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"No meu coração 
Um foco de luz 
Seduz a razão 
De repente a visgo da esperança 

(Eduardo Gudin - Costa Netto) 





O objetivo geral deste estudo é o de trabalhar o problema de 
corte bidimensional guilhotinado irrestrito e no-estagiado. Para 
tanto, foram revistas regras e heurísticas a serem utilizadas e 
foi sugerida uma combinação da regra de simetria com a heurística 
de geraçgo dos pontos de cortes possíveis. Uma abordagem em 
grafo-E/OU, com a utilizaçgo de uma estratégia híbrida, que 
combina as técnicas "Hill-Climbing" e "Depth-First" para a busca 
em grafo, foi utilizada para a resolução do problema. Finalmente, 
foram comparados os resultados obtidos com resultados apresentados 
na literatura. 

Palavras-chave: problema de corte bidimensional, padrgo de corte 
guilhotinado 	irrestrito 	e 	no-estagiado, 
grafo-E/0U. 
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Um problema de corte consiste em cortar um objeto em 
pequenos Itens, de modo a otimizar uma função objetivo, como por 
exemplo, minimizar a perda de material. Para a resolução deste 
tipo de problema foram propostas, por vários autores, diferentes 
abordagens e restriOes. 

O objetivo deste estudo é trabalhar o problema de corte 
bidimensional guilhotinado não-estagiado e irrestrito, que 
consiste em cortar uma placa retangular em peças pré-determinadas 
de maneira a maximizar o valor total peças produzidas. 

Avalia-se a heurística de discretização de Beasley 
(1985a) e apresenta-se uma nova escolha dos pontos de 
discretizaçóes de cortes possíveis, finalizando com a comparação 
dos resultados computacionais. 

No capitulo 1, introduz-se um breve histórico dos 
problemas de cortes apresentados na literatura. 

Conceitos básicos dos problemas de cortes e alguns 
problemas relacionados a estes, são apresentados no capítulo 2. 

Uma classificação de problemas de cortes, bem como uma 
tipologia para tais problemas, proposta por Dyckhoff (1990), com a 
finalidade de unificar os diferentes usos de notaçOes na 
literatura e concentrar pesquisas em tipos especiais de problemas, 
são apresentadas no capítulo 3. 

Uma descrição formal de um problema de corte 
bidimensional guilhotinado não-estagiado e irrestrito, bem como 
regras e heurísticas a serem consideradas na resolução de referido 
problema, são apresentadas no capitulo 4. 
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Uma abordagem em grafo-B/OU proposta por Morábito et 
al.(1989), com a utilização da estratégia de busca híbrida 
"Hill-Climbing" e "Depth-First - Backtracking", para a geração dos 
padr8es de cortes para o problema estudado é apresentada no 
capítulo 5. 

No capítulo 6, sgo comparados os resultados obtidos com 
resultados apresentados na literatura. Finalmente, uma conclusão é 
apresentada no capítulo 7. 
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2. CONCEITOS BÁSICOS 

Neste capitulo são introduzidas no0es básicas dos 
problemas de cortes, bem como apresentados alguns problemas 
relacionados ao tema. 

2.1. Definição dos problemas de cortes 

Genericamente, Problemas de Cortes consistem em cortar 
objetos a fim de produzir itens requeridos em quantidades pré-
determinadas, de maneira a otimizar, isto é, maximizar ou 
minimizar determinados objetivos. Problemas de Cortes podem ser 
encontrados, por exemplo, no corte de papel, madeira, vidro, 
plástico, tecido, couro, aço, bem como no carregamento de paletes 
e contêineres. 

A figura 2.1.a ilustra objetos (retângulos maiores) que 
se encontram disponíveis em estoque para a produção de itens 
(retângulos menores) pré-determinados - figura 2.1.b. 

figura 2.1.a - Objetos 

figura 2.1.b - Itens 
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3.1.5 Problema Multidimensional 

Considera-se como multidimensional o problema em que 
mais de três dimensões são relevantes na determinação da solução. 
Neste tipo de problema pelo menos uma das dimensões é não 
espacial. 

Exemplificando tem-se o Problema de Alocação de Tarefas 
que consiste em minimizar .o número de dias necessários ao 
desenvolvimento de n tarefas pré-definidas, utilizando .. Ri)  
recursos do tipo j por dia de trabalho, i=1,...,n, j=1,...,m. 

A tabela 3.1 sintetiza a classificaçgo dos problemas 
quanto as dimensões relevantes, bem COMO OS exemplos mais 
comumentes enfocados. 

tabela 3.1 
Dimensgo dos problemas 

Problema 	 Dimensões 	Dimensões 	Exemplos 
Relevantes 	Relevantes 	(cortes/em- 
Fixas 	 Variáveis 	pacotamento) 

Unidimensional 

Bidimensional 

Tridimensional 

1,5-dimensional 

2,5-dimensional 

Multidimensional 

comprimento 

comprimento 
largura 

comprimento 
largura 
altura 

largura 

largura 
altura 

tempo de pro-
duçgo, mgo-de 
obra, tempo 
de máquina, 
energia 

comprimento 

comprimento 

barra de aço 
tubo de PVC 

papel, vidro, 
aço, madeira 

palete, 
contéiner 
caixas (bins) 

bobina de 
papel, tecido 

bloco de 
espuma 

alocaçgo de 
tarefas 
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3.3 Agrupamento 

O problema de cortar objetos a fim de produzir Itens 
pode ser visto como agrupar Itens em objetos. O agupamento de 
itens em objetos depende fundamentalmente da forma e do número de 
figuras permitidas. 

Pode haver casos em que todos os objetos e Itens possuam 
formas diferentes, e casos em que todos os objetos e itens possuam 
a mesma forma. Em ambos os casos pode-se ter muitos ou poucos 
objetos e Itens diferentes. 

O agrupamento dos objetos pode ocorrer considerando um 
único objeto, objetos idênticos ou objetos diferentes, 
agrupamentos estes exemplificados pelos problemas da mochila, 
empacotamento de bin, além do clássico problema do corte de 
estoque bidimensional, respectivamente. 

O agrupamento de itens ocorre quando existem itens 
congruentes, muitos itens de muitos formatos diferentes, poucos 
Itens de formatos diferentes, muitos Itens de relativamente poucos 
formatos diferentes (não 
problemas de carregamento 

congruentes), exemplificados pelos 
de paletes, empacotamento de bin, 

carregamento de veículos e problema de corte de estoque. 

3.4 Disponibilidade 

Uma outra característica para os problemas de corte é 
dada pela disponibilidade de objetos e ítens. Ela refere-se aos 
limites inferiores e superiores de suas quantidades, ao 
sequênciamento de produção, e ainda à data em que um objeto ou 
Item foi ou será cortado/empacotado. 
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Pode-se interpretar o número de objetos e itens a serem 
considerados como um limite superior de disponibilidade para o 
processo do corte/empacotamento. Em alguns casos, o limite 
inferior é idêntico ao limite superior, como por exemplo, no 
problema da Mochila em que um único objeto pode ser cortado em 
itens. Reciprocamente, no problema do corte de estoque todos os 
Itens requeridos devem ser produzidos. 

Limites inferiores e superiores não idênticos podem 
representar uma certa tolerância mínima e máxima, respectivamente. 
Em muitos casos reais de corte, os clientes aceitam uma tolerância 
na produção dos itens requeridos. 

Propriedades adicionais são obtidas pelo sequenciamento 
de produção dos objetos e dos itens, ou ainda quando se determina 
um tempo de execução. Por exemplo, uma barra de aço pode ser 
cortada ainda incandescente, ou após um certo período de tempo. 

Pode-se ainda considerar como restrições a data e o 
tempo em que um objeto ou item foi ou será cortado/empacotado. No 
carregamento de contêineres, dependendo do produto, é de 
fundamental importância a separação dos itens por data de 
vencimento. 

3.5. Padrâo de Corte 

Para a construção de um padrão de corte, pode-se 
considerar quatro classes de restriOes, dadas pela distância de 
corte, orientação, frequência de ocorrência e tipo de corte. 

3.5.1. Restriçgo de distância de corte 

Esta restrição é considerada quando se fizer necessária 
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não-ortogonais. Os cortes ortogonais produzem Itens a partir do 
corte paralelo a um dos lados do objeto. 

Os cortes ortogonais podem ainda ser classificados 
como cortes guilhotinados e cortes não guilhotinados. Os cortes 
não guilhotinados são produzidos por equipamentos que, após o 
início do corte, permitem a interrupção do processo de corte, 
antes de alcançar o outro lado do objeto, e a partir dai conduz a 
um corte perpendicular ao então produzido. Este tipo de corte pode 
ser encontrado no corte de chapas metálicas para a indústria 
automobilística. 

O corte guilhotinado é muito utilizado nas indústrias de 
papel, móveis e vidro, devido a sua simplicidade e as restriçOes 
dos equipamentos de corte utilizados. Neste processo o corte é 
produzido sobre um objeto, resultando duas partes do objeto, 
menores e adjacentes. Isto é, o corte inicia-se de um lado do 
objeto e atravessa em linha reta até o lado oposto, de forma 
ortogonal. 

Padrão de corte guilhotinado 

Padrão de corte não guilhotinado 
figura 3.5.4.a 
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seleção apropriada de objetos, enquanto que o problema da mochila 
trabalha com a seleção de itens a serem combinados em um padrão 
não trivial para o objeto. 

A alocação de figura de itens em objetos é dada em 
função de seu formato e número de Itens permitidos. 

Pode-se ter dois tipos de alocação de itens requeridos 
em objetos estocados: 

- alocação por seleção de objetos 

- alocação por seleção de itens. 

3.6.1. Alocação por seleção de objetos 

No problema de seleção de objetos, parte-se do princípio 
de que o conjunto de objetos é suficiente para agrupar todos os 
Itens requeridos. Então, um sub-conjunto de objetos será 
selecionado para agrupar todos os itens. 

3.6.2. Alocação por seleção de itens 

Analogamente à seleção de objetos, o problema de seleção 
de itens consiste em determinar um sub-conjunto de itens para 
utilizar todos os objetos em estoque. 

3.7. Objetivos 

Os objetivos dos problemas do corte/empacotamento devem 
ser expressos, tanto quanto possível, nas funçOes objetivos dos 
modelos de corte/empacotamento. Considera-se um objetivo como um 
critério a ser maximizado ou minimizado. 
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Pode-se ter objetivos dos mais diversos tipos, entre 
eles destacam-se: 

- maximização da produtividade, que pode ser dada pela maximizaçgo 
de Itens a serem produzidos, a minimizaçgo dos objetos 
utilizados no atendimento da demanda, a minimizaçgo de perda de 
material, ou ainda a minimizaçgo de perda percentual, todos 
relacionados com a eficiência técnica do processo de corte. 

- minimização do custo ou a maximizaçgo do lucro, relacionados com 
a eficiência econômica do processo de corte. 

3.8. Tipologia de Dyckhoff 

Com o intuito de unificar os diferentes usos na 
literatura e concentrar pesquisas futuras sobre diferentes tipos 
de problemas de corte/empacotamento, Dyckhoff (1990) apresentou 
uma tipologia global fundamentada na estrutura lógica de tais 
problemas. 

Segundo Dyckhoff a estrutura lógica comum aos problemas 
de corte/empacotamento é determinada: 

(1) pela existência de dois grupos básicos cujos elementos 
definem um conjunto geométrico de formas fixas (figuras dos 
objetos e itens) em uma ou mais dimenseies espaciais: 

- o estoque denominado objeto. 

- listas de volumes ordenados chamados de itens. 

(ii) pela geração de padreies, combina0es geométricas de itens em 
objetos. Figuras que ocorrem no padrão, não associadas a 
itens, são usualmente tratadas como aparas. 
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a - Dimensão do problema 
1 - Unidimensional 
2 - Bidimensional 
3 - Tridimensional 
N - Multidimensional 

p - Forma de alocação 
B - Todos os objetos e uma seleção de Itens 
✓ - Todos os itens e uma Lseleção de objetos 

/ - Agrupamento de objetos 
O - somente um objeto 
I - objetos de figuras idênticas 
D - objetos de figuras diferentes 

6 - Agrupamento de itens 
C - todos os itens de figuras congruentes 
F - poucos Itens de figuras diferentes 
M - muitos itens de muitas figuras diferentes 
R - muitos itens de relativamente poucas figuras diferentes 

(não congruentes) 

Pela combinação das características consideradas para a 
tipologia temos 96 tipos diferentes (4 x 2 x 3 x 4) de problemas 
de corte/empacotamento. 

O problema do corte de estoque bidimensional, comumente 
estudado, é representado por 2/V/I/R, sendo a = 2, p = v, /= I e 
6 = R, o que significa problema bidimensional que considera a 
seleção de objetos de figuras idênticas, para a produção de muitos 
itens de relativamente poucas figuras diferentes. 

A fim de exemplicar a aplicação desta tipologia, a 
tabela 3.2 associa problemas de cortes/empacotamento encontrados 
na literatura às suas representaçUs simplificadas, como 
combinação dos tipos característicos. A ausência de um símbolo na 
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quádrupla a//y/(5 significa que todos os tipos da característica 
não apresentada são possíveis ao problema. 

tabela 3.2. 
Problemas associados a combinaçgo de tipos 

Problema 	 Notação 

Mochila (clássico) 	 1/B/0/ 
Mochila 	 /B/0/ 

Corte de Estoque (clássico) 	 1/V/I/R 
Corte de Estoque bidimensional 	 2/V/I/R 
Corte de Estoque 	 1/ / / 

2/ / / 
3/ / / 

Empacotamento de Bins (clássico) 	 1/V/I/M 
Empacotamento de Bins bidimensional 	 2/V/D/M 
Empacotamento de Bins (dual) 	 1/B/0/M 

Carregamento de Paletes 	 2/B/0/ 
2/V/I/M 

• Carregamento de Contêineres 	 3/V/I/ 
3/B/0/ 

Carregamento de Veículos (clássico) 	 1/V/I/F 
1/V/I/M 

Alocação de Tarefas 	 N/V/I/ 

Como pode-se perceber pela notação, os problemas da 
Mochila (clássico), do Carregamento de Paletes e do Carregamento 



de Contéineres diferem apenas na característica de 
dimensionalidade, enquanto que os problemas clássicos do Corte de 
Estoque, do Empacotamento de Bins, e do Carregamento de Veículos 
pertencem a mesma combinação de tipos quando consideradas somente 
as três primeiras características. 

Diferenças entre problemas com mesma notação podem 
existir, uma vez que esta notação reduzida determina apenas tipos 
gerais, cada um deles envolvendo uma variedade de problemas ainda 
distintos. Como exemplo, os agrupamentos de objetos e Itens não 
diferenciam as formas das figuras regulares das figuras 
irregulares. Diferenças referem-se as características e tipos não 
considerados nesta tipologia. 

Para uma abrangência maior dos problemas do corte e 
empacotamento, esta tipologia poderia ser estendida com a inclusão 
de novas características e tipos, mas Dyckhoff, em virtude da 
grande variedade de problemas, sugere a utilização de um segundo 
nível de classificação para um tipo específico de problema a ser 
estudado. 
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Se há demanda a ser atendida na produção de Itens, os 
problemas (1) ou (2) são utilizados para a geração de colunas para 
o programa linear proposto por Gilmore e Gomory e vi, i=1,. ..,m 
são funçUs dos multiplicadores de Lagrange do Método Simplex. 
Para maiores detalhes consultar Gilmore e Gomory (1961,1963, 1965) 
e Morábito (1989). 

Herz (1972) propôs um método exato, utilizando a 
estratégia Backtracking. Porém, para problemas grandes 	esta 
abordagem torna-se inviável computacionalmente, em virtude de 
produzir uma explosão combinatorial dos possíveis padres de 
corte. 

Para problemas grandes, Beasley (1985a), utilizando 
programação dinâmica, sugere uma heurística para eliminação de 
alguns possíveis cortes, o que reduz o universo de soluçOes. Esta 
heurística pode ser aplicada ao procedimento de Herz, bem como às 
buscas em grafo—E/OU que serão vistas a seguir, propostas por 
Morábito et al.(1989,1992), e Morábito e Arenales (1991,1992a). 

4.2. Redução de cortes possíveis 

A seguir, são definidas regras que reduzem a produção de 
cortes sobre um retângulo genérico. 

4.2.1. Discretizaçgo 

Herz (1972) demonstrou que cortes guilhotinados podem 
ser representados, sem perda de otimalidade, por combinaç5es 
lineares não negativas das dimensOes dos Itens, isto é, os 
possíveis cortes ao longo do comprimento L e largura W podem ser 
representados pelos elementos dos conjuntos X e Y, de possíveis 
discretizações do objeto (L,W), definidos por: 

33 












































































