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Introdução: O mercado de ferro e aço está cada vez mais exigente e, por isso, as
empresas buscam aperfeiçoar seus processos produtivos para garantir sua
competitividade. O processo de produção de aço é composto por três etapas: produção
do ferro-gusa nos altos fornos; produção do aço na aciaria; e laminação. Este trabalho
foca no processo de lingotamento contínuo, considerado o mais crítico da aciaria por
anteceder processos não contínuos. A empresa precisa escolher entre fazer o setup das
máquinas ou formar placas de mistura quando aços com composições químicas
diferentes são processados sequencialmente e se transformarão em sucata ou
subproduto. Objetivo: Neste trabalho, serão feitos novos testes com base em um
modelo matemático já utilizado em outras pesquisas. O objetivo principal é obter
novos melhores resultados para o problema integrado de agrupamento de pedidos e
sequenciamento de panelas no setor de lingotamento contínuo de uma empresa
siderúrgica brasileira, minimizando seus custos. Metodologia: Foi realizado um estudo
de caso em uma empresa do setor siderúrgico, no qual foram coletados dados para a
composição das instâncias do problema. A partir das restrições do processo produtivo,
foram feitos os modelos matemáticos de programação linear inteira mista para o
problema de agrupamento e, posteriormente, de sequenciamento dos pedidos. Através
do software CPLEX, os modelos foram compilados, gerando resultados. Resultados: O
programa de agrupamento demorou a gerar resultados e algumas instâncias
apresentaram estouro de memória, fornecendo valores que não são ótimos para o
problema estudado. O programa de sequenciamento gerou resultados em baixos
tempos computacionais, formando a ordem em que os jobs deverão ser produzidos em
cada máquina. Porém também ocorreram alguns estouros de memória do computador
utilizado. Para uma melhor visualização e compreensão dos resultados, foi feito a
ilustração das panelas de pedidos, que indica como estes devem ser agrupados, e o
gráfico de Gantt, mostrando a sequência que os jobs devem ser processados.
Conclusão: Através da aplicação do modelo matemático PLIM, foi possível obter o
agrupamento e a sequência de jobs que otimizam a produção gerando melhores
resultados para o problema integrado de agrupamento de pedidos e sequenciamento de
panelas no setor de lingotamento contínuo, minimizando os custos da empresa.
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