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Resumo: 
A utilização de gerenciamento de projetos tem crescido continuamente em organizações industriais. 
Com o aumento do tamanho e complexidade dos projetos, é essencial planejá-los eficientemente. Um 
componente fundamental neste gerenciamento é a programação (scheduling) das atividades que 
compõem o projeto. Um problema clássico muito estudado na literatura consiste em atribuir datas de 
início das atividades de forma a minimizar o instante de término do projeto (makespan) sujeito a 
restrições de disponibilidade de recursos, e é conhecido como resource-constrained project scheduling 
problem (RCPSP). 
Este trabalho aborda uma extensão do RCPSP, motivada por aplicações práticas e conhecida na 
literatura como generalized resource-constrained project scheduling problem. As generalizações aqui 
consideradas são: disponibilidade de recursos variante no tempo, devido por exemplo, à manutenção 
de máquinas; substituição de relações de precedência entre atividades por intervalos mínimos de 
tempo λij tal que uma atividade j não pode ser iniciada antes da atividade i ter sido executada por λij 
unidades de tempo. Este tipo de consideração é importante em ambientes de produção make-to-order 
quando existe um tempo de preparação de máquina associado ao processamento das atividades. Um 
algoritmo de busca tabu é proposto para problemas de tamanhos encontrados na prática.  
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Abstract: 
Project management is continuously growing in Industrial Organizations. With the size and 
complexity of projects increasing, it is essential to plan them efficiently. A key component in this 
management is the scheduling of the activities which constitute the project. A classical problem that 
has been object of intensive research in the literature consists of assigning starting times to the 
activities so as to minimize the makespan without exceeding the resource availability. It is known as 
the resource-constrained project scheduling problem (RCPSP). 
This work addresses an extension of RCPSP, motivated by practical applications and known in the 
literature as the  generalized resource-constrained project scheduling problem. The generalizations 
here considered are: time-varying resource availability due, for example, to machine maintenance; 
substitution of precedence relationships between activities by minimum time lags λij such that activity 
j can only be started after activity has been processed by λij unities ot time. This is important in  make-
to- order production when there exists a  machine setup time to start the processing of activities.A 
tabu search algorithm is developed for problem sizes found in real world. 
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