=0; 

    for i=1:size(dados,2) 

        if dados(2,i)<=rr 

            plus=plus+1; 

            w(1,plus)=i; 

            w(2,plus)=G{oper(i,1),oper(i,2)}(2); 

        end 

    end 

    if isempty(w)==1 & sum(JR)~=size(dados,2) 

        [mi,pd]=min(dados(3,:)); 

        [ma,pd]=min(dados(3,:)); 

        if mi==ma 

            [mi,pd]=min(dados(2,:)); 

        else 

            [mi,pd]=min(dados(3,:)); 

        end 

         

        w(1,1)=pd; 

        w(2,1)=G{oper(pd,1),oper(pd,2)}(2); 

    end 

 

    JP=zeros(1,3); 

    JP1=zeros(1,1); 

    cont=0; 

 

    while sum(JR)~=size(dados,2) %& isempty(w)~=1%Conferir para ver se critério de parada 

está certo 
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        cont=cont+1; 

        seq1=[]; 

        lm=[]; 

        L=[]; 

        for job=1:size(w,2) 

            aux=dados; 

            w1=w(1,job); 

            aux(3,w1)=inf; 

            if cont==1 

                pj=aux(1,w1)+JP(cont,3); 

            else 

                if dados(2,w1)>JP(cont-1,3) 

                    pj=dados(2,w1)+dados(1,w1); 

                else 

                    pj=JP(cont-1,3)+dados(1,w1); 

                end 

            end 

            seq1(job,1)=w1; 

            lm(job,1)=pj-dados(3,w1); 

            ii=1; 

            for i=2:size(dados,2) 

                [dj,p1]=min(aux(3,:)); 

                rj=aux(2,p1); 

                pj=pj+aux(1,p1); 

                if rj<=pj & dj~=inf 

                    ii=ii+1; 

                    seq1(job,ii)=p1; 

                    lm(job,ii)=pj-dados(3,p1); 

                    aux(3,p1)=inf; 

                end 

            end 

            L(job,1)=max(lm(job,:)); 

        end 

        [k,z]=min(L(:,1)); 

        JR(1,w(1,z))=1; 

        dados(3,w(1,z))=inf; 

        if cont==1 
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            JP(cont,1)=w(1,z); 

            JP1(cont,1)=w(2,z); 

            JP(cont,2)=dados(2,w(1,z)); 

            JP(cont,3)=JP(cont,2)+dados(1,w(1,z)); 

        else 

            JP(cont,1)=w(1,z); 

            JP1(cont,1)=w(2,z); 

            if dados(2,JP(cont,1))>JP(cont-1,3) 

                JP(cont,2)=dados(2,JP(cont,1)); 

            else 

                JP(cont,2)=JP(cont-1,3); 

            end 

            JP(cont,3)=JP(cont,2)+dados(1,w(1,z)); 

        end 

 

        %Escolhendo Omega 

        w=[]; 

        plus=0; 

        for j=1:size(dados,2) 

            if JR(1,j)==0 & dados(2,j)<=JP(cont,3) 

                plus=plus+1; 

                w(1,plus)=j; 

                w(2,plus)=G{oper(j,1),oper(j,2)}(2); 

            end 

        end 

        if isempty(w)==1 & sum(JR)~=size(dados,2) 

            [d,pd]=min(dados(3,:)); 

            w(1,1)=pd; 

            w(2,1)=G{oper(pd,1),oper(pd,2)}(2); 

        end 

 

    end 

    Lj=0; 

    j=0; 

    while size(JP,1)~=size(Lj,1) 

        j=j+1; 

        for lin=1:size(JP,1) 



  55

            if JP1(lin,1)==j 

                Lj(j,1)=JP(lin,3)-DD(j); 

                break 

            end 

        end 

        seq(m,j)=JP1(j,1); 

        seq(m,Njobs+1)=JP(j,3); 

        rdate(m,j)=JP(j,2); 

    end 

 

    Lm(m,1)=max(Lj); 

 

end 

%Atualizando makespan 

Lmax=max(Lm); 

makespan=Cmax+Lmax; 

end 




