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RESUMO 

O problema de corte consiste no corte de objetos 
maiores para produção de peças menores, de modo que uma certa 

função objetivo seja otimizada, por exemplo, a perda seja mi-
nimizada. O problema de empacotamento pode também ser visto 
como um problema de corte, onde as peças menores são arranja-
das dentro dos objetos. 

Uma abordagem em grafo E/OU para a resolução de 
problemas de corte e empacotamento foi proposta inicialmente 
por Morabito (1989) para problemas de corte bidimensionais e, 
mais tarde, estendida para problemas tridimensionais (Morabi-
to, 1992). Nesta abordagem foi utilizada uma técnica de busca 
híbrida, onde se combinou a busca em profundidade primeiro com 
limite de profundidade e a busca hill-climbing, utilizando-se 
heurísticas baseadas nos limitantes superiores e inferiores. 
Experiências computacionais mostraram a viabilidade de uso na 
prática desta abordagem. 

Mais tarde, Arenales (1993) generalizou esta a 
abordagem em grafo E/OU mostrando como diferentes problemas de 
corte poderiam ser resolvidos, independentemente da dimensão, 
formas dos objetos e itens, baseado em simples hipóteses, sem 
realizar, entretanto, estudos computacionais. 

O presente trabalho tem por objetivo estender a 
abordagem em grafo E/OU para tratar outros casos não analisa-
dos pelos trabalhos anteriores, tais como situações envolvendo 
diferentes processos de corte, bem como a implementação compu-
tacional de métodos baseados na abordagem em grafo E/OU, mos-
trando, assim, a versatilidade da abordagem para tratar diver-
sas situações práticas de problemas de corte e sua viabilidade 
computacional. 

Palavras-chave: Problemas de corte e empacotamento, busca em 
grafo E/OU, otimização combinatória, heurísticas. 
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ABSTRACT 

The cutting problem consists of cutting larger 
objects in order to produce smaller pieces, in such a way as 
to optimizing a given objective function, for example, mini-
mizing the waste. The packing problem can also be seen as a 
cutting problem, where the position that each smaller piece is 
arranged inside of the objects can be seen as the place it was 
cut from. 

An AND/OR-graph approach to solve cutting and 
packing problems was initially proposed by Morabito (1989) for 
two-dimensional cutting problem and, later, extended to three-
dimensional problems (Morabito, 1992). That approach uses a 
hybrid search, which combines depth-first search under depth 
bound and hill-climbing strategy. Heuristics were devised 
based on upper and lower bounds. Computational experiences 
demonstrated its practical feasibility. 

The AND/OR-graph approach was later generalized 
by Arenales (1993) based on simple hypothesis. He showed that 
different cutting problems Gould be solved using the AND/OR-
graph approach, independently of the dimension and shapes. 

The main objective of this thesis is the practi-
cal extension of the AND/OR-graph approach to handle other 
cases not considered by previous works. It was considered dif-
ferent cutting processes, as well as the analysis of computa-
tional implementation, showing how can it be adapted to many 
classes of practical cutting and packing problems. 

Keywords: Cutting and packing problems, AND/OR-graph search, 
combinatorial optimization, heuristics. 



1. Introdução 

O Problema de Corte, genericamente, consiste em 

cortar unidades maiores (objetos) em unidades menores (itens), 
otimizando uma determinada função (por exemplo, minimização da 

perda). Este tipo de problema 
industriais de corte, tais como 
alumínio, barras de aço, chapas 

aparece em diversos processos 
no corte de bobinas de papel e 
metálicas e de madeira, placas 

de circuito impresso, caixas de papelão, rolos de tecidos, en-
tre outros. 

Análogo ao Problema de Corte, o Problema de Em-
pacotamento consiste em empacotar unidades menores em'unidades 
maiores, otimizando determinada função (por exemplo, minimiza-
ção do espaço ocioso) e satisfazendo um conjunto de restri-
ções. Exemplos do Problema de Empacotamento ocorrem quando se 

carregam produtos embalados sobre paletes, ou dentro de con-
téineres e caminhões. 

Estas duas classes de problemas de otimização 
estão intimamente relacionadas e são tratadas na literatura 
como Problemas de Corte e Empacotamento (Dyckhoff, 1990). 

O número de aplicações para os Problemas de Cor-
te e Empacotamento é muito grande. Na literatura existem di-
versas abordagens para resolvê-los, conforme mostram os exames 
especiais de periódicos em Brown ( 1971), Golden (1976), Hin- 

1 
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xman (1980), Dyckhoff e Waescher (1990), Lirov (1992), Dows-
land e Dowsland (1992), Sweeney e Paternoster (1992), Dyckhoff 
e Finke (1992), Martello (1994a, 1994b), Bischoff e Waescher 
(1995), Mukhacheva (1997), Dyckhoff et al. (1997), Arenales et 

al. (1999) e Special Interest Group on Cutting and Packing 
(SICUP, 1999) 

Uma abordagem de solução baseada numa busca em 
grafo E/OU para problemas que envolvam objetos de mesma forma, 
barras (caso unidimensional), retângulos (caso bidimensional) 

e caixas (caso tridimensional) foi apresentada por Morabito 
(1992). Nesta abordagem foi utilizada uma técnica de busca hí-
brida (semi-informada), onde se combinaram a busca em profun-
didade com limite e a busca hill-climbing. Utilizaram-se, tam-
bém, heurísticas baseadas nos limitantes superiores e inferio-
res. 

Arenales (1993) generalizou a abordagem, sem, 
entretanto, realizar estudos de casos e apresentar resultados 
computacionais. 

O presente trabalho tem por objetivo estender a 
abordagem em grafo E/OU para tratar outros casos não analisa-
dos por trabalhos anteriores, envolvendo diferentes processos 
de corte, tais como corte com placa defeituosa, corte-cabeça, 

corte com limitação no número de tipo de itens, corte com pe-
ças não retangulares (por exemplo, tipo L), etc. Tem também 
por objetivo, a implementação computacional usando a abordagem 
em grafo E/OU para tratar diversas situações práticas dos pro-
blemas de corte. 

O trabalho apresenta, ainda, limitantes inferio-
res diferentes dos propostos por Morabito e Arenales (1996), 
novas heurísticas para tornar a abordagem mais eficiente,e uma 
importante conjectura para o problema de corte restrito. 
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Organização da Tese 

Esta tese está dividida em 8 capítulos. No se-
gundo capitulo, é feita uma classificação dos problemas de 
corte, assim como um estudo do problema de corte bidimensional 
e suas particularidades, já que este é o objeto principal do 
presente estudo. 

O capitulo 3 trata da representação em grafo 
E/OU do problema de corte para diferentes padrões. Neste é 
feito um estudo sobre a abordagem em grafo E/OU aplicada a 
cada classe de problema. 

No capitulo 4 é visto um método de enumeração 
implícita para a busca no grafo E/OU, onde são utilizados li-
mitantes. A estratégia de busca apresentada combina busca em 
profundidade com busca informada (hill-climbing). Heurísticas 

são incluídas no capitulo 5 para viabilizar computacionalmente 
a resolução do problema. 

No sexto capítulo são apresentados e analisados 
os resultados obtidos com a implementação computacional nos 
diferentes problemas de corte bidimensional. 

No capitulo 7 é feito um estudo de caso do pro-
blema de corte bidimensional restrito em uma Indústria de Es-
quadrias Metálicas, onde determina-se uma seqüência de padrões 
de corte para atender uma demanda com uma perda mínima de ma-
terial. 

As conclusões e perspectivas futuras desta tese 
são discutidas no oitavo capitulo. 



2. Definição de Problemas de Corte 

Neste capítulo é apresentada uma classificação 
dos problemas de corte, segundo Dyckhoff (1990), e um estudo 
mais detalhado do problema de corte bidimensional. 

2.1. Classificação dos Problemas 

O Problema de Corte consiste, basicamente, em 
cortar unidades maiores em unidades menores, otimizando um 
determinado objetivo. Entretanto, os problemas podem aparecer 
numa diversidade muito grande de casos. 

Diversas classificações de problemas de corte 
foram discutidas em exames, entre elas, Golden (1976), Hin-
xman (1980), Dyckhoff et al. (1985) . Em particular, Dyckhoff 

(1990) propôs um sistema de classificação a partir das quatro 

principais características dos problemas: 

• a dimensão do problema 
(1) unidimensional 
(2) bidimensional 
(3) tridimensional 
(n) n-dimensional, para n>3 

4 
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• a forma de alocação das unidades 
(V) seleção de unidades grandes 

(um conjunto de unidades grandes deve ser escolhido 

para incluir todas as unidades pequenas) 
(B) seleção de unidades pequenas 

(um conjunto de unidades pequenas deve ser escolhi-
do para ocupar todas as unidades grandes) 

• sortimento de unidades grandes 
(0) uma unidade 

(uma única unidade grande) 
(I) unidades de tamanhos iguais 

(todas as unidades grandes são iguais) 
(D) unidades de tamanhos diferentes 

(as unidades grandes têm tamanhos diferentes) 

• sortimento de unidades pequenas 
(F) poucas unidades de tamanhos diferentes 

(poucas unidades pequenas, geralmente de tamanhos 
diferentes) 

(M) muitas unidades de muitos tamanhos diferentes 
(muitas unidades pequenas e a maioria delas em ta-
manhos diferentes) 

(R) muitas unidades de poucos tamanhos diferentes 

(muitas unidades pequenas com poucos tamanhos dife-
rentes) 

(C) unidades de tamanhos iguais 
(todas as unidades pequenas são iguais) 

Estas quatro características permitem obter 96 
tipos diferentes para problemas de corte e empacotamento e a 

tipologia é definida pela quadra a/ 13 /y/a . Cada um dos sím-

bolos corresponde a uma das características citadas. 
Um problema de corte de estoque definido pela 
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quadra 2/V/I/R significa que o problema é bidimensional (2), 

todas as unidades pequenas devem ser alocadas numa seleção de 
unidades grandes (V), todas de tamanhos iguais (I) e com mui-
tas unidades pequenas de relativamente poucos tamanhos dife-
rentes(R). 

Considerando somente estas quatro caracterís-
ticas, os problemas apresentam ainda muitas diferenças quanto 

às suas restrições, por exemplo, problemas restritos e irres-
tritos, guilhotinado e não-guilhotinado etc. 

A seguir, são definidos problemas de corte, 
classificando-os pelas suas dimensões. 

O problema de corte unidimensional apresenta 
apenas uma das dimensões relevante para o processo de corte. 
Considere um objeto, por exemplo, uma barra como na Figura 
2.1, que deve ser cortado ao longo de seu comprimento em 
itens de comprimento especificado. Cada item tem um valor as-
sociado, chamado de valor de utilidade. Então, o problema 
consiste em maximizar o valor de utilidade total. 

O modo como os itens estão arranjados ao longo 
do objeto é chamado de padrão de corte. Para o problema da 
Figura 2.1, um possível padrão de corte é ilustrado na Figura 
2.2. 

F-E1-1 

() (3) 
\I 	_} 
P3-'1 

Figura 2.1 - Problema de corte unidimensional 



(1) 

(3) 

3-1 

(2) 

e--t2 

(4) 

1- 	£4-1 
Figura 2.3 - Problema de corte bidimensional 

w2 
A_ 
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r\ 	(2) ) 	(2) ) (1))(3)) 
\J 	 J  

--- 	 L 	>1 
Figura 2.2 - Padrão de corte unidimensional 

No problema de corte bidimensional são rele-
vantes duas dimensões, sendo a geometria neste problema de-
terminante, pois a forma e as medidas do objeto e dos itens 
determinam os padrões de corte. 

As Figuras 2.3 e 2.4 representam, respectiva-
mente, um problema de corte bidimensional com objeto e itens 
retangulares e um padrão de corte do problema. 

Na próxima seção o problema de corte bidimen-
sional é discutido com mais detalhes, pois este é o objeto de 
estudo do trabalho. 



(2) 	
(1) 

(2)  

(3) (4) 

! ! ! ! ! ! ! !  
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Figura 2.4 - Padrão de corte bidimensional 

No problema de corte tridimensional, três di-

mensões são relevantes; este problema surge, principalmente, 
na alocação de caixas dentro de caixas maiores. O problema de 
corte tridimensional e um possível padrão de corte são apre-
sentados nas Figuras 2.5 e 2.6, respectivamente. 

Figura 2.5 - Problema de corte tridimensional 
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Figura 2 6 - Padrão de corte tridimensional 

2.2. O Problema de Corte Bidimensional 

Esta classe de problemas de corte tem sido 

bastante estudada desde o trabalho pioneiro de Gilmore e Go-
mory (1965), onde um método de programação dinâmica foi pro-
posto. Herz (1972), Christofides e Whitlock (1977), Wang 
(1983) e Beasley (1985) representam marcos importantes para 
esta classe de problemas. Mais tarde, Morabito et.al. (1992) 

e Morabito e Arenales (1996) estenderam o trabalho de Herz 
(1972), propondo métodos de enumeração implícita utilizando 
limitantes, como métodos de busca num grafo E/OU, constituin-
do a ferramenta principal para este trabalho. 

Considere uma placa retangular (objeto) de di-

mensões (L,W), ondeLéocomprimentoeWéalargura, e um 

conjunto de m peças retangulares (itens) de dimensão (4,wi), 

onde ti é comprimento e wi  a largura da peça i, e valor de 

utilidade v, i=1,...,m. Um problema de corte .bidimensional 

consiste em cortar a placa retangular em peças menores, de 
forma a otimizar um determinado objetivo, ou seja, 
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maximizar E v1•a1 

sujeito a: (av  av ...,am) corresponde a um padrão de corte 

ai 	0, inteiro, i=1,...,m, 

onde ai corresponde ao número de peças i alocadas na placa 
(L,W). Obviamente, há regras para a definição de padrões de 

corte como será visto adiante. 
O problema de corte é chamado irrestrito quan-

do não há limitação no número de peças presentes no padrão. 

Caso contrário, 
seja, 

o problema de corte é chamado restrito, ou 

maximizar 

sujeito a: 1, a2, 	am ) corresponde a um padrão de corte 

O 5 ai  5 bi, inteiro, i=1,...,m, 

onde bi  é a quantidade máxima de peça do tipo i no padrão, 
para i=1,...,m. Embora apenas um pequeno detalhe na formula-
ção seja alterado, a limitação no número de peças no padrão 
introduz grandes dificuldades de resolução. 

O corte é chamado guilhotinado quando, 
do em um retângulo, produz dois novos retângulos, ou 
retângulo é cortado somente de modo horizontal ou vertical, 
conforme a Figura 2.7. Um padrão de corte é do tipo guilhoti-
nado se for obtido por cortes guilhotinados sucessivos (Figu-
ra 2.8). 

aplica- 
seja, o 
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Figura 2 7 - Corte guilhotinado horizontal e vertical 

Figura 2.8 - Padrões de corte guilhotinado 

Um padrão de corte guilhotinado pode ser do 
tipo estagiado (k-estágios) ou não-estagiado. No primeiro es-
tágio, todos os cortes são feitos de forma paralela a um dos 
lados da placa, por exemplo, cortes guilhotinados verticais; 
no segundo estágio, os cortes são ortogonais aos do estágio 
anterior e assim por diante. Se há um limite k para o número 
máximo de estágios, o problema é classificado como um proble-
ma de corte guilhotinado k-estagiado; caso contrário, o pro-
blema é não-estagiado (Figura 2.9). 

Figura 2 9 - Padrões de corte guilhotinado 2-estágios, 

3-estágios e 4-estágios 

Um problema de corte k-estagiado é não-exato 
quando permite um estágio posterior somente para fazer a úl- 



22 estágio 
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tima apara na direção perpendicular à direção dos cortes do 
estágio anterior. A Figura 2.10 apresenta um exemplo de um 
problema 2-estágios não-exato. 

12 estágio 

á  
Figura 2.10- Padrão de corte guilhotinado 2-estágios não-exato 

Convém observar que o problema de corte esta-
giado foi definido e estudado no artigo pioneiro de Gilmore e 
Gomory (1965). Ainda hoje, o método por eles proposto para a 
resolução do problema em 2-estágios (o problema é decomposto 
em vários problemas unidimensionais) é o mais utilizado. En-
tretanto, quando a limitação no número de peças é incluída, o 
modelo matemático torna-se de otimização inteira não-linear 
(veja anexo 2) e seu método não é trivialmente estendido. Ou-
tros autores tratam o problema de corte guilhotinado estagia-
do restrito (Christofides e Whitlock, 1977; Christofides e 
Hadjiconstantinou, 1995). Em particular, Morabito e Arenales 
(1996) utilizaram a abordagem em grafo E/OU para estudar tal 

problema, porém, sem apresentar um estudo computacional quan-
do ambas as restrições são impostas. No capitulo 6 é feito um 
estudo da abordagem em grafo E/OU, comparando com a relaxação 
lagrangiana apresentada em Gramani (1997). 
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Em alguns problemas práticos, por limitação 
dos equipamentos de corte ou propriedades do material, é ne-
cessário trabalhar com padrões que tenham restrições especi-
ais, entre eles, padrão com placa defaituosa, padrão com li-
mitação no número de tipo de itens, padrão com corte-cabeça e 

padrão com peças do tipo L. 

2.2.1. Padrão de corte com placa defeituosa 

A placa (L,W) considerada até o momento é uma 

placa perfeita, ou seja, é possível alcear peças 

i=1,...,m, em qualquer posição da placa. 
Há casos em que isto nem sempre ocorre, por 

exemplo, uma chapa de madeira com pequenos defeitos de fabri-
cação (placa defeituosa). Neste trabalho, são tratadas as 

áreas defeituosas de maneira retangular (Figura 2.11). A Fi-
gura 2.12 apresenta um padrão de corte em uma placa defeituo- 
sa. 

  

 

o 
Figura 2.11 - Placa defeituosa e placa a ser tratada 

////fliflt •  
Figura 2.12 - Padrão de corte em uma placa defeituosa 
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Problemas de cortes com placas defeituo-
sas foram pouco estudados na literatura (Carnieri et a/., 
1993; Hahn, 1968). 

2.2.2. Padrão de corte com limitação no número de tipo 

de peças 

Considere um problema onde, por motivo de res-
trição do equipamento, é necessário limitar o número máximo 
de tipos de peças no padrão. No exemplo da Figura 2.13, é 
possível produzir no máximo 3 tipos de peças por padrão de 
corte, pois o equipamento de corte (serra automática) possui 
apenas 3 saídas para os itens cortados. Um padrão de corte é 
representado na Figura 2.14. 

Placa 

peças do peças do peças do 
tipo k 	tipo j 	tipo C 

Figura 2.13 - Produção com o máximo de 3 tipos de peças 

• " • • " • ••//////,/,/////7//,1/2",w/./7 
(k) (3) (3) (3) 

(k) 
(£) (£) 

(k) (3) 

Figura 2.14-Padrão de corte com limitação no número 
tipo de peças 

Neste caso, é necessário incluir no modelo 
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inicial variáveis binárias relacionadas com cada tipo de peça 

e novas restrições 

yi B 
1=1 

yi  E {O,1},i = 	m 

onde B é o número máximo permitido de tipos de peças no pa-

drão; e yi  = 1, se o item i for produzido; yi  = O, caso con- 

trário. 
Embora este problema surja na prática com ser-

ras automáticas de grande porte (por exemplo, certas serras 
encontradas nas fábricas de chapas duras), é muito pouco es-
tudado na literatura. Em particular, Morabito e Garcia (1998) 
estudaram este problema (com algumas restrições adicionais, 
devido à característica do equipamento) e propuseram um méto-
do de programação dinâmica. Neste trabalho, uma abordagem por 
grafo E/OU é proposta. 

2.2.3. Padrão com corte-cabeça 

Considere um equipamento para guilhotinar pla-

cas com limitação mínima e máxima na posição do corte (Figura 
2.15). Este corte é chamado de corte-cabeça, ou seja, após o 
corte a sub-placa à esquerda só pode gerar itens finais (pro-
blema unidimensional), enquanto que a outra sub-placa pode 
ser novamente posicionada para um novo corte. É permitido dar 
um giro de 900  na placa antes do novo corte. 



2. Definição de Problemas de Corte 	 16 

[min max] 

A 

Figura 2.15 - Corte-cabeça 

Não foi encontrado registro na literatura de 
métodos de solução para esta classe de problemas, embora pos-
sa ser encontrado na prática (serra encontrada numa fábrica 
de chapas duras). Neste trabalho, mostra-se como a abordagem 
em grafo E/OU pode ser facilmente estendida para gerar pa-
drões com corte-cabeça. 

2.2.4. Padrão de corte com peças do tipo L 

Até o momento, todas as placas e peças citadas 
nos problemas foram retangulares e os cortes guilhotinados. 
Considere agora peças retangulares e/ou do tipo L, de modo 
que cortes guilhotinados não produzem todos os itens Os cor-
tes neste padrão são, então, guilhotinados e/ou do tipo de-
grau. Cortes do tipo degrau são ilustrados pela Figura 2.16. 

Figura 2.16 - Cortes do tipo degrau 
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Considere, conforme a Figura 2.17, uma placa 

retangular (L,W), onde L é a largura e W o comprimento da 

placa, e um conjunto de m peças 	£21,  wir.) 	 onde 

e ei  são, respectivamente, o comprimento inferior e supe- 

rior e wl  e w2 são, respectivamente, a largura à esquerda e à 

direita da peça i (se 21=e1  ou w=wf, a peça i é retangular), 

com valor de utilidade Vj, i=1,...,m. O problema consiste em 

alocar estas peças maximizando o valor de utilidade total A 
Figura 2.18 representa um padrão de corte com peças do tipo 
L. 

jet  23.H  

J2. 
-1--  

TE------€23-1
T2 1

12 (2) T2 
il 

11_3 	
(3) 	w3 I 	 w12  k 	L 	>i I 	a. F—ii—H H___£13 ] 

Figura 2.17 - Problema bidimensional com peças do tipo L 

(1) (1) 

(2) 
(3) 

Figura 2.18 - Padrão de corte com peças do tipo L 

Embora haja uma literatura crescente para a 
determinação de padrões de corte com peças irregulares, um 
tratamento especial para peças do tipo L e retângulos não foi 
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encontrado na literatura. Este tipo de padrão foi detectado 
na prática de corte de espuma para produção de colchões, tra-
vesseiros, etc. (Embora o problema de corte de espuma seja 
tridimensional, o corte em L ocorre apenas na vertical, veja 
Figura 2.19). No próximo capitulo, a abordagem em grafo E/OU 

é estendida para a resolução desta classe de problemas. 

Figura 2.19 - Problema de corte de espuma 

2.2.5. Padrão com corte não-guilhotinado 

Um corte é do tipo não-guilhotinado se ele 
produz novos retângulos arranjados de forma que não formam um 

padrão de corte guilhotinado. Arenales e Morabito (1995) de-
finiram o corte da Figura 2.20 como um corte não-guilhotinado 
de 1: ordem. Um padrão de corte não-guilhotinado é de l ordem 
se for obtido por cortes sucessivos guilhotinados e/ou de 1: 
ordem não-guilhotinados. 

Figura 2.20 - Corte não-guilhotinado de 1! ordem 
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A Figura 2.21 apresenta padrões de corte não-

guilhotinado de 1! ordem. 

Figura 2.21- Padrões de corte não-guilhotinado 

O padrão de corte não-guilhotinado de 1 ordem 
(Figura 2.20) pode ser gerado combinando cortes guilhotinado 
e/ou do tipo degrau (Figura 2.22). 

Figura 2.22 - Seqüência de cortes na geração do corte 
não-guilhotinado da Figura 2.20 

Há padrões de corte não-guilhotinados de or-
dens superiores, conforme mostra a Figura 2.23. Estes padrões 

de corte não serão considerados neste trabalho. 

Figura 2.23 - Padrão de corte não-guilhotinado 
de ordem superior 
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O problema de corte não-guilhotinado tem uma 
importante aplicação no carregamento de paletes e conteiné-
res, conforme discutido em Morabito e Arenales (1994), Mora-
bito e Morales (1998), Morabito et al. (2000). 

No próximo capitulo, é apresentada a resolução 
do problema de corte bidimensional usando a abordagem em gra-
fo E/OU para estes diversos tipos de padrões de corte. 



3. A abordagem em Grafo E/OU 

A abordagem em Grafo E/OU para a resolução de 

Problemas de Corte foi inicialmente proposta por Morabito 
(1989), para problemas de corte guilhotinado bidimensional ir-

restrito • e não-estagiado. Morabito (1992) estendeu esta abor-

dagem para problemas de corte guilhotinado irrestrito e res-
trito, considerando as dimensões unidimensional, bidimensional 
e tridimensional. Ainda restrito a problemas guilhotinados, 
Morabito e Arenales (1996) apresentaram a abordagem em grafo 

E/OU para a resolução de problemas estagiados e restritos. 
Esta abordagem também foi proposta para proble-

mas de corte não-guilhotinado em Salomão (1993) e, mais tarde, 
implementada em Arenales e Morabito (1995). Arenales (1993) 
mostrou como esta abordagem poderia ser generalizada para pro-
blemas de diferentes dimensões e formas geométricas, porém sem 
se preocupar com questões de implementações. Este trabalho 

constitui uma extensão do trabalho de Arenales (1993), pois 

além de discutir questões de implementação, incluindo-se peças 

irregulares do tipo L, estende a generalidade da abordagem em 
grafo E/OU para diferentes processos de cortagem encontrados 
na prática, apresentados no capitulo 2. 

21 
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3.1. Representação em Grafo E/OU 

Um grafo G = (V,e) consiste de um conjunto finito 

não-vazio de nós (ou vértices) V={1,2,...,r} e um conjunto de 

arcos (ou arevtas) E = 	 cujos elementos são sub- 

conjuntos de V de tamanho 2, isto é, eu-(i,j), onde i, j E V. 

Observe que um arco define a relação entre dois nós (Figura 

3.1). 

Figura 3.1 - Representação de grafo 

Uma maneira de generalizar um grafo é permitir 
arcos no conjunto E de diferentes tamanhos, definindo uma re-
lação entre um subconjunto de nós, por exemplo, um arco 

j, k E V. Deste modo, o grafo é chamado de hi-
pergrafo. A Figura 3.2 representa um hipergrafo, onde 

V={1,2,3,4} e e={(1,2),(2,3,4)}. 

Figura 3.2 - Representação de hipergrafo 
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Outra maneira de generalizar um grafo é definir 

arcos como pares eu=(i,Vu), ondeieVeVucV, representando 
a relação entre um nó e um subconjunto de nós, por exemplo, um 

arco eu--(i,{j,k}), onde i e V e {j,k} c V. Se Vu  tem cardina-

lidade maior que 1, então eu  é chamado um arco E. Os vértices 

de Vu  são sucessores de i. A Figura 3.3, com V={1,2,3,4,5} e 

c={{(1,{2,3}),(3,(4,5})}, ilustra este tipo de grafo, conhecido 

por grafo E/OU (um grafo E/OU é um hipergrafo particular). 

Figura 3.3 - Representação de grafo E/OU 

Observe que um arco de um grafo define uma rela-
ção entre dois nós, um arco de um hipergrafo define uma rela-
ção entre um subconjunto de nós e, um arco de um grafo E/OU 
define uma relação entre um nó e um subconjunto de nós. 

Um grafo E/OU pode ser definido para representar 
todos os possíveis padrões do problema de corte, onde os nós 
representam retângulos (no caso do problema de corte bidimen-
sional guilhotinado, com objeto e peças retangulares) e os ar-
cos representam cortes. Observe que um arco (corte) estabelece 
uma relação entre um nó N do grafo (retângulo), com dois ou-
tros nós NI e N2, portanto, um arco-E. Os nós NI  e N2 são chama-

dos sucessores de N e, N predecessor de NI  e N2. Os padrões são 
gerados examinando-se todas as possibilidades de corte (dai, 
arcos-OU) e uma delas é reproduzir o próprio retângulo (corte- 
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O, lê-se corte zero), ao qual nenhum outro corte será feito, 
indicando o final do processo de corte. Um corte-0 é represen-
tado por um arco comum. O nó inicial é representado pela placa 

(L,W) e os nós finais são aqueles originados de um corte-0 
(sem perda de generalidade, associam-se aos retângulos finais 
um ou mais itens idênticos. Veja Figura 3.6). As Figuras 3.4 e 
3.5 ilustram, respectivamente, um padrão de corte e sua repre-
sentação no grafo E/OU, onde Ri  (i=8,9,10,13,16,17) são os re-

tângulos finais e Ck (k=1,2,3,4,5) os cortes aplicados durante 

o processo de cortagem. Nesta representação, um padrão de cor-

te é representado por um caminho completo no grafo E/OU, que 
consiste no seguinte: a partir do nó inicial, escolha um e so-
mente um arco (arco-E, corte-0) e, a partir de cada nó suces-
sor apontado por este arco, escolha novamente um e somente um 
arco e assim em diante, até que todos os sucessores sejam nós 
finais. 

C 3  

R13 R io 
e- 

R 
o 

R16 

R 9 

_R17 

C 2 C 5 

Figura 3.4 - Padrão de corte 
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R12 

R 2 R 3 

R 6 

Figura 3.5 - Grafo E/OU representando o padrão da Figura 3.4 

Os cortes (verticais ou horizontais) podem ser 
restritos, sem perda de generalidade, a um conjunto finito 
formado pelas combinações lineares não-negativas dos tamanhos 
dos itens (veja seção 4.1), de modo que o grafo que representa 
todos os possíveis padrões de corte é finito. Arenales (1993) 
mostrou que esta afirmação é válida para qualquer problema de 
corte, independentemente das dimensões e das formas geométri-
cas dos objetos e itens. 

É fácil perceber que há somente um padrão cor-
respondendo a cada caminho completo no grafo E/OU, mas pode 
haver diferentes caminhos completos correspondendo a um mesmo 
padrão de corte. 



z  
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Figura 3.6 - Grafo E/OU representando padrões de corte 

alternativos 

A seguir, a abordagem em grafo E/OU é estendida 
para padrões com restrições especiais, vistos no capitulo an-

terior. 

3.2. Representação de Padrões de Corte Especiais 

Nesta seção, são considerados problemas com al-
gumas restrições adicionais que surgem durante o processo de 
corte. 

3.2.1. Padrão de corte k-estagiado 

Neste tipo de padrão restrito a cortes guilhoti-
nados, conforme foi visto na seção 2.2, há um limite para o 
número de estágios de corte do problema. 

Considere um nó N do grafo E/OU e NI  e N2 um par 

de sucessores de N, obtidos de um corte guilhotinado, seja ele 
do tipo vertical ou horizontal. Se o tipo do corte que gerou NI 
e N2 for diferente do tipo do corte que gerou N, deve-se incre-
mentar o número de estágios; caso contrário, o número de está- 
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gios permanece o mesmo. Portanto, quando for atingido o número 
k de estágios e este foi gerado por cortes horizontais, a par-
tir de então é permitido somente cortes horizontais. O proce-
dimento é análogo se atingir o número máximo de estágios com 
cortes verticais. 

A representação do problema usando a abordagem 

grafo E/OU Permanece a mesma, incluindo estas restrições na 
geração dos cortes (Figura 3.7). 

estágio=0 

estágio=1 

estágio=2 	 estágio=1 

estágto=2 	estágio=1 

Figura 3.7 - Padrão de corte k-estagiado 

3.2.2. Padrão de corte restrito 

Neste caso, o problema apresenta uma limitação 
no número de cada tipo de peças presentes no padrão. Portanto, 
a decisão de produzir uma peça do tipo i num determinado nó 
depende da produção desta peça nos demais nós do mesmo caminho 
Convém lembrar que um caminho completo representa um padrão de 
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corte. 

Considere um nó N, seus sucessores NI  e N2, ar o 

número de peças do tipo i produzidas no nó N e, br o número 

máximo de peças do tipo i que podem ser produzidas no nó N. 

Então, a soma do número de peças i produzidas em Ni (4') com o 

número de peças i produzidas em N2 (42 ) não deve ser superior 

a br, ou seja, ar' + 	br (Figura 3.8). 

aN 
< b" - 	= a"' + aN2  

(3) 

aN, 	bN 

(2) 

< br - ar' 

Figura 3.8 - Corte de um problema restrito 

Desta forma, o limite sobre o número de itens do 

tipo i para o nó N2 depende do resultado do nó Ni, o qual deve 

ser resolvido antes de N2. Isto define uma maneira particular 

de percorrer o grafo (estratégia gulosa) e, aparentemente, 
pode reduzir os padrões de corte, deixando de investigar pos-
síveis padrões. Na seção 4.6 conjectura-se que a limitação na 
busca (resolve-se NI  para então resolver N2 ) não perde genera-

lidade. 

3.2.3. Padrão de corte com placa defeituosa 

Considere o problema de corte com placa defeitu-

osa apresentado na seção 2.2.1. Na representação através de 
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grafo E/OU, sem perda de generalidade, os cortes podem ser 
tais que o defeito esteja inteiramente num dos retângulos ge-
rados, isto é, podem-se evitar cortes sobre o defeito. 

Um seqüência de cortes na placa defeituosa pode 
ser cbservada na Figura 3.9. 

Figura 3.9 - Padrão de corte numa placa defeituosa 

É possível que se tenha uma placa com mais de um 
defeito; usando o critério anterior, a seqüência de cortes é 
feita de maneira análoga (Figura 3.10). 

Figura 3.10 - Possíveis cortes numa placa com mais 
de um defeito 
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3.2.4. Padrão de corte com limitação no número de 

tipo de peças 

Conforme apresentado na seção 2.2.2, neste tipo 
de padrão deve-se controlar o número de tipo de peças produzi-
das no decorrer dos cortes, evitando a geração de padrões in-

viáveis. 
Considere um n6 N, e seja B o número máximo de 

tipos admissivel no padrão e a definição do conjunto 

Y(N) = {i 1 	= 1}, onde 57;1 =1, se o item i já estiver sido uti- 

lizado no caminho até o nó N (inclusive o nó N), e zero, caso 
contrário. Note que no nó inicial, no inicio do processo, este 

conjunto é vazio. 
Sejam Ni e N2  os sucessores de N. Inicialmente, 

resolve-se o nó Ni, com Y(1\11) = Y(N) e E yNii 	B, isto é, Ni her- 

da todas as informações de seu predecessor N. Quando Ni estiver 

resolvido, redefine-se Y(N1) tal que Y(N1) = Y(N1)+ {i 1 	= 1} . 

Deve-se, então, resolver o nó N2  COM os dados herdados de Ni, 

ou seja, Y(N2) = Y(NI) e 	5412  < B (Figura 3.11). Tão logo N2 

esteja resolvido, redefine-se Y(N2)de modo análogo. 
Note que Y(N) não foi alterado, então, após NI  e 

N2  serem resolvidos, retorna-se ao nó N para investigação de 
novos caminhos. Tão logo o nó N esteja-  resolvido (isto é, 
quando todos os sucessores tiverem sido investigados), atuali-
za-se Y(N) = Y(N2 ), onde N2  é o sucessor (juntamente com N1 ) que 

fornece o melhor caminho a partir de N. 



3. A abordagem em Grafo E/OU 	 31 

(3) 

ANO = 

tàfi2  B 

(2) 

Y(N1) = Y(Ni) + (i 1 	= 1} 

Figura 3.11 - Corte com limitação no número de tipo de peças 

3.2.5. Padrão com corte-cabeça 

Neste tipo de padrão de corte, visto na seção 
2.2.3, cada corte realizado gera dois novos 
um deles somente gera itens finais (cabeça) e 
pal), após dar ou não um giro de 900 , pode ser 
te. 

retângulos, onde 
o outro (princi- 
cortado novamen- 

Uma seqüência de retângulos é obtida. Cada re-
tângulo principal tem um atributo adicional que contabiliza o 
numero de giros realizados até então, diz-se 'giro" (esta va-
riável é iniciada com zero e acrescida de um, cada vez que o 

retângulo principal for girado). Se o total de giros for limi-
tado por G, então, quando giro=G, nenhum giro adicional é per-
mitido. 

Este tipo de padrão de corte no grafo E/OU é re-
presentado por um caminho conforme a Figura 3.12, onde um dos 
nós é considerado nó final com um padrão unidimensional asso-
ciado. Deve-se observar nesta figura, que o número de giros 

foi incrementado, no último nível do grafo (giro=2), devido a 
serra utilizada neste corte ser vertical, necessitando assim 
de um giro para fazer os cortes. 
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Figura 3.12 - Padrão de corte gerado pelo corte-cabeça 

3.2.6. Padrão de corte com peças do tipo L 

Considere o problema apresentado na seção 2.2.4, 
onde a partir de uma placa retangular é possível gerar peças 
retangulares e/ou do tipo L. 

Neste problema, os cortes são do tipo guilhoti-
nado e/ou do tipo degrau e cada nó do grafo representa um re-
tângulo ou um objeto do tipo L. Observe um padrão de corte 
ilustrado pela Figura 3.13. 
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Á 

Figura.3.13 - Padrão de corte com peças retangulares e/ou do tipo L 

Para que se torne computacionalmente viável a 
resolução deste tipo de problema, é necessário definir algumas 

regras para a geração dos cortes: 

- um nó que representa um retângulo pode gerar dois novos re-
tângulos, através de um corte guilhotinado horizontal ou ver- 
tical, 
tos do 
Figura 

ou gerar, através de um corte degrau, dois novos obje-

tipo L, ou um novo retângulo e um objeto do tipo L. A 
3.14 ilustra os possíveis cortes neste tipo de nó. 

- um nó que representa um objeto do tipo L pode ser cortado 
apenas por cortes guilhotinados, conforme a Figura 3.15. De 5- 
te modo, não é permitido gerar dois novos nós do tipo L. Esta 

restrição foi imposta para que se torne viável 
problema, limitando as formas geométricas que 
o processo de corte. Caso contrário, o número 

a resolução do 
surgem durante 
de formas geo- 

métricas dos objetos intermediários cresceria sem controle, 
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necessitando de um número de parâmetros crescente para repre-
sentá-los. Segundo Arenales (1993), isto caracterizaria um 
problema irregular. 

Figura 3.14 - Possíveis cortes no nó retangular 

Figura 3.15 - Possíveis cortes no nó do tipo L 

3.2.7. Padrão com corte não-guilhotinado 

A representação em grafo E/OU de um padrão de 
corte não-guilhotinado de 1: ordem é ilustrada na Figura 3.16, 
onde cada arco (corte) emergindo de um nó N terá cinco nós su-
cessores distintos Ni, N2, 1\12, N4 e N5. 
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N2 
N3 	N5 

4 

 

N4 N3 N5 

Figura 3.16 - Padrão de corte não-guilhotinado e sua 
representação no grafo E/OU 

Observe que este processo pode continuar a par-
tir de cada nó, com a possibilidade também de cortes guilhoti-
nados, produzindo padrões não-guilhotinados de 11: ordem. 

O padrão de corte não-guilhotinado de 1± ordem 
pode ser gerado também, através de cortes guilhotinado e do 
tipo degrau (seção 2.2.5), conforme a Figura 3.17. 



3 
1 

4 

2 

1 
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2 

3 

Figura 3.17 - Padrão de corte não-guilhotinado gerado através 

de cortes guilhotinado e do tipo degrau 

No próximo capítulo é apresentado um método de 
enumeração implícita para a resolução do problemade corte e 
seus diferentes padrões, baseado numa busca no grafo E/OU que 
descreve o espaço de soluções possíveis. 



4. Método de Enumeração Implícita 

Este capitulo apresenta um método de enumeração 
implícita para a busca no grafo E/OU, onde são utilizados li-
mitantes, evitando assim caminhos não promissores. A estraté-
gia de busca apresentada combina busca em profundidade com 

busca informada (hill-climbing). 

4.1. Geração do conjunto de discretização 

Durante o processo de busca é possível reduzir o 
número de nós explicitamente gerados, utilizando as regras 
apresentadas a seguir. 

• Padrões Normais 

Herz (1972) e, mais tarde, Christofides e Whi-

tlock (1977) mostraram, sem perda de generalidade, que os cor-
tes guilhotinados (Arenales e Morabito, 1995, estenderam para 

cortes não-guilhotinados) podem ser combinações lineares não-
negativas das dimensões das peças, ou seja, é possível reduzir 
os cortes verticais ao longo do comprimento L aos elementos do 
conjunto X. Este resultado já vinha sendo utilizado na resolu-
ção do problema da mochila - problema de corte unidimensional 

37 
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- segundo Salkin e Kluyver (1975)): 

	

x = 	 xx = E oc,.e,, 1 	x 	L — e o , oti 	o e inteiro} 
— 

	

onde C 0  = 	= 1, ..., m} . 

Figura 4.1 - Combinação linear dos comprimentos (x=t1-1- 2.e2) 

Analogamente, o conjunto Y é definido para os 

cortes horizontais, ao longo da largura W: 

e inteiro} 

onde w, = min{wi, i = 1, ..., m}. 

Os conjuntos X e Y são chamados de conjuntos de dis-

cretização. Os padrões de corte, tais que todos os cortes fei-

tos pertencem aos conjuntos de discretização, são chamados pa-

drões de corte normais. Existem outros conjuntos de discreti-

zação (por exemplo, raster point sets, Morabito e Morales, 

1998), que não serão considerados neste trabalho. 

• Simetria 

Herz também mostrou, sem perda de generalidade, 

para o problema irrestrito, que o conjunto X pode ser reduzido 
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para evitar padrões simétricos. Demonstrou o seguinte teorema: 
Para todo padrão de corte na placa (L,W), existe um padrão 
normal com mesmo valor de utilidade (soma dos valores de uti-
lidade das peças produzidas) tal que a coordenada do primeiro 
corte é no máximo igual à metade da dimensão da placa. 

Considere um nó (E,w) e um corte vertical 

xi  e X e xl 	- Eo , gerando os nós (xl,w) e (i-xl,w). Conside- 

re, agora, um outro corte x24-x1, logo x1=i-x2. Se x2  e X, então 

os nós (x2,w) e (E-x2,w) também são gerados, produzindo uma du-

plicação dos nós (xl,w) e (x2,w) (Figura 4.2). Se x2  0 X, basta 

considerar Lx2 jx  (maior elemento de X menor ou igual a x2)e todo 

padrão possível para a ramificação à esquerda na Figura 4.2, é 

também obtido com corte em 	J. • O conjunto X pode ser reduzi- 

do a: 

X = {x I x = E 	1 x H, a. 	O e inteiro} 
2 

   

)(1-)(2-.1 	 v  n2 

Figura 4.2 - Simetria 
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A eliminação de simetrias também é aplicada na 

geração do conjunto Y dos cortes horizontais. 

• Exclusão 

Herz também propôs outra regra para diminuir o 
conjunto de discretização, sem perda de generalidade. A regra 
de exclusão é usada para descartar elementos de X durante o 

processo de busca. Considere o retângulo (2,w) e o corte 

x=f1+22, tal que wi<w e w2>w (Figura 4.3). Observe que este cor-

te deve rser descartado pois, apesar de x=.21+.22  e, portanto, 

x e X, as peças (f1,w1) e (e21w2) não podem ser alocadas no re-

tângulo (2,w). 

	>i 

    

1

12  

   

 

Ir 

   

   

   

   

Figura 4.3 - Exclusão: x=22+22  pode ser excluído do conjunto X, 

no nó (,w) 

Assim, o conjunto X pode novamente ser reduzido 
a: 

X = {xl x = 	wi  
1_ L 

> w 	ai  = 0), 1 	x 	— , ai  k O e inteiro 
2 

O conceito de exclusão é aplicado também na ge-
ração dos cortes horizontais do conjunto Y. 

LxJ denota o maior inteiro menor ou igual a x 
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tlock (1977) 
Herz (1972) e, mais tarde, Christofides e Whi-

propuseram uma fórmula recursiva para a geração 
do conjunto de discretização X e Y, onde as regras de simetria 
e exclusão são aplicadas. Os conjuntos de discretização são 
determinados para o nó inicial (L,W) e, depois disto, eles são 
facilmente determinados para qualquer nó N. 

Considere £1  5 22  5 ... 5 -e m  e Ei(x) o mínimo da 

maior largura das peças 1,2,...,i (i 	m) que pode ser combina- 

da para formar x. Então, 

( XI mm 	Fi_i(x); max wi, min {Fi_1(x - pi) ,1 	p 	[Ft] e inteiro}}). 
P 

1 
ti 	X 	-- [ 

2

1 

 

Ei_i(x), O < x < 

F(x) = 

sendo F0(x)=00, para x=1,2,...,[ L-1  , e F(0)=O. 
2 

	

Se F(x)<x', então x = 	arei, para ai > O e in- 

teiro, j=1,...,i; logo x e X. 

Já que F(x) independe do nó, o conjunto de dis-
cretização X pode ser gerado antes do inicio do processo de 

busca. Depois, o conjunto de discretização do nó N, X(N), pode 
ser gerado facilmente. Suponha que o nó N represente o retân- 

gulo (£,w); então x e X(N) c> Em (x) 	w. 

De maneira análoga, o conjunto Y é determinado. 

• Ordenação de cortes 

Considere o retângulo (£,w) representado por um 

determinado nó N e seja xle X o corte vertical aplicado ao re- 
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tângulo, originando dois novos retângulos (xl,w) e (e-xl,w). A 

seguir, considere que o retângulo gerado (e-xl,w) seja novamen-

te verticalmente cortado em x2 e X, originando os retângulos 

(x2,w) e (e-x1-x2,w). Estes três retângulos, (xl,w), (x2,w) e (e-

x1-x2,w), também podem ser gerados aplicando inicialmente o 

corte x2 e X, gerando (x2,w) e (e-x2,w) e, a seguir, aplicando- 

se o corte xle X em (e-x2,w), gerando (xl,w) e (e-x2-x1,w) (Fi-

gura 4.4). 

-4 E-x1-  x214- 	x1-4 	-14  E-X2- 	k- 

Figura 4.4 - Caminhos alternativos produzindo padrões 
equivalentes 

Sem perda de generalidade, esta duplicação pode 
ser evitada utilizando uma ordem arbitrária nos sucessivos 
cortes verticais. Por exemplo, suponha que um retângulo seja 
cortado verticalmente em xl; então os cortes verticais subse- 
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quentes podem ser maiores ou iguais a xl, sem perda de genera- 

lidade. Este critério é válido também para os cortes horizon-
tais (Christofides e Whitlock, 1977). 

Durante o processo de busca, enumerar explicita-

mente todos os caminhos do grafo é, na maioria das vezes, in-
viável. As soluções podem ser enumeradas implicitamente, ou 
seja, é possível descartar a expansão de um nó sem perder a 

solução ótima, usando limitantes. 

4.2. Limitantes Inferiores 

É usual, em problemas de otimização (maximiza-
ção), a determinação de limitantes inferiores através da ob-
tenção de soluções viáveis. Nos problemas de corte, soluções 
viáveis são facilmente determinadas. 

4.2.1. Solução homogênea 

Uma solução trivial para o subproblema do nó 
(x,y) é preenchê-lo somente com peças iguais, conforme os pa-
drões das Figuras 4.5 e 4.6. Um padrão de corte que contém pe-
ças todas iguais é denominado padrão de corte homogêneo. 

Figura 4.5 - Padrão de corte homogêneo 
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% 20n 

wi  

_Y. 

Figura 4.6 - Padrão homogêneo com apenas cortes verticais 

Escolhendo-se o melhor dentre estes padrões, 

tem-se o limitante inferior dado por: 

x y LI(x, y) = max v, — . — istsm{ -. [ ,e i  i[wi  i} 

x y 
= vi17,111 t i  wi  

ou, no caso de apenas cortes verticais: 

LI(x, y) = max{v1.121} 
1515m 	2 

Particularmente, esta última solução será útil 
quando houver um problema estagiado, como é visto na seção 
4.2.1.2.. 

4.2.1.1. Problema restrito 

Quando o problema de corte é restrito, a solução 
homogênea no nó N que representa o retângulo (x,y) é definida 
por: 
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LIR(x,y) = ma+ min<M[21,b4} 
HiSm 	 £ 1  Wi  

= v min{[21)4 
£ j  Wj  

onde ló7 é o número máximo de peças do tipo j que podem ser 

produzidas no nó N. 

Note que, se 1:4 for muito menor que [
;11:711' 

 a 

solução homogênea apresenta uma perda muito grande (Figura 
4.7), que pode ser usada por outros tipos de peças. 

[ x 

	y Figura 4.7 - Padrão homogêneo quando 1:4<< --.-- 
Pi  w1  

4.2.1.2. Problema k-estagiado 

Neste tipo de problema, é necessário observar 
que, quando um determinado nó N, representando o retângulo 
(x,y), atinge o número máximo de estágios com corte vertical, 
deve-se definir seu limitante inferior de modo que apenas cor-
tes verticais sejam feitos na seqüência. O mesmo deve ser fei-
to quando o último estágio é atingido por cortes horizontais. 

Assim sendo, quando um nó atinge o número máximo 

<< denota muito menor que 
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de estágios, seu limitante inferior é calculado por: 

max vi.-- , se (x,y) gerado por corte vertical 
1515m 	'1 ii 

{ 
se (x,y)gerado por corte horizontal 

iSiSm 	-' wi  

LIE(x, y) = 

4.2.2. Solução homogênea composta 

4.2.2.1. Problema restrito 

Esta solução é aplicada quando se tem um proble-

ma de corte restrito e e< 2E." . A solução combina soluções 
_ ' 	,ew i 	1 

homogêneas de diversos tipos de peças. 
Considere o nó (x,y) e seu limitante inferior 

dado pela solução homogênea da peça j, ou seja, 

LIRc (x, y) = vl. min { .1--c  . , b",' 
inil  El  j 

' 2 
Note que, às se vezes, Celfil, possível 

w 

alocar 	outro 	tipo 	de 	peça no 	retângulo 	(x,y). 	Neste 	caso, 	o 
limitante 

mogênea 

01  = min 

da peça 

y 

inferior 

b1 

do nó 	(x,y) 	é dado pela soma da solução ho- 

j com a solução do retângulo 	x,y-reilwi) 	com 

X 
Ei  

O 	procedimento 	repetido no 	retângulo 

rx] denota o menor inteiro maior ou igual a x 
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	4 7 

2 
7  

(X1/571) 
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(x,y - 195 .wi) e assim por diante, até que não seja mais possível 

alocar peças no retângulo. A solução homogênea composta do nó 
(x,y) é dada pela soma de todas estas soluções homogêneas. 

Uma solução homogênea composta formada por dois 

tipos de peças é apresentada na Figura 4.8. 

Figura 4.8 - Padrão de corte homogêneo composto 

A solução homogênea composta também pode ser de-
finida alocando as peças por colunas. 

4.2.2.2. Problema com placa defeituosa 

Quando se tem um problema com um nó representan-
do um retângulo defeituoso de dimensão (x,y) e um defeito nas 
coordenadas (x1/571) e (x2/Y2), a solução trivial é preenchê-lo 
com peças sem sobrepor o defeito. 

O preenchimento desta placa pode ser reduzido ao 
preenchimento dos retângulos formados ao redor do defeito, 
conforme a Figura 4.9. Note que o preenchimento pode ser feito 
dividindo a placa de maneira vertical (a) ou horizontal (b). 

(X]. /Yi) 

(a) 	 (h) 
Figura 4.9 - Soluções homogêneas de uma placa defeituosa 



.//  

4. Método de Enumeração Implícita 
	 48 

Como cada retângulo é preenchido com o maior nú-

mero de peças iguais (solução homogênea trivial), a soma deles 

fornece uma solução homogênea composta. Assim sendo, o limi-
tante inferior de um problema com placa defeituosa é dado por: 

y) + LI(x2  - xl, y - yz) + LI(x, - xl, y1) + LI(x - xz, y) ,} 
LID  = max 

LI(x, y1) + LI(x2, y2  - y1) + LI(x - x2, y2  - y1) + LI(x, y - y2 ) 

O procedimento é análogo quando se tem mais de-

feitos sobre o retângulo. 

4.2.2.3. Problema com peças em L 

Neste tipo de problema, o nó N pode representar 

um retângulo ou uma peça do tipo L. 
Para o nó retangular, utiliza-se a solução homo-

gênea das peças, e para peças do tipo L pode-se combinar duas 
peças iguais formando um retângulo e, assim, formar uma solu-
ção homogênea para o nó N. A Figura 4.10 apresenta duas solu-
ções homogêneas com peças do tipo L. 

Figura 4.10 - Soluções homogêneas com peças do tipo L 

Para o nó do tipo L, a solução é dada pela soma 
das soluções homogêneas dos retângulos (Figura 4.11). Note que 
calculam-se as duas soluções (a e b da Figura 11), e assume-se 
o maior valor obtido. Também é verificada a sobreposição de 
uma peça do tipo L no nó (Figura 4.12). 
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Figura 4.11 - Soluções homogêneas dos retângulos 

Figura 4.12 - Solução homogênea do nó do tipo L 

4.2.3. Solução 2-estágios 

Esta solução apresenta um limitante inferior 

muito poderoso para o problema de corte irrestrito; entretan-
to, os cálculos não são tão simples. Morabito e Arenales 
(1995) mostraram que, muitas vezes, a solução ótima do proble-
ma em 2-estágios é melhor que a solução obtida por heurísti-
cas, mesmo que não tenha limitação no número de estágios. Gil-
more e Gomory (1965) apresentaram um método que envolve duas 

etapas. 
Considere a placa de dimensões (L,W) e m peças 

de dimensões (ei,wi) com o valor de utilidade vi. Na primeira 

etapa, deve-se decidir qual o padrão de corte a ser utilizado 
em cada faixa (L,wi) e, na segunda, quantas vezes este padrão é 
repetido na placa (L,W) 

Considere o conjunto Wi  = {i Iwi 	wi}. Na primei- 

ra etapa, as peças (ei,wi), i E Wv  São arranjadas em faixas do 
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tipo (L,wi), j=1,...,m, produzindo os valores V1, que são de-
terminados resolvendo os m problemas: 

V = maximizar  

sujeito a : 	eral 	L 	 j =  
iEN 
ai 2 0, inteiro, i e W 

onde cc?, é o número de peças tipo i arranjadas na faixa j. 

A seguir, com o melhor padrão já definido para 
cada faixa w, deve-se decidir quantas vezes estas faixas são 
repetidas na placa (L,W), isto é, deve-se resolver o seguinte 
problema: 

maximizar EVrOj  

sujeito a : 	Wi 	< W 
5-1 

01 	0, inteiro, j = 1, 	m 

sendo 0i  o número de faixas j na placa (L,W). 

Note que são resolvidos, no máximo, (m+1) pro- 

blemas da mochila, já que pode-se ter wi=wk, com j1c, de modo 

que apenas um problema da mochila é resolvido para as duas 
faixas. Convém lembrar que, Morabito (1992) e Hifi (1997), 

mostram que este problema pode ser resolvido com apenas 2 pro-
blemas da mochila se for usado programação dinâmica. 

O processo é repetido considerando os cortes do 
primeiro estágio paralelos à largura, ou seja, deve-se, inici-
almente, decidir qual o padrão de corte a ser utilizado •em 

cada faixa (ei,W), para depois decidir quantas vezes este pa-

drão é repetido na placa (L,W); o que resulta em outros (m+1) 
problemas da mochila. 



m m  K 
.13kj .V1 maximizar 

1.1).=.1k=1 
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Observe que este método (decomposição numa se-
qüência de problemas da mochila) resolve o modelo matemático 
do problema de corte bidimensional em 2-estágios, o qual pode 

ser formulado por (Gramani, 1997): 

sujeito a : 

onde (alky a2ki, • • • akmi) 

E I  e akr 1 1=1 

	

m 	K, 

	

E 	wrz 	w 

	

j-I 	k=1 

	

ai 	0 0 ?_ O, inteiro, j = 1,...,m kj 

é o k-ésimo padrão unidimensional para a 

L , 3 = 1, ..., m; k =  

faixa (L,141 ) (chamado de padrão-(kjj)), Kj é o número máximo de 

padrões de corte da faixa (L,T.4j) e, Oki  é o número de vezes que 

o padrão-(k,j) é repetido na placa (L,W). Este modelo terá im-
portância quando houver limitantes no número de peças no pa-
drão (problema restrito) e o método de decomposição de Gilmore 
e Gomory não mais se aplica. Neste caso, a relaxação lagrangi-
ana pode ser usada e uma seqüência de problemas irrestritos 
são resolvidos, utilizando-se a decomposição acima. No Anexo 
2, este caso é introduzido. 

4.3. Limitantes Superiores 

Como é usual em problemas de otimização (maximi-
zação), um limitante superior é obtido pela relaxação do pro-
blema. 

4.3.1. Limitante superior trivial 

Um limitante superior para o nó (x,y) é definido 
relaxando-se o problema de corte, considerando-se apenas que a 
área dos itens alocados não exceda a área do retângulo, ou 
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seja, 

LS(x, y) = maximizar I vi.ai  
ie;~ 

sujeito a : 	(ti.wi) ..a1 	(x.y) 
1.~ 

 

O, i e A(x, y) 

onde A(x, y) = 	I el  s x e wi  5 y}, com a seguinte solução trivial 

Ls(x,y) = 
max {v, (—x  XI)} 
e 	A(x, y) 	Wi 

O, se A(x, y) = 

  

Este limitante foi inicialmente utilizado por 
Herz (1972) e mais tarde por Morabito et al. (1992). 

4.3.2. Limitante superior para problemas restritos 

Suponha, por simplicidade de notação, que 
v1 /(£1.w1) 5 v2 /(£2 .w2 ) 5 ... 5 v./(Em.w. . Então, um limitante su- 

perior é dado por: 

LS (x,  
i=1 

onde 	= min{b„ (1[L)} e 	= min{b„ 	- - 11  wi 	 )=1 

m. 

4.3.3. Limitante superior para um problema com placa 
defeituosa 

Para o problema de corte com peças defeituosas, 
o limitante superior de um nó (x,y) é calculado pela sua área, 
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ou seja, a área total do nó (x,y), decrementada das áreas de-

feituosas. 

4.3.4. Limitante superior para problemas com peças do 

tipo L 

Nesta classe de problemas, o limitante superior 

é calculado pela área total do nó, seja ele retangular ou do 

tipo L. 

4.4. Estratégia de busca 

Há diversas maneiras de percorrer um grafo, cha-
madas estratégias de busca (Nilsson, 1971; Rich, 1983; Pearl, 
1984). O objetivo é percorrer o grafo de modo a determinar um 
caminho completo mais valioso, uma vez que os padrões de corte 
são representados no grafo E/OU como caminhos completos (veja 
seção 3.1). 

Uma estratégia de busca utilizada por Morabito 
(1989, 1992) para resolver problemas de corte e empacotamento, 
consistiu na combinação de duas estratégias básicas: 
backtracking (3T) e hill-climbing (HC). Backtracking é uma va-
riação da estratégia de busca em profundidade (depth-first), 

que consiste em ramificar primeiro os nós gerados mais recen-
temente, de modo que todos os caminhos do grafo sejam percor-
ridos. Hill-climbing, por outro lado, é uma estratégia de bus-
ca míope, baseada em otimização local, que escolhe a melhor 
solução (um nó ou, no caso da abordagem em grafo E/OU, um ca-
minho completo) encontrada até então, e descarta as demais so-
luções. Esta escolha é baseada numa avaliação dos limitantes 

inferior e superior da solução. 
Estas duas estratégias básicas podem ser combi-

nadas, buscando uma solução mais promissora dentre descenden-
tes de um nó, um pouco além de seus sucessores imediatos. Para 
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isto, é necdssário a noção de profundidade de um nó no grafo. 
A profundidade de um nó no grafo é definida tal que, o nó raiz 
tem profundidade zero e, a profundidade de qualquer outro nó é 
igual à profundidade de seu predecessor imediato, acrescido de 
1. As estratégias podem, então, ser combinadas, de modo que BT 
investiga todos os possíveis caminhos até uma profundidade má-
xima e, HC escolhe o mais promissor, descartando-se os demais 
(se a profundidade máxima for igual a 1, então tem-se HC pura, 

se infinito, tem-se BT puro). Cada nó no caminho mais promis-
sor com profundidade máxima é novamente investigado por BT até 
a profundidade máxima, e assim por diante. 

Considere um nó N, seus nós sucessores Ni e N2 e 
seja v(N) o valor do nó N dado por uma solução viável (por 
exemplo, a solução homogênea, ou outra melhor quando disponí-
vel). Durante a expansão deste nó, utilizam-se os limitantes 

inferiores e superiores para evitar a geração de nós desneces-
sários, descartando caminhos não promissores. Assim, 

- se v(N)=LS(N), então a solução que fornece v(N) é solução 
ótima para o nó N. 

- se v(N)<LI(N1)+LI(N2), então o valor do nó N é atualizado por 
v(N)=LI(N1)+LI(N2) (uma nova solução viável é fornecida pela 
composição das soluções de nós sucessores). 

- se v(N) LS(N1)+LS(N2), ou seja, se o valor de uma solução 
viável no nó N é melhor que a soma dos limitantes superiores 
de seus sucessores, então não é necessário investigar os nós 
Ni e N2. 

Observe que o valor de um caminho completo é a.  
soma dos valores dos nós finais e, o melhor caminho a partir 
do nó N é determinado por aquele que apresenta o melhor valor 
v(N). 
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Note que, com o limitante na profundidade do 
grafo e a estratégia hill-climbing, a otimalidade do problema 
de corte pode ser perdida. 

A seguir, é apresentado o algoritmo para esta 
estratégia de busca híbrida. 

4.5. Algorit.mo  BT-HC 

Passo O  

Considere a placa (L,W), as peças (Ei,wi), i=1,...,m, e MP, 
a profundidade máxima permitida na estratégia de busca. 
Considere o nó raiz como o nó que contém as informações da 
placa inicial. 

Passo 1 - Backtracking 
Aplique a estratégia de busca backtracking com profundidade 
MP a partir do nó raiz, armazenando o caminho que apresenta 
o melhor valor para este nó. 

Passo 2 -  

Para cada nó final (profundidade MP) do caminho gerado pela 
estratégia backtracking, verifique se é possível expandi-lo. 
Se for, retorne ao Passo 1, considerando-o como nó raiz. 

O algoritmo, apesar de percorrer todo o conjunto 
de discretização X e Y, ou seja, gerar muito cortes, não re-
quer muita memória computacional, uma vez que ele armazena so-
mente o melhor caminho em cada nó. 

No algoritmo BT-HC há diversas sugestões para o 
cálculo do limitante inferior (solução viável) em cada nó: 

- solução homogênea e homogênea composta no problema de corte 
irrestrito e restrito, respectivamente; 
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- solução 2-estágios no nó raiz e, nos demais nós, a solução 

homogênea; 

- solução 2-estágios nos retângulos considerados relativamente 

grandes, ou seja, dado um nó (x,y), se (x>q.Emax ) e (y>q.wma.) 

onde q é um inteiro (por exemplo q=3, rnax = max{21} e 
1515m 

w max = max{w1}), aplica-se a solução 2-estágios, caso contrá- 
1515m 

rio, a solução homogênea. Convém observar que Hifi (1997) 

analisou o uso da solução 2-estágios para todos os nós, usan-

do um procedimento de programação dinâmica. 

4.6. Conjectura do Problema de Corte Restrito 

Conjectura: No problema de corte restrito, se o 

conjunto de discretização estiver completo (isto é, regras de 

simetria e ordenação descartadas) e a estratégia backtracking 

for aplicada com profundidade ilimitada (isto é, HC descarta-

da), a otimalidade do problema é garantida, ou seja , a forma 

de percorrer o grafo, sugerida na seção 3.2.2, onde apenas um 

nó sucessor herda a limitação de nó precedente, não é gulosa. 

Esta conjectura garante que a abordagem baseada 

no grafo E/OU determina sempre a solução ótima para o problema 

de corte restrito quando se retiram a regra de simetria e or-

denação e a limitação de profundidade do grafo. Assim sendo, 

abordagem em grafo E/OU gera implicitamente todas as combina-

ções possíveis de padrões de corte, obtendo a melhor delas. 

No capitulo 6 são apresentados alguns exemplos, 

onde se compararam as soluções obtidas com exemplos ótimos ob-
tidos através de Relaxação Lagrangiana (Gramani, 1997). 

No próximo capítulo são apresentadas algumas 

heurísticas visando diminuir o espaço de busca no grafo E/OU. 



5. Heurísticas 

Para reduzir o espaço de busca, recorre-se a al-
gumas heurísticas que podem ser - aplicadas no algoritmo, de 
forma a diminuir o espaço de busca (Morabito et a/., 1992; 
Arenales e.Morabito, 1995; Morabito e Arenales, 1996). Consi-
dere um nó qualquer N e seus sucessores NI  e N2- 

• Hl (Morabito et a/., 1992) 

Se (1 + X1) .v(N) 	LS(N2 ) + LS(N2 ) com X1  > 0, os nós NI e N2 são 

descartados como não-promissores. 

Experimentos numéricos têm sugerido valores para 

X 2  no intervalo [0.01,0.1], com bons resultados. Note que, se 

X1  tiver o valor nulo, os nós NI  e N2 podem ser descartados sem 

perda de generalidade. 

Esta heurística faz uma aposta de que se os li-
mitantes superiores para os nós sucessores (que não é necessa-
riamente um limitante superior para o nó N) não for muito me-
lhor que o valor da solução viável já disponível no nó, então 
isto é uma indicação de que este não é um bom caminho a ser 
investigado. 

57 
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• H2 (Morabito et al., 1992) 

Se X2.LIN 	+ LI(N2) com O < X 2  < 1/  os nós NI  e N2 são 

descartados. 

Experimentos numéricos sugerem que o parâmetro 

X2  deva ter valores entre 0.90e 0.95. 

Esta heurística faz uma aposta de que se a solu-

ção composta pelas soluções homogêneas nos nós sucessores não 
forem razoavelmente melhor que a solução homogênea do nó N, 

então este caminho não é promissor. 
Em Arenales e Morabito (1995), onde o problema 

de corte não-guilhotinado foi estudado, alguns experimentos 
computacionais para o problema de carregamento de paletes do 
produtor (apenas um tipo de retângulo, com possibilidade de 

giro de 90°) mostraram que os parâmetros X1  e X2  podem ser de-

pendentes dos dados com resultados muito bons. Embora não te-
nha sido explorada esta alternativa nesta tese, um estudo mais 
cuidadoso da escolha destes parâmetros merece ainda atenção. 

• H3 (Morabito e Arenales, 1996) 

No caso do problema restrito, quando é aplicada a estratégia 
gulosa (seção 3.2.2) utilizando-se a busca em profundidade 
com limitação e hill-climbing, junto com as regras de ordena-
ção e simetria (seção 4.1), perde-se a garantia de otimalida-
de do problema. 

• H4 

Uma sugestão no caso do problema restrito é que, ao invés de.  

limitar ali  5 14 (H3), quando o nó Ni for expandido, limitar o 

valor da peça i em uma porcentagem de bti', ou seja, ali  5 K.14 
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com 0 < K < 1. 

Experimentos numéricos sugerem que o parâmetro K 
deva ter valores no intervalo [0.8,1) (veja seção 6.2.2). 

• H5 (Beasley, 1985) 

Esta heurística introduz uma limitação no número de elementos 
dos conjuntos de discretização X e Y. 
Considere N o conjunto com o índice das peças utilizadas para 

a geração do conjunto X, sendo, inicialmente, N = 

X o número de elementos deste conjunto, onde 

{ 
X= x1x=I aiii, 1 5 x 5 L - min{ei, j e Ni, ai 	0 e inteiro 

leu 

A heurística consiste em diminuir o tamanho do conjunto X da 
maneira que segue, sendo XMax o tamanho máximo permitido: 

Passo 0: N = 

1)1 = 
Passo 1: Enquanto X > XMax faça 

Geração do conjunto X 

Se X > Xmax então 

Ei  = min{ii,i e N} 

N = N-{j} 
Fim se 

Fim enquanto 

O procedimento é análogo para o conjunto de discretização Y. 

• H6 

Uma sugestão, ainda para diminuir o tamanho do conjunto de 

discretização, é eliminar ti  tal que ki  - 	< 45.L, O < 6 < 1, 



5. Heurísticas 	 60 

quando da geração do conjunto X (Figura 5.1). Note que este 
procedimento é diferente do utilizado por Hifi (1997), onde 
foi feita uma modificação na função recursiva de Christofides 
e Whitlock (1977), vista na seção 4.1. 

e, 

liii 	I 	I 	I 

ei  

Figura 5.1 - Eliminação de L na geração do conjunto X 

Neste caso, primeiramente redefine-se o conjunto N e, a se-
guir, gera-se o conjunto X uma única vez. 

Passo O: N = 

10  = -m 

El 	E2 	< Em 
k = m 

Passo 1: Repita 
j = k-1 

	

Enquanto Ek  - El  < 6.L) e 	= O faça 

N = N -(j) 
j = j -1 
Fim enquanto 

k= j 
Até k = O 

Passo 2: Geração do conjunto X tal que 

{ X = x lx = E (xif í, 1 	x 	L - min i,j e NI, aí 	0 e inteiro 
te N 

A sugestão também é válida para a geração do conjunto Y. 

Esta heurística surgiu devido a uma análise de 
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dados de problemas reais (veja capítulo 7), onde ocorriam, 
freqüentemente, dimensões relativamente próximas das peças de-
mandadas. 

• H7 

Esta sugestão se refere à ordem de seleção dos pontos nos 
conjuntos de discretização X e Y, ou seja, o modo como eles 
serão examinados: 

- percorrê-lo em ordem crescente, examinando assim, na estra-
tégia backtracking, sempre os menores retângulos primeiro; 

- percorrê-lo em ordem decrescente, preenchendo primeiro os 
retângulos maiores; 

- percorrê-lo de maneira aleatória, ou seja, não é possível 
prever como serão feitos os cortes. 

No capitulo 6 são apresentados os resultados 
computacionais obtidos com estas heurísticas para problemas 
estudados. 



6. Experiências Computacionais 

A implementação computacional foi desenvolvida 
na linguagem Pascal, utilizando o compilador Borland Pascal 
versão 7.0, em um microcomputador Pentium, 167 mhz com 32 
Mbytes de RAM. 

Foram desenvolvidos algoritmos para cada classe 
de problema estudado, ou seja, problema irrestrito, restrito, 
estagiado, com placa defeituosa, com limitação no número de 
tipo de peças, com corte-cabeça e também com peças do tipo L. 

A implementação foi feita para problemas de cor-
te bidimensional, mas a abordagem em grafo E/OU pode ser fa-
cilmente estendida para problemas tridimensionais, necessitan-
do apenas de alguns ajustes na estrutura de dados do programa, 
assim como no código computacional. 

A estrutura de dados utilizada na implementação 
dos algoritmos, assim como a maneira como foi implementado o 
conjunto de discretização, encontra-se em Gonçalves-Vianna et 
al. (2000). 

Em todos os algoritmos implementados há limita-
ção em relação à quantidade de memória disponível, ou seja, 
antes de se gerar um novo nó verifica-se se há uma quantidade 
mínima de memória. Esta quantidade varia de acordo com o pro-
blema e os dados armazenados em cada nó. 

Para análise dos resultados obtidos de algumas 
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classes de problemas foram gerados exemplos aleatoriamente. 
Estes exemplos foram divididos em duas classes, exemplos pe-
quenos e grandes, de acordo com Morabito (1992). 

• Exemplos pequenos: nesta classe de problema, os conjuntos de 

discretização resultam com poucos elementos. Os valores fj e 

wu i=1,...,m, foram gerados aleatoriamente e, em seguida, 
arredondados, dentro dos intervalos [0.25L,0.75L] e 
[0.25W, 0.75W], respectivamente. 

• Exemplos grandes: os conjuntos de discretização resultam com 

muitos elementos, tendo sido os valores 2i e wu i=1,...,m, 

gerados aleatoriamente e, em seguida, arredondados, dentro 
dos intervalos [0.10L,0.50L] e [0.10W,0.50W], respectivamen-
te. 

Nas duas classes de problema, os valores vi, 

i=1,...,m, foram obtidos por vi 	
L.W • 

6.1. Problema Irrestrito 

Nesta seção são apresentados os resultados obti-
dos com o problema de corte irrestrito. 

Foram feitos testes com diferentes tipos de con-
juntos de discretização. Aqui, são apresentados os dados obti-
dos com o problema irrestrito não-estagiado, percorrendo os 
conjuntos d e discretização de maneira ordenada crescente e de-
crescente e também aleatória. Na geração dos conjuntos, utili-

zaram-se as regras para geração dos conjuntos de discretização 
(seção 4.1) , profundidade máxima de 4 na estratégia de busca e 
parâmetros X, = 1% e X, = 95% (Heurísticas Hl e H2, respectiva-

mente, vistas no capitulo 5). 
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6.1.1. Escolha seqüencial crescente dos cortes 

A seguir, nas Tabelas 6.1 e 6.2, são apresenta-
dos os resultados obtidos percorrendo os conjuntos de cortes 
de maneira ordenada seqüencial crescente, que foram limitados 
em 100 elementos (heurística H5, vista no capitulo 5). Para 
cada conjunto de problemas foram gerados 50 exemplos. 

A tabela foi dividida em 6 colunas, onde a pri-
meira, segunda e terceira colunas se referem ao número de pe-

ças (m) e dimensões da placa (L,W), respectivamente. A quarta, 
quinta e sexta colunas contém, respectivamente, a média arit-
mética das soluções, do número de nós e do tempo computacional 
(em segundos) obtidos com cada conjunto de exemplos. 

Tabela 6.1 - Exemplos pequenos 
m L W Solução Wnós t(s) 
5 100 100 0.8776 8.00 0.01 

10 100 100 0.9362 20.30 0.01 

20 100 100 0.9792 52.52 0.05 

Média 0.9310 26.94 0.02 

5 1000 1000 0.8583 7.14 0.00 

10 1000 1000 0.9383 28.00 0.02 
20 1000 1000 0.9530 70.72 0.06 
30 1000 1000 0.9690 209.16 0.21 

Média 0.9297 78.76 0.07 
5 3000 3000 0.9240 8-.10 0.00 

10 3000 3000 0.9382 18.18 0.02 

20 3000 3000 0.9565 70.54 0.08 

30 3000 3000 0.9651 194.54 0.28 

Média 0.9460 72.84 0.10 

Média total 0.9356 59.51 0.06 
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Tabela 6.2 - Exemplos grandes 
m L W Solução lOnós t(s) 

5 100 100 0.9661 35.00 0.03 

10 100 100 0.9893 350.60 0.40 

20 100 100 0.9964 83.00 0.37 

Média 0.9839 156.20 0.27 

5 1000 1000 0.9758 15.80 0.02 

10 1000 1000 0.9914 254.60 0.58 

20 1000 1000 0.9926 309.87 1.16 

30 1000 1000 0.9908 457.32 3.30 

Média 0.9877 259.40 1.27 

5 3000 3000 0.9832 34.20 0.06 

10 3000 3000 0.9958 361.80 0.51 

20 3000 3000 0.9932 595.40 3.51 

30 3000 3000 0.9445 895.12 12.03 

Média 0.9792 471.63 4.03 

Média total 0.9836 295.74 1.86 

Observe na segunda linha da Tabela 6.2, quando 
m=10, L=100 e W=100, que o número de nós é superior ao da ter-
ceira linha, quando m=20. Isto ocorreu porque dois exemplos do 
conjunto de problemas gerados, para m=20, obtiveram a solução 
com um número muito grande de nós, elevando desta maneira a 
média aritmética dos nós do conjunto. 

6.1.2. Escolha seqüencial decrescente dos cortes 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos 
com os mesmos exemplos da seção anterior, percorrendo os con-
juntos de cortes de maneira ordenada decrescentemente, limita-
dos também em 100 elementos. 
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Tabela 6.3 - Exemplos pequenos 

m L W Solução Ngnós t(s) 
5 100 100 0.8775 9.01 0.02 

10 100 100 0.9360 18.23 0.02 

20 100 100 0.9783 44.66 0.04 

Média 0.9306 23.97 0.03 

5 1000 1000 0.8498 6.55 0.01 

10 1000 1000 0.9380 22.70 0.03 

20 1000 1000 0.9529 69.96 0.07 

30 1000 1000 0.9687 165.03 0.20 

Média 0.9274 66.06 0.08 

5 3000 3000 0.9234 5.98 0.01 

10 3000 3000 0.9381 15.11 0.03 

20 3000 3000 0.9559 59.01 0.01 

30 3000 3000 0.9649 136.01 0.24 

Média 0.9456 54.03 0.07 

Média total 0.9345 48.02 0.06 

Tabela 6.4 - Exemplos grandes 

m L W Solução Ngnós t(s) 
5 100 100 0.9660 36.20 0.03 

10 100 100 0.9890 366.10 0.47 
20 100 100 0.9964 130.12 0.46 

Média 0.9838 177.47 0.32 
5 1000 1000 0.9758 15.96 0.02 

10 1000 1000 0.9912 301.01 0.61 
20 1000 1000 0.9926 371.22 1.22 
30 1000 1000 0.9908 484.83 3.20 

Média 0.9876 293.26 1.26 
5 3000 3000 0.9832 37.27 0.05 

10 3000 3000 0.9961 390.12 0.55 
20 3000 3000 0.9932 621.87 3.13 
30 3000 3000 0.9438 900.01 16.10 

Média 0.9791 487.32 4.96 
Média final 0.9835 319.35 2.18 

Deve-se observar que a média do número de nós da 

segunda linha da Tabela 6.4, com m=10, também é superior a mé- 
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dia do número de nós da terceira linha, quando m20. Os mesmo 

exemplos que obtiveram um número de nós elevado na determina-

ção da solução percorrendo o conjunto de discretização de ma-

neira ordenada crescente (conforme observado em 6.1.1.), aqui 

também obtiveram um número superior aos demais exemplos deste 

conjunto. 

6.1.3. Escolha aleatória dos cortes 

Neste caso, os conjuntos de discretização são 

percorridos de maneira aleatória (heurística 1-17, do capítulo 

5) . As Tabelas 6.5 e 6.6 apresentam os mesmos exemplos utili-

zados com a escolha seqüencial dos cortes. 

Tabela 6.5 - Exemplos pequenos 

M L W solução N2  nós t(s) 

5 100 100 0.8776 8.40 0.01 

10 100 100 0.9360 20.88 0.01 

20 100 100 0.9789 57.64 0.09 

Média 0.9308 28.97 0.04 

5 1000 1000 0.8580 7.44 0.01 

10 1000 1000 0.9383 30.10 0.03 

20 1000 1000 0.9530 78.14 0.13 

30 1000 1000 0.9688 427.01 0.44 

Média 0.9295 135.67 0.15 

5 3000 3000 0.9238 8.68 0.00 

10 3000 3000 0.9371 19.80 0.03 

20 3000 3000 0.9562 177.54 0.12 

30 3000 3000 0.9650 506.98 1.01 

Média 0.9455 178.25 0.29 

Média final 0.9353 114.30 0.16 
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Tabela 6.6 - Exemplos grandes 
m L W Solução N2 ries t(s) 
5 100 100 0.9660 43.89 0.07 

10 100 100 0.9893 525.76 0.88 
20 100 100 0.9963 173.40 0.75 

Média 0.9839 247.68 0.57 
5 1000 1000 0.9758 17.80 0.01 

Io l000 1000 0.9914 450.60 1.19 
20 1000 1000 0.9926 245.17 1.02 
30 1000 1000 0.9908 187.69 4.56 

Média 0.9877 225.32 1.70 
5 3000 3000 0.9832 77.80 0.10 

10 3000 3000 0.9960 593.03 1.41 
20 3000 3000 0.9929 347.49 4.23 
30 3000 3000 0.9439 885.38 6.81 

Média 0.9790 475.93 3.14 
Média final 0.9835 316.31 1.80 

Em geral, os resultados obtidos percorrendo os 

conjuntos de discretizaçâo de maneira ordenada seqüencial 

crescente são um pouco melhores que os obtidos percorrendo o 
conjunto de maneira decrescente e aleatória (nos exemplos pe-

quenos, 0.12% e 0.03%, respectivamente; nos exemplos grandes, 

0.01% em ambos os casos), porém a melhoria foi desprezível, 

que sugere que a ordenação não é um fator relevante para de-

sempenho da abordagem. 

6.1.4. Limitante Inferior: Solução Homogênea 

A seguir são apresentados dois exemplos da lite-

ratura para o problema de corte irrestrito. 

Herz (1972) apresentou um problema irrestrito, 

com uma placa de dimensão (127,98) e 5 peças de dimensões 
(18,65), (24,27), (21,13), (36,17) e (54,20), com v1=1170, 

v2=273, v3=648, v4=612, v5=1080, com solução ótima igual a 12348 

e 99,21% de aproveitamento da área. A Figura 6.1 apresenta o 
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resultado obtido com a abordagem em grafo E/OU, utilizando as 

regras de geração do conjuntos de discretização, vistas na se-
ção 4.1, limite de profundidade igual a 3 e os parâmetros 

= 10% e X2  = 95%. Este resultado foi obtido em 0.39s. Ob-

serve que esta solução é igual a solução ótima obtida por Herz 

(1972). 

Figura 6.1 - Solução do exemplo de Herz (1972) 

Beasley (1985) apresentou um problema irrestrito 
com dados reais (uma placa de dimensão (3000,3000) e 32 tipos 
de peças) com uma solução heurística de 98.48% de aproveita-
mento da área, limitando a cardinalidade dos conjuntos de dis-

cretização em 100 unidades. Utilizando as heurísticas apresen-
tadas no capítulo 5, Hl e H2, que limitam o espaço de busca, e 
também a heurítica H5, que limita o tamanho do conjunto de 
discretização, obtiveram-se os resultados apresentados na Ta-
bela 6.7. As colunas Xmax e Ymax indicam a limitação dos con-
juntos de discretização X e Y, respectivamente. 
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Tabela 6.7 - Resultados obtidos do exemplo de Beasley (1985) 

Xmax Ymax X, X_ Solução N-nós t(s) 

50 50 0.05 1.00 0.97844 1 0.02 

50 50 0.01 0.95 0.99126 33 0.06 

50 50 0.01 0.90 C.99126 33 0.05 

100 100 0.01 0.95 0.99572 18735 14.23 

50 50 0.001 0.95 0.99975 5741 4.33 

A Figura 6.2 apresenta a melhor solução obtida 

com a abordagem em grafo E/OU, com o tamanho dos conjuntos de 

discretização limitado em 50. Observe que esta solução é me-

lhor do que a solução heurística obtida por Beasley (1985), 

apesar de não saber se ela é ótima. 

Figura 6.2 - Solução do exemplo de Beasley (1985)com 

1)1 < 50 e M < 50 (Heurística H5) 

6.1.5. Limitante Inferior: Solução 2-estágios 

As Tabelas 6.8 e 6.9 apresentam os resultados 

obtidos com problemas irrestritos não-estagiados (conjuntos 
com 50 exemplos de cada classe), com os conjuntos de discreti-
zação ordenados e limitados em 100 elementos, variando somente 

o limitante inferior. Este limitante é calculado através da 
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solução homogênea na Solução 1. Na Solução 2, o limitante é 
dado através da solução 2-estágios, no nó inicial, e, nos de-

mais nós do grafo, é dado pela solução homogênea. 

Tabela 6.8 - Exemplos pequenos 
m L W Solução 1 t(s) Solução 2 t(s) 

5 100 100 0.8776 0.01 0.8776 0.03 

10 100 100 0.9367 0.01 0.9367 0.05 

20 100 100 0.9792 0.05 0.9792 0.12 

Média 0.9312 0.02 0.9312 0.07 

5 1000 1000 0.8583 0.00 0.8583 0.03 

10 1000 1000 0.9383 0.02 0.9383 0.10 

20 1000 1000 0.9530 0.06 0.9530 0.30 

30 1000 1000 . 	0.9690 0.21 0.9693 0.48 

Média 0.9297 0.07 0.9297 0.23 

5 3000 3000 0.9240 0.00 0.9240 0.07 

10 3000 3000 0.9382 0.02 0.9382 0.21 

20 3000 3000 0.9565 0.08 0.9565 0.63 
30 3000 3000 0.9651 0.28 0.9651 1.03 

Média 0.9460 0.10 0.9460 0.49 
Média final 0.9356 0.06 0.9356 0.26 

Tabela 6.9 - Exemplos grandes 
m L W Solução 1 t(s) Solução 2 t(s) 
5 100 100 0.9661 0.03 0.9661 0.02 

10 100 100 0.9893 0.40 0.9893 0.09 
20 100 100 0.9964 0.37 0.9964 0.17 

Média 0.9839 0.27 0.9839 0.09 
5 1000 1000 0.9758 0.02 0.9758 0.04 

10 1000 1000 0.9914 0.58 0.9917 0.16 
20 1000 1000 0.9926 1.16 0.9926 0.55 
30 1000 1000 0.9908 3.30 0.9908 0.99 

Média 0.9877 1.27 0.9877 0.44 
5 3000 3000 0.9832 0.06 0.9832 0.09 

10 3000 3000 0.9958 0.51 0.9958 0.36 
20 3000 3000 0.9932 3.51 0.9945 1.02 
30 3000 3000 0.9445 12.03 0.9448 1.74 

Média 0.9792 4.03 0.9796 0.80 

Média final 0.9836 1.86 0.9837 0.44 
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Como se pode observar nas tabelas apresentadas, 

o tempo computacional diminui bastante com o uso de um um li-

mitante inferior mais poderoso (solução 2-estágios no nó ini-
cial) nos exemplos grandes. O tempo médio obtido com a Solução 

2 é 23,65% do tempo médio obtido com a solução homogênea. Nos 
exemplos pequenos, o tempo médio computacional obtido com a 
solução homogênea é 23.07% da Solução 2. 

6.2. Problema Restrito 

Nesta seção são apresentados os resultados obti-
dos com o problema de corte restrito. Os exemplos foram nova-

mente classificados, de acordo com a demanda das peças: 

• Exemplos com demanda pequena: nesta classe de problema, os 

	

valores de bi, i=1, 	,m, foram gerados aleatoriamente e, em 
seguida, arredondados, dentro dos intervalos que variam de 

10% a 50% de —L .-W—. 
wi  

• Exemplos com demanda grande: os valores de bi, i=1,...,m, fo-
ram gerados aleatoriamente e, em seguida, arredondados, den- 

tro dos intervalos que variam de 40% a 80% de  
£i  wi  

A seguir, são apresentados os resultados obtidos 
pela abordagem em grafo E/OU aplicados aos exemplos propostos 
por Wang (1983), denotados por Wl, W2 e W3 (todos com 20 tipos 
de peças). Nos exemplos de Wang (1993), o valor de utilidade 

das peças, vi (i=1,...,20), assume um valor diferente da área 
da peça. A Tabela 6.10 apresenta os resultados obtidos com 

	

< 100,11 < 100, a 	profundidade 	máxima 	igual 	a 	3, 

= 0.1% e X2  = 95%. 
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Tabela 6.10 - Resultados obtidos dos exemplo de Wang (1983) 

Exemplo Solução N2 ncis t(s) 
W1 2277 1 0.00 
W2 2694 221 0.16 
W3 2721 365 0.22 

Todas as soluções encontradas com abordagem em 
grafo E/OU apresentadas pela Tabela 6.10 são ótimas. As Figu-
ras 6.3, 6.4 e 6.5 mostram os padrões de corte obtidos. 

Figura 6.3 - Solução do exemplo Wl (Wang, 1983) 

Figura 6.4 - Solução do exemplo W2 (Wang, 1983) 



PROELEPIR DE OORTE 131DINEMICNICIL RECTRATO 
	(3-4444.21? 

()OLMO° 001101112~) 
Placa 40 x 70 (Perda 2.024) 

—...— 

.26) 
C7) 

CM) 
(17) 

(/7 i 

.21) C20) 

Carta: 2 (7) - 25 m 35 PÉN24 

2 0•Cla (11) - 31x 21 

~MS C15) - 15 x 24 

1 pler-2 C173 - 23 9 14 

1 peca .20) - 9 mc 27 

(E20,-tal 

6. Experiências Computacionais 	 74 

Figura 6.5 - Solução do exemplo W3 (Wang, 1983) 

A Tabela 6.11 apresenta os resultados dos exem-

plos apresentados por Oliveira e Ferreira (1990). Os resulta-

dos foram obtidos com a abordagem em grafo E/OU utilizando os 

parâmetros XI  = 0.1% e X2  = 95%. Observe que a solução ótima 

do primeiro exemplo só é alcançada com profundidade igual a 5. 

Tabela 6.11 - Resultados obtidos dos exemplos 

de Oliveira e Ferreira (1990) 

Exemplo Profundidade Solução N2 nós t(s) 
OF1 3 2713 3759 0.55 

5 2737 5581 1.06 
0F2 3 2690 	- 2769 1.69 

As Figuras 6.6 e 6.7 apresentam os padrões óti-

mos obtidos pelas soluções da Tabela 6.11. 
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Figura 6.6- Solução do exemplo OF1 (Oliveira e Ferreira, 1990) 

Figura 6.7- Solução do exemplo 0F2 (Oliveira e Ferreira, 1990) 

6.2.1. Limitante Inferior: Solução Homogênea Composta 

Az Tabelas 6.12 e 6.13 apresentam os resultados 
obtidos com problemas restritos não-estagiados, com 

1)1 < 100, Kl < loo, a 	profundidade 	máxima 	igual 	a 	3, 

= 0.1%e X2  = 95%, variando somente o 'imitante inferior. 

Este limitante é calculado através da solução homogênea (seção 
4.2.1.1) na Solução 1. Na Solução 2, o limitante é dado atra- 
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vês da solução homogênea composta (seção 4.2.2.1). A tabela 
apresenta a média obtida com 50 exemplos de cada classe de 

problemas. 

Tabela 6.12- Exemplos com demanda pequena 
m I, W Solução 1 M2 nós t(s) Solução 2 N2 nós t(s) 

5 100 100 0.8725 67.50 0.06 0.9066 33.21 0.00 

10 100 100 0.8395 186.96 0.07 0.8486 87.13 0.07 

20 100 100 0.9588 481.77 0.22 0.9588 355.34 0,27 

Média 0.8903 245.41 0.12 0.9047 158.56 0.11 

5 1000 1000 0.6489 32.80 0.01 0.6612 18.12 0.01 

10 1000 1000 0.7991 122.92 0.05 0.8052 77.56 0.05 

20 1000 1000 0.8287 521.34 0.56 0.8301 110.09 1.12 

Média 0.7589 225.69 0.21 0.7655 68.59 0.39 

Média final 0.8246 235.55 0.17 0.8351 113.58 0.25 

Observe nesta tabela que a média final da solu-
ção homogênea composta apresenta melhor resultado (1.27%) com 
um número de nós menor (48.22%), entretanto com um tempo com-
putacional maior (47,06%). Apesar do tempo computacional ser 
superior quando se utiliza esta solução, na prática este tempo 
é totalmente viável. 

Tabela 6.13 - Exemplos com demanda grande 
m L W Solução 1 N2  nós t(s) Solução 2 N2  nós t(s) 
5 100 100 0.8248 45.68 0.02 0.8252 36.60 0.02 

10 100 100 0.9251 209.64 0.07 0.9259 190.20 0.10 
20 100 100 0.9691 623.64 0.34 0.9689 581.44 0.50 

Média 0.9063 292.99 0.14 0.9067 269.41 0.21 
5 1000 1000 0.7875 39.60 0.01 0.7952 36.92 0.01 

10 1000 1000 0.9096 188.24 0.07 0.9102 170.36 0.09 
20 1000 1000 0.9548 720.16 0.41 0.9552 648.60 0.57 

Média 0.8840 316.00 0.16 0.8869 285.29 0.22 
Média final 0.8952 304.50 0.15 0.8968 277.35 0.22 
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Com os resultados apresentados acima, e com uma 
variedade grande de outros exemplos testados, conclui-se que a 
solução homogênea composta é um bom limitante inferior para 
problemas com demanda pequena. 

6.2.2. Fracionamento do vetor b 

Aplicando a heurística H4, proposta no capítulo 
5, não se obtiveram resultados significativos, como é possível 
observar nos exemplos das tabelas 6.14 e 6.15, com uma placa 
(100,100) e 10 peças. Foram também gerados 50 exemplos para 
cada classe de problemas. 

Tabela 6.14 - Exemplos pequenos 
K Solução Wnós t(s) 

0.30 0.8344 44.24 0.04 
0.50 0.9249 192.76 0.08 
0.80 0.9251 199.36 0.08 
1.00 0.9251 209.64 0.08 

Tabela 6.15 - Exemplos grandes 
K Solução N2 nós t(s) 

0.30 0.5982 59.56 0.04 
0.50 0.7598 156.12 0.06 
0.80 0.7498 135.72 0.06 
1.00 0.8486 186.96 0.07 

Observe que quando K assume o valor 1, percorre-
se o grafo de maneira gulosa, conforme foi visto na seção 
3.2.2. 

Com os testes realizados, pode-se concluir que a 
variação do parâmetro K tende a 1, para que se possa obter re-
sultados significativos. Assim sendo, pode-se descartar a es-
tratégia de fracionamento do vetor b, pois apesar do tempo 
computacional crescer, o resultado obtido também melhora quan- 
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do não é feito o fracionamento. 

6.3. Problema Estagiado 

O problema de corte estagiado foi implementado 

para problemas irrestritos e restrito. 
A seguir, são apresentados resultados obtidos 

com um problema irrestrito. As Figuras 6.8 e 6.9 apresentam a 
solução 2-estágios e não-estagiada, respectivamente, de um 
problema com uma placa (100,100) e 5 peças de dimensões 
(14,29), (15,45), (22,13), (26,30) e (39,45). Para a execução 
dos problemas, limitou-se a profundidade da estratégia de bus- 
ca backtracking em 3 e os parâmetros 	= 10% e X:  = 95%. O 

tempo computacional obtido com o caso estagiado e não estagia-
do foi de 0.82s e 1.59s, respectivamente. 

Figura 6.8 - Solução do problema 2-estágios 
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Figura 6.9 - Solução do problema não-estagiado 

Incluindo um limite máximo para a produção de 
cada peça, bi, no exemplo acima, de 7, 12, 5, 9 e 3 unidades, 
respectivamente, obtiveram-se os resultados apresentados pela 
Figuras 6.10 e 6.11 para o problema 2-estágios restrito e não-
estagiado restrito. 

Figura 6.10 - Solução do problema restrito 2-estágios 
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Figura 6.11 - Solução do problema restrito não-estagiado 

As Tabelas 6.16 e 6.17 apresentam resultados ob-
tidos com problemas guilhotinados 2-estágios irrestrito. Foram 
feitos testes com 50 exemplos de cada classe de problema. A 
coluna Solução Grafo E/OU apresenta a média das soluções heu-
rísticas obtidas com o algoritmo grafo E/OU limitado para 2-
estágios, com profundidade máxima limitada em 3. A coluna So-
lução 2-estágios apresenta a média dos resultados obtidos com 
a solução ótima 2-estágios de Gilmore e Gomory (1965), apre-
sentada na seção 4.2.3. 

A resolução do problema 2-estágios usando a 
abordagem em grafo E/OU apresenta resultado ótimo, ou perto do 
ótimo, devido à limitação da profundidade do grafo. Nos exem-
plos pequenos a diferença das médias dos resultados é de 
0.0025 e, nos exemplos grande de 0.0051. Note que, em proble-
mas pequenos, o tempo de execução médio na abordagem grafo 
E/OU é menor que 1/4 do tempo de execução médio na abordagem 
2-estágio; em problemas grandes, este tempo é de quase 3 ve-
zes. 
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Tabela 6.16 - Exemplos pequenos 

m L W Solução 
Grafo E/OU 

t(s) Solução 
2-estágios 

t(s) 

5 100 100 0.8476 0.00 0.8576 0.02 

10 100 100 0.9367 0.01 0.9367 0.05 

20 100 100 0.9762 0.05 0.9780 0.10 

Média 0.9201 0.02 0.9241 0.05 

5 1000 1000 0.8411 0.00 0.8411 0.05 

10 1000 1000 0.9290 0.02 0.9327 0.09 

20 1000 1000 0.9507 0.05 0.9519 0.27 

50 1000 1000 0.9689 0.21 0.9693 0.46 

Média 0.9224 0.07 0.9238 0.22 

5 3000 3000 0.8791 0.00 0.8860 0.07 

10 3000 3000 0.9113 0.02 0.9115 0.20 

20 3000 3000 0.9452 0.08 0.9460 0.60 

50 3000 3000 0.9573 0.28 0.9578 1.11 

Média 0.9232 0.10 0.9253 0.50 

Média final 0.9219 0.06 0.9244 0.26 

Tabela 6.17 - Exemplos grandes 

m L W Solução 
Grafo E/OU 

t(s) Solução 
2-estágios 

t(s) 

5 100 100 0.9601 0.03 0.9604 0.03 

10 100 100 0.9874 0.39 0.9890 0.04 

20 100 100 0.9952 0.38 0.9958 0.12 

Média 0.9809 0.27 0.9817 0.06 

5 1000 1000 0.9358 0.03 0.9486 0.05 

10 1000 1000 0.9624 0.58 0.9712 0.12 

20 1000 1000 0.9851 0.51 0.9911 0.24 

30 1000 1000 0.9895 2.04 0.9925 0.61 

Média 0.9682 0.79 0.9759 0.26 

5 3000 3000 0.9832 0.06 0.9901 0.08 

10 3000 3000 0.9738 0.51 0.9805 0.32 

20 3000 3000 0.9932 3.34 0.9954 0.82 

30 3000 3000 0.9245 3.48 0.9359 1.44 

Média 0.9687 1.85 0.9755 0.67 

Média final 0.9726 0.97 0.9777 0.33 

Com os resultados obtidos por Gramani (1997) 
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utilizando Relaxação Lagrangiana para problemas de corte gui-

lhotinados 2-estágios restrito (veja anexo 2), pôde-se compa-
rar os resultados da abordagem em grafo E/OU, utilizando o 
conjunto de discretização completo e a estratégia backtracking 

com profundidade ilimitada (conjectura do problema dE corte 
restrito da seção 4.6). A seguir, são apresentados problemas, 
pequenos e grandes, com 3, 5, 10 e 30 peças, respectivamente, 
e suas soluções. Estes problemas apresentam soluções ótimas, 
reforçando, assim, a conjectura do problema de corte restrito. 

• Exemplos com 3 peças 

Considere uma placa (100,100). A Tabela 6.18 
apresenta os dados de um problema pequeno e grande com 3 pe-
ças. Obtiveram-se as soluções que são ótimas, o que reforça a 
conjectura da seção 4.6, de 0.8066 e 0.8312, para o problema 
pequeno e grande. Os tempos computacionais obtidos foram de 
3.19s e 6.92s, respectivamente. A Figura 6.12 apresenta os pa-
drões ótimos. 

Tabela 6.18 - Exemplo pequeno e grande com m=3 

Figura 6.12 - Soluções ótimas dos exemplos restritos (m=3) 
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• Exemplos com 5 peças 

A seguir, são apresentados um problema pequeno e 

grande com uma placa (100,100) e 5 peças. A Tabela 6.19 mostra 

os dados destes problemas. As soluções, que também são ótimas, 

obtidas para cada exemplo foram 0.8855 e 0.9744, com um tempo 

computacional 1.42s e 0.49s, respectivamente (Figura 6.13). 

Tabela 6.19 - Exemplo pequeno e grande com m=5 
i ei wi bi 
1 71 50 2 
2 27 65 2 
3 57 66 3 
4 43 72 1 
5 45 72 1 

i ei wi bi 
1 47 14 14 
2 40 18 5 
3 28 35 2 
4 35 41 4 
5 49 43 4 

Figura 6.13 - Soluções ótimas dos exemplos restritos (m=5) 

• Exemplos com 10 peças 

São gerados novamente exemplos com placa 

(100,100) com 10 tipos de peças (Tabela 6.20). As soluções, 

que também são ótimas, para o exemplo pequeno e grande são 

0.9242 e 0.9828, respectivamente, com tempo computacional de 
1.86s e 19.71s. A Figura 6.14 ilustra estas soluções. 



e 

121 121 

PNICOLEE De Calle GOEZIENtIOEIL 
ISOLUCE0 1113•153101031 

• 1034 	n t 1P4Ela 750100 

effirTEI 	2 E•En 121,  - 	33 

1 peca 175 - 	i• GO 

1 -444010.051 

<C5101-445 

15173N.W101 De COMI elDSMENI03•11. NIESISZTO 
Illa~31052100ENCel. 

/teca KM • 101 °Sarda 1.1.71 

In ''"'' 1 	"' ''' 
I 

1 	la.O 
Cart. 	2 poen 135 - 47 13 

10 pese* 	- 30 • 24 

Ita ...... 

nom" et COES ozoneono" man,: »o 
ISOLUOAO 5101100.53E/0 

Plala MO • 11251 11E0E4 3.14541 

C Zn 

VE4/4/”E'r 

ali 

1335 11E5 591 

15E45E5 

7•53•• I2) fl 46  - 

Dom 	i 171 - 32 55 

lona (135 - 	• 34 

0C2C1-421 

PIEDLAlin Se CIEM inoanntromos. NE 
4,111.2012. ~OCO 

1.1404 130 • 15011  

Wh lià 13I 

Is) ItT (tal fl3h 

03)  111 ia. go. 

„, 115 lel 13) 

10 NEENE ml, 	1. • LO 

30 p•44. 1215 	1? .0 

• ~me 1135 33 

<0155-3•1 

6. Experiências Computacionais 
	 84 

Tabela 6.20 - Exemplo pequeno e grande com m=10 

i £i -  wi. bi 
1 55 25 1 
2 49 33 2 
3 60 38 2 
4 66 43 1 
5 51 53 3 
6 28 57 3 
7 34 60 2 
8 27 61 3 
9 62 64 3 

10 67 69 1 

i Li wi bi 
1 39 11 2 
2 47 12 3 
3 35 14 9 
4 42 16 9 
5 31 17 4 
6 35 25 3 
7 20 26 14 
8 25 35 8 
9 19 35 5 

10 42 48 1 

Figura 6.14 - Soluções ótimas dos exemplos restritos (m=10) 

• Exemplos com 30 peças 

Considere, ainda, uma placa (100,100) e os dados 

da Tabela 6.21, com 30 peças. Os padrões ótimos da Figura 6.15 
tem solução 0.9786 e 1.0000, respectivamente, com um tempo 
computacional de 0.38s e 0.50s. 

Figura 6.15 - Soluções ótimas dos exemplos restritos (m=30) 
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Tabela 6.21 - Exemplo pequeno e grande com m=30 
i Pi wi bi  
1 38 27 6 
2 42 27 1 
3 41 28 3 
4 65 31 3 
5 52 32 1 
6 54 32 1 
7 28 37 2 
8 29 40 3 
9 30 41 2 

10 54 43 2 
11 43 43 2 
12 61 43 1 
13 35 46 4 
14 68 47 1 
15 56 50 1 
16 70 51 1 
17 32 52 1 
18 26 52 2 
19 68 54 1 
20 40 55 2 
21 71 57 1 
22 55 58 1 
23 33 59 1 
24 45 65 1 
25 30 67 1 
26 62 68 1 
27 72 68 1 
28 46 70 1 
29 46 73 1 
30 65 74 1 

i Pi wi bi 
1 16 10 24 
2 17 10 20 
3 17 12 38 
4 37 16 7 
5 11 16 3 
6 18 17 2 
7 24 18 10 
8 29 19 15 
9 14 19 35 

10 32 20 10 
11 16 22 23 
12 36 24 3 
13 25 25 12 
14 13 27 9 
15 35 28 4 
16 43 32 2 
17 12 35 6 
18 21 36 7 
19 25 38 1 
20 26 40 4 
21 21 43 3 
22 39 43 2 
23 11 43 16 
24 19 45 9 
25 27 46 2 
26 40 46 4 
27 21 48 1 
28 24 49 3 
29 13 49 12 
30 16 49 1 

6.4. Problema com placa defeituosa 

Os problemas de corte com placas defeituosas fo-
ram pouco estudados na literatura (Carnieri et a/., 1993). 

Na implementação deste problema não foi conside-
rada uma quantidade máxima de cada tipo de peças, mas a imple-
mentação da abordagem em grafo E/OU permite este ajuste inclu-
indo informações adicionais em cada nó. 

A seguir, são mostrados os resultados obtidos 
com o exemplo apresentado por Carnieri et a/. (1993), em uma 
placa de dimensões (100,200) e 5 peças conforme os dados Tabe-
la 6.22. 
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Tabela 6.22 - Exemplo de Carnieri et a/. (1993) 

i 
1 40 30 10 
2 68 26 12 
3 50 20 8 
4 60 35 18 
5 45 22 9 

Foram 8 testes com este exemplo, mudando a posi-

ção do defeito. As posições dos defeitos, assim como os resul-

tados obtidos por Carnieri et a/. (1993), são apresentados na 

Tabela 6.23. 

Tabela 6.23-Defeitos e soluções obtidas 

por Carnieri et a/.(1993) 

Exemplo Defeito Solução 
1 (50,100) 	(54,105) 166 
2 (40,100) 	(44,105) 160 
3 (60,100) 	(66,105) 162 
4 (20,125) 	(30,132) 158 
5 (71,125) 	(79,132) 164 
6 (30,30) 	(40,40) 164 
7 (40,80) 	(58,110) 157 
8 (40,80) 	(58,118) 154 

Com a implementação usando grafo E/OU obtiveram-

se os resultados da Tabela 6.24. Note que para todos os exem-

plos foi encontrada uma solução igual ou melhor, entretanto, 

em alguns casos foi necessário não utilizar a regra de sime-

tria para obter tal solução. 

As Figuras 6.16, 6.17, 6,18 e 6.19, apresentam o 

melhor padrão de corte obtido nos exemplos da Tabela 6.24. 
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Tabela 6.24 - Defeitos e soluções obtidas por grafo E/OU 

Exemplo XI XI Prof. Simetria W.nós Solução t(s) 
1 0.01 0.95 3 s 2767 166 3.18 
2 0.95 3 s 2249 167 2.31 
3 0.95 3 s 8133 164 8.07 
4 0.95 3 n 5203 158 2.47 

s 3531 155 2.31 
4 n 31527 158 15.21 

s 8837 155 4.55 
0.90 3 n 9423 158 3.68 

s 6889 157 3.46 
4 n 74255 158 30.05 

s 20235 157 8.67 
5 0.95 3 n 19321 167 14.01 

s 15369 162 20.82 
4 n 91915 167 69.65 

s 19477 165 32.30 
0.90 3 n 37487 167 24.34 

s 23033 162 31.42 
6 0.95 3 s 1309 160 0.77 

4 s 9657 164 4.94 
0.90 3 s 1085 160 0.44 

4 s 7103 164 2.41 
7 0.95 3 s 697 159 0.60 
8 0.95 3 s 591 153 0.60 

0.90 3 s 2351 156 1.81 

As Figuras 6.16, 6.17, 6,18 e 6.19, apresentam o 

melhor padrão de corte obtido nos exemplos da Tabela 6.24. 

Figura 6.16 - Exemplo 1 (solução-166) e exemplo2 (solução=167) 
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Figura 6.17 - Exemplo 3 (solução=166) e exemplo4 (solução=158) 

Figura 6.18 - Exemplo 5 (solução=167) e exemplo 6 (solução=164) 

Figura 6.19 - Exemplo 7 (solução=159) e exemplo 8 (solução=156) 

6.5. Problema com limitação no número de tipo de peças 

O problema com limitação no número de tipos de 
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peças, conforme a seção 2.2.2, surgiu devido à restrição do 
número de saídas do equipamento de corte. Embora ele ocorra, 
na prática, com serras automáticas de grande porte, não é mui-
to explorado na literatura. 

O problema foi implementado para o caso restri- 

to. 
A seguir, são apresentados alguns resultados ob-

tidos limitando o número de tipo de peças nos exemplos de Wang 
(1983) e Oliveira e Ferreira (1990) (mostrados na seção 6.2). 

Utilizando os mesmos parâmetros da seção 6.2 e 
limitando o número de tipos de peças em 2 e 3, nos exemplos W2 
e W3, obtiveram-se os resultados da Tabela 6.25. As Figuras 

6.20 e 6.21 apresentam os padrões obtidos. 

Tabela 6.25 - Exemplos de Wang (1983) com limitação 
no número de tipo de peças 

Exemplo N2 detipos solução N2  nós t(s) 
W1 2 0.8623 411 2.14 

3 0.9238 315 1.21 
W3 2 0.8407 699 3.35 

3 0.9368 329 1.15 

Figura 6.20 - Exemplo W2 com limitação de 2 e 3 tipos de peças 
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Figura 6.21 - Exemplo W3 com limitação de 2 e 3 tipos de peças 

O mesmo procedimento foi repetido com os exem-
plos de Oliveira e Ferreira. Os resultados são apresentados na 

Tabela 6.26 e os padrões de corte nas Figuras 6.22 e 6.23. A 

profundidade utilizada na estratégia backtracking foi 5 e 3 

para OF1 e 0F2, respectivamente. 

Tabela 6.26 - Exemplos de Oliveira e Ferreira (1990) com 

limitação no número de tipo de peças 
Exemplo N2 detipos Solução N2  nós t(s) 

OF1 3 0.9689 10357 25.04 

4 0.9539 6331 11.64 
0F2 3 0.9129 4521 11.69 

4 0.9379 4139 9.83 

Figura 6.22- Exemplo OF1 com limitação de 3 e 4 tipos de peças 
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Figura 6.23- Exemplo 0F2 com limitação de 3 e 4 tipos de peças 

6.6. Problema com corte-cabeça 

Conforme foi citado na seção 2.2.3, não há re-
gistro, na literatura, de métodos de solução para esta classe 

de problemas, embora se encontre este problema na prática. 
A seguir, são apresentados alguns resultados, 

variando a limitação mínima e máxima da posição do corte e 
também o número total de giros, comentado na seção 3.2.5. 

Considere um problema com uma placa de dimensões 
(1000,1000) e 5 tipos de peças com dimensões (143,277) /  
(357,215), (369,156), (221,139) e (493,138). Uma solução cabe-
ça, com os parâmetros no grafo E/OU de limite de profundidade 

igual a 3, X1  = 10% e X2  = 95%, é apresentada na Figura 6.24, 

com valor 0.9701 (17.47s). Neste padrão não houve limitação 
para a posição do corte e também no número total de giros. 
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Figura 6.24 - Solução cabeça 

Com a limitação da posição de corte no intervalo 
[100,300], obteve-se uma solução 0.9623 de com 4.5s. A Figura 
6.25 apresenta o padrão de corte obtido. Observe que o corte-

cabeça agora está na horizontal, isto é, tem um giro. 

Figura 6.25 - Solução cabeça com limitação na posição do corte 

Limitando o número de giros em 2, obteve-se o 
mesmo padrão da Figura 6.26. 

A seguir, é apresentado um outro exemplo com uma 
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placa (100,100) e 10 peças de dimensões (16,12), (10,14), 
(42,15), (19,22), (26,23), (26,25), (31,26), (39,34), (15,38) 

e (33,45). A solução obtida, sem nenhuma restrição, é apresen- 

tada na Figura 6.26, com valor 0.9908 e tempo computacional de 

46.8s. 

Figura 6.26 - Solução cabeça 

Com uma limitação mínima de 12 unidades na posi-

ção do corte, tem-se uma solução de 0.9800, com um tempo com-

putacional de 2.74s (Figura 6.27). Observe que o corte foi 

feito de maneira horizontal, satisfazendo a restrição de limi-
tação. 

Figura 6.27 - Solução cabeça com limitação na posição do corte 
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Observe que com um limite para a posição do cor-

te, o tempo computacional diminui bastante, aumentando também 
a perda obtida. 

6.7. Problema com peças do tipo L 

A implementação do problema com peças do tipo L 

e/ou retangulares foi desenvolvida para o caso irrestrito. Fo-
ram necessárias alterações na estrutura de dados utilizada, já 
que neste problema são necessários mais dois parâmetros para 
armazenar as dimensões de cada peça, seja ela do tipo L ou re-
tangular. 

No algoritmo foi necessário implementar diferen-
tes maneira de gerar dois novos nós, já que neste tipo de pro-
blema é possível realizar cortes guilhotinados e/ou degrau. 

Os testes foram feitos com exemplos onde as di- 

mensões das peças 	 , i=1,...,m, foram geradas alea- 

toriamente e, em seguida, arredondados, dentro dos respectivos 
intervalos [0.2L,0.4L], [0.2W,0.4W], [0.4L,0.6L],e [0.4W,0.6W]. 

A Tabela 6.27, a seguir, apresenta a média dos resultados ob-
tidos com uma classe de 20 exemplos. Utilizou-se profundidade 

máxima de 3 na estratégia de busca e parâmetros X, = 1% e 

XI  = 95%. 

Tabela 6.27 - Exemplos com peças do tipo L 
m Solução t(s) 

3 0.7560 13.17 
4 0.8576 24.42 
5 0.8880 42.02 

Lembre-se que o limitante inferior deste proble-
ma, apresentado na seção 4.2.1.3, calcula pelo menos duas so-

luções em cada nó e, escolhe a melhor entre elas. 
A seguir, é apresentado um exemplo com uma placa 
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de dimensões (100,100) e 3 tipos de peças com dimensões 
(30,30,30,30), (30,35,50,40) e (55,55,55,55). A Figura 6.28 

ilustra o padrão de corte obtido, com valor 0.9200 e tempo 
computacional de 19.01s. 

7/* 
/ (2) (2) (2) ' 2, 

(2) (2) (2) 

5/.. 

(3) - 	(3) 

Figura 6.28 - Solução com peças do tipo L (m=3) 

Para tentar melhorar os resultados alcançados 

com os problemas com peças do tipo L, deve-se, em pesquisas 
futuras, estudar limitantes inferiores diferentes, combinando 
peças diferentes na formação de soluções homogêneas compostas 
e, também heurísticas diferentes para a escolha dos cortes a 
serem realizados. 

A implementação computacional da abordagem em 
Grafo E/OU permite que se combinem diferentes tipos de proble-
mas sem muita dificuldade. Assim sendo, por exemplo, é fácil 
implementar, a partir das implementações anteriores, um pro-
blema restrito com corte-cabeça e limitação no número máximo 
de tipo de itens. Além disso, a abordagem em Grafo E/OU também 
permite que se incluam outras restrições, não consideradas 

neste estudo, com relativa facilidade. 
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7. Aplicação do Problema de Corte numa Indústria de Esquadrias 

Metálicas 

Deu-se, neste trabalho, ênfase na aplicação de 
uma abordagem em grafo E/OU para problemas de corte, em par-
ticular, para o problema de determinar o melhor padrão de cor-
te para um objeto, produzindo itens com tamanhos, quantidades 
e valores de utilidade fornecidos. Além disso, restrições de 

processo e/ou formas geométricas foram estudadas utilizando-se 

da abordagem em grafo E/OU. Conforme a classificação de 
Dyckhoff (1990), os problemas de corte estudados nesta tese são 
do tipo 2/B/0/*, isto é, bidimensionais; itens devem ser sele-
cionados para comporem o padrão, apenas uma unidade do objeto 
é considerada, sendo que os itens podem ser repetidos em gran-
de quantidade ou não, terem tamanhos variados ou não. Observe 
que nos problemas estudados, não havia demanda associada aos 
itens (apenas tamanhos, quantidades e valores de utilidade 
eram associados). Quando uma demanda deve ser satisfeita, de 
modo que vários objetos em estoque devem ser cortados para 
atendê-la, o problema é referido por Problema de Corte de Es-
toque (Cutting Stock Problem), enquanto que o problema estuda-
do nesta tese é chamado simplesmente de Problema de Corte. 
(Nos artigos pioneiros de Gilmore e Gomory, 1961, 1965 e 1966, 
estes problemas eram chamados de Problemas da Mochila - Knap- 
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sack Problem, independentemente da dimensão). Os problemas de 

corte são de fundamental importância na resolução de problemas 
de corte de estoque. Na clássica abordagem de geração de colu-

nas (Gilmore e Gomory, 1963), um problema de corte deve ser 

resolvido a cada iteração do método simplex, constituindo-se 

no gerador de colunas. Outras abordagens de solução são utili-

zadas na prática, principalmente quando há itens com baixa de-

manda. A seguir, será vista uma heurística gulosa que, a cada 

iteração, gera o melhor padrão de corte e o utiliza o quanto 

for necessário. 
Foi feito um estudo de caso numa Indústria de 

Esquadrias Metálicas, onde se determina uma seqüência de pa-
drões de corte para atender uma demanda com uma perda mínima 

de material. 
Considere k placas retangulares de dimensões 

(Lj,Wj), onde Lj é o comprimento e lAlj a largura da placa j, em 

quantidade Bi, j=1,...,k, e um conjunto de m pecas retangulares 

de dimensão (€1,w1), i=1,...,m, onde fi  é comprimento e wi a 

largura da peça i, conforme o exemplo da Figura 7.1. O proble-

ma consiste em cortar exatamente bi peças (neste caso, bi é de-

manda, pois deve ser atendida), i=1,...,m, a partir das placas 

retangulares, maximizando seu aproveitamento. Assim, se por um 

lado, os padrões não devem produzir mais do que bi unidades da 

peça i, várias placas devem ser cortadas, de modo que o número 

total de peças tipo i cortadas seja exatamente igual a bi. 

O algoritmo utilizado para a resolução deste 

problema foi do tipo iterativo guloso (heurística de aspira-

ção, Hinxmam (1980)), onde, a cada iteração, determina-se a 

placa que apresenta o melhor aproveitamento, ou seja, o melhor 

padrão de corte, e, após o corte, as disponibilidades das pla-

cas e demandas das peças são atualizadas. 



>1 	L2 	 
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Figura 7.1 - Problema de corte com k placas (k=3) 

7.1. Algoritmo Guloso 

Considere os seguintes dados: 

k: número de placas retangulares (Li,Wi), j=1,...,k 

Lij: comprimento da placa j, j=1,...,k 

Wi: largura da placa j, j=1,...,k 

Bi: disponibilidade da placa j, j=1,...,k 

m: número de peças retangulares (Ei,w1), i=1,...,m 

Ei: comprimento da peça i, i=1,...,m 

wi: largura da peça i, i1, 	,m 

bi: demanda da peça i, i=1, 	,m 

a: vetor associado ao melhor padrão 

k* : tipo da placa referente ao melhor padrão 

0. : número de repetições do padrão a.  na placa kfr  

Inicio 

Enquanto (demanda das peças não for atendida) e (houver dis-

ponibilidade de placas) faça: 

Determine o melhor padrão de corte para a placa tipo j 

com B>0, j=1,...,k. 

Armazene o melhor padrão de corte encontrado (at : melhor 

padrão de corte encontrado, 	tipo da placa referente 

ao melhor padrão). 

Corte a placa k*, conforme o padrão a, o maior número 
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de vezes possível (0*  = minN, 4). Durante este pro- 
a: 

cesso a demanda das peças e a disponibilidade da placa 

k* é atualizada bi  = bi  - 	i = 1,...,m; Ele  = 	- 0*  . 

Fim enquanto 
Fim 

7.2. Exemplo Prático 

• A seguir, nas Tabelas 7.1 e 7.2, são apresenta-
dos os resultados obtidos com o algoritmo guloso, usando dados 
fornecidos por uma Indústria de Esquadrias Metálicas (Icometal 
Indústria e Comércio de Esquadrias Metálicas Ltda., situada em 
Campinas). A linguagem utilizada na implementação computacio-

nal, assim como o equipamento utilizados estão relacionados no 
capitulo 6. 

A rigor, os dados fornecidos pela empresa são de 
clientes variados. Um pré-processamento foi feito para agrupar 
itens idênticos e uma ordenação (comprimentos em ordem cres-
cente) nos itens. 

Para este exemplo foram gerados 34 tipos de pa-
drões de corte, em 4.17s, com uma perda total de 18.32% (Figu-
ra 7.2). 

Tabela 7.1 - Dados das placas (k=4) 

Placa Li Wi Bi 

1 1000 2000 105 

2 1200 2000 85 

3 1000 3000 70 

4 1200 3000 58 
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Tabela 7.2 - Dados das peças (m=35) 

i fi wi  bi 

1 350 780 2 

2 350 1000 4 

3 500 900 24 
4 500 1845 4 

5 580 1845 2 

6 670 780 2 

7 670 1000 4 

8 730 780 2 

9 730 840 24 

10 730 1425 24 

11 730 2000 50 

12 765 840 2 

13 765 2000 2 
14 770 840 2 

15 770 1430 2 
16 770 2000 4 
17 780 900 11 
18 840 900 3 

i ti  wi  bi 

19 840 1090 8 

20 900 1000 2 

21 900 1365 10 

22 900 1430 6 

23 900 1780 2 

24 900 2000 70 

25 910 1365 2 

26 910 1785 2 

27 910 2000 2 

28 935 1365 2 

29 935 1785 2 

30 935 2000 2 

31 1000 1090 32 

32 1000 1175 2 

33 1030 2020 2 

34 1090 1430 8 

35 1175 1780 2 

Figura 7.2 - Relatório obtido com a execução do problema 
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Como o algoritmo é guloso, a perda dos primeiros 

padrões obtidos é pequena. Note, na Figura 7.3, que o padrão 
se repete 12 vezes na placa (1000,2000), com perda 0.50%; o 

padrão 2 é repetido 2 vezes na placa (1200,2000), com perda 

1.18% e, assim, sucessivamente. 
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Figura 7.3 - Seis melhores padrões de cortes 
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Nos últimos padrões de corte, a perda é muito 

grande (Figura 7.4), o que sugere um algoritmo interativo, de 

maneira que o usuário possa introduzir peças com valores de 

utilidade menores, seja sob a forma de novos pedidos ou de pe-

ças para estoque. 

Figura 7.4 - Últimos padrões de cortes 

Utilizando a heurística H6 apresentada no capí-

tulo 5, que diminui o conjunto de discretização, obtiveram-se 

os resultados da Tabela 7.3. Nesta tabela a primeira coluna 

mostra a variação de 5, a segunda, a perda percentual obtida, 

a terceira, o número de padrões de corte (NPC) e, a última, o 

tempo computacional obtido. Note que, com 5=30%, o resultado 
obtido apresenta uma perda muito próxima da perda obtida, sem 

a diminuição dos conjuntos de discretização, com um tempo com-

putacional inferior. Embora, do ponto de vista prático, a di- 
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minuição do tempo, neste caso, seja irrelevante, com o aumento 
de placas e peças, pode tornar-se significativo. 

Tabela 7.3 - Resultados obtidos com a heurística H6 

8 Perda NPC t(s) 

5% 18.92% 34 2.69 

10% 18.52% 33 2.25 

20% 19.02% 33 1.70 

30% 18.42% 36 1.76 



8. Conclusões e Perspectivas Futuras 

9,\D, A resolução de Problemas de Corte e Empacotamen-

to é de grande importância técnica e econômica em aplicações 
industriais e, além disso, é um desafio acadêmico devido à di-
ficuldade de encontrar métodos que apresentem soluções exatas 
em tempos computacionais razoáveis. 

Este trabalho propôs a extensão da abordagem em 
grafo E/OU (Morabito, 1989, 1992; Arenales, 1993), para a re-

solução de Problemas de Corte e Empacotamento que envolvam 
cortes e objetos mais gerais, bem como processos de cortagem 
mais elaborados. 

O estudo considerou problemas irrestritos e res-
tritos, cortes guilhotinados e não-guilhotinados, estagiados e 
não-estagiados, entre outros. Em particular, a abordagem em 
grafo E/OU foi estendida para tratar os seguintes casos não 
considerados nos trabalhos anteriores: 

diferentes limitantes inferiores 
(problema irrestrito e estagiado); 

problema restrito e estagiado; 

- problema com placa defeituosa; 

problema com corte-cabeça; 

problema com limitação no número de tipos de itens; 

problemas não guilhotinado (com peças do tipo L). 

104 
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Pôde-se verificar a versatilidade do método ba-
seado na representação em grafo E/OU para tratar diversas si-
tuações do problema de corte e, também, que sua implementação 
computacional apresenta bons resultados, com tempos computaci-
onais razoáveis, demonstrando ser uma poderosa ferramenta na 
resolução de problemas de corte e empacotamento. 

Uma outra contribuição deste trabalho foi na in-
vestigação de diferentes tipos de limitantes no processo de 
busca, levando-se 
de problema. 

em conta as características de cada classe 

Para a implementação computacional, desenvolveu-
se uma estrutura de dados (apresentado no anexo 1) que trata a 
representação em grafo E/OU de maneira genérica, permitindo, 
assim, que se incluam restrições e diferentes itens sem muita 
dificuldade. Portanto, é possível adaptar, por exemplo, esta 
-abordagem para o problema de corte tridimensional sem maiores 
dificuldades. 

Como perspectivas para novas pesquisas, tem-se o 

problema com peças do tipo L, onde o cálculo dos limitantes 
inferiores podem ser melhorados. Uma alternativa é a combina-
ção de peças de tipos diferentes, conforme a Figura 8.1, para 
formar uma solução homogênea composta (Figura 8.2). Isso pode 
ser uma alternativa mais eficiente do ponto de vista computa-
cional, do que aumentar o limite de profundidade de busca em 

mais um nível no problema com solução homogênea simples. 

WW / 
W  	 

Figura 8.1 - Combinação de diferentes tipos de peças 
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Figura 8.2 - Solução homogênea composta 

A implementação do padrão de corte não-

guilhotinado de 1: ordem, seção 2.2.5, pode ser desenvolvida 
usando a estrutura de dados apresentada neste trabalho, inclu-
indo algumas informações nos nós do grafo e no código computa-
cional. Observe que este padrão pode ser gerado com o problema 
de peças do tipo L, implementado nesta tese. 

Um outro tópico seria a investigação de buscas 
alternativas, visando diminuir o tempo computacional, tais 
como buscas híbridas, onde a combinação de backtracking e 

hill-climbing poderia ser feita até um certo nivel de profun-
didade, ou dos tamanhos dos objetos intermediários, quando en-
tão os nós seriam resolvidos por programação dinâmica ou por 
alguma heurística mais elaborada, dependendo do problema. 

Uma outra perspectiva para o uso da abordagem em 

grafo E/OU é na resolução do problema com padrão de corte ta-
buleiro. Este padrão de corte é do tipo guilhotinado 2-
estágios, conforme ilustra a Figura 8.3. É importante em pro-
blemas de corte que surgem na industria de móveis, pois apesar 

de apresentar perdas maiores do que padrões 2-estágios, é mais 
fácil de ser cortado, acelerando a produção em períodos de 

alta demanda. Isto pode ser fundamental, pois a serra pode ser 
o gargalo de produção (Morabito e Arenales, 2000). 
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Figura 8.3 - Padrão de corte tabuleiro 

Há expectativas de que alguns outros problemas 
importantes de corte e empacotamento possam ser tratados pela 
abordagem em grafo E/OU, já que restrições de processo de cor-
te puderam ser incorporadas na busca sem dificuldades, como 
demonstrado nesta tese, tais como, problemas de empacotamento 

tridimensionais, onde ocorrem restrições de peso e estabilida-
de. Além disso, o empacotamento deve levar em conta uma ordem 
de desempacotamento. Isto poderia ser visto como um problema 
de corte de objeto não homogêneo; já padrões de corte gerando 
o mesmo número de itens não são equivalentes. Além do problema 

,de corte com itens do tipo L, tratado nesta tese, outras 'ir-
regularidades" podem ser investigadas. 



Anexo 1 

Este anexo contém as seções 4 e 5.1 do relatório 
técnico de Gonçalves-Vianna et 	(2000a). A seção 4, do re- 
latório técnico, trata da estrutura de dados e da implementa-
ção do algoritmo da abordagem em grafo E/OU estudado nesta 
tese. A seção 5.1 apresenta os resultados obtidos com a gera-
ção do conjunto de discretização. 

4. Implementação Computacional 

O algoritmo descrito foi implementado na lingua-
gem Pascal, utilizando o compilador Borland Pascal versão 7.0, 
em um microcomputador Pentium, 167 Mhz com 32 Mbytes de RAM. 

Inicialmente, foi feita a implementação da gera-
ção do conjunto de discretização utilizando as fórmulas de 
Christofides e Whitlock (1977), descritas na seção 3.2.1 de 
Gonçalves-Vianna et al. (2000a). 

Como as fórmulas são recursivas, escreveu-se uma 
rotina de geração de cortes também usando a técnica de progra-

mação de recursividade. 
A recursividade é uma técnica em que uma rotina, 

no processo de execução de suas tarefas, chama a si própria. 
Por este motivo, é necessária uma área de memória para salvar 

108 
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o seu contexto antes dessa chamada recursiva (pilha de regis-
tros), a fim de que este possa ser restaurado ao final dessa 

chamada. Sua principal vantagem é a redução do código-fonte da 
rotina; entretanto, o uso de recursividade apresenta algumas 
desvEntagens, entre elas o baixo desempenho na execução, devi-

do ao tempo gasto no gerenciamento da pilha de registros e o 
espaço por ela ocupado, e a dificuldade de depuração dos pro-

gramas (Villas et a/., 1993). 
Foram feitos diversos testes com a rotina recur- 

siva, observando-se 
cialmente em função 
Gonçalves-Vianna et 

que o tempo computacional aumenta exponen-
da dimensão do problema (veja seção 5.1 de 
a/.(2000a)). Os dados foram gerados nova- 

mente, em um microcomputador Pentium II, com 128 Mbytes de 
RAM; entretanto o tempo computacional obtido é grande quando 
comparado com o tempo obtido de uma versão não recursiva. 

Portanto, apesar da clareza e elegância do algo-
ritmo recursivo na implementação das fórmulas de Christofides 
e Whitlock (1977), o desempenho ficou muito longe do esperado. 

A rotina foi, então, implementada de maneira 
iterativa; o código ficou bem mais extenso e não tão fácil de 
se compreender, mas o desempenho do algoritmo compensa estas 
perdas. 

Exemplos de comparações entre as duas técnicas 
de programação, recursiva e iterativa, para a geração do con-
junto de discretização são vistas no próximo capitulo. 

A estrutura de dados utilizada para o armazena-
mento dos conjuntos de discretização (X e Y), lembrando que 
eles são definidos inicialmente e, durante o processo de bus- 
ca, são facilmente determinados para qualquer 
uma lista seqüencial usando alocação estática. 
alocação, a estrutura de dados utilizada deve 

nó (x,y), foi 
Neste tipo de 

estar completa- 
mente definida e é alocado um espaço finito e pré-determinado 
de memória, não permitindo alteração durante o processo de 
execução do programa. 
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No caso do conjunto de discretização, foi defi-

nido um vetor (em Pascal, array) com no máximo 100 posições. 

Portanto, se o conjunto tiver apenas 20 elementos, as demais 

posições ficarão vazias, porém ocupando espaço de memória. 

Caso seja necessário, não é possível ter mais de 100 cortes, 
já que o tamanho máximo do vetor deve ser definido durante a 

fase de programação. A vantagem 
acesso direto a cada posição do 

desta estrutura de dados é o 
vetor. Um exemplo deste tipo 

de estrutura armazenando um vetor de números inteiros é ilus-

trado pela Figura A.1. 

7 15 21 30 

1 2 3 4 6 7 e 9 10 

Figura A.1 - Lista seqüencial 

Também implementou-se a geração do conjunto uti-
lizando uma lista encadeada usando alocação dinâmica (Figura 
A.2). Este tipo de alocação permite que a 
não tenha um tamanho pré-definido, ficando 
do computador. 

estrutura de dados 
limitado à memória 

7  15  21  30 

Figura A.2 - Lista encadeada 

Note que são alocados apenas os elementos que 
são definidos; entretanto, para acessar o último elemento da 
lista, é necessário percorrer todos os anteriores. 
de estrutura também oferece uma flexibilidade para 
muitas inserções e remoções de elementos na lista. 

Este tipo 
o caso de 
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Um outro tipo de estrutura de dados, que pode 
ser utilizado para a representação do conjunto de discretiza-
ção, é uma árvore binária ordenada (Figura A.3). Nesta estru-
tura, assim como na estrutura com listas encadeadas, não é ne-

cessário definir seu tamanho previamente. 

/ 
15 

\. 

7 

30 

Figura A.3 - Árvore binária ordenada 

Este tipo de estrutura necessita de um tempo 
computacional maior que a lista encadeada para sua construção, 
entretanto, como ela está ordenada, o tempo computacional para 
a procura de um elemento é menor. 

No caso do conjunto de discretização, após a im-
plementação usando dois tipos de estrutura de dados, lista se-
qüêncial e lista encadeada, optou-se pela primeira, já que a 
heurística utilizada (vista na seção 3.3, de Gonçalves-Vianna 
et al., 2000a) limita o tamanho do conjunto e o acesso aos 
elementos da lista seqüencial é mais rápido, uma vez que, de-
pois dos conjuntos de discretização gerados, basta percorre-
los para gerar os conjuntos de um determinado nó. 

Na implementação do algoritmo de busca, utili-
zou-se alocação dinâmica para a representação do grafo, tendo 
sido armazenados os seguintes dados para cada nó: 
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Informações do nó N 

Endereço do nó NI 

Endereço do nó N2 

Figura A.4 - Dados armazenados em cada nó do grafo em 

problemas guilhotinados 

As informações do nó N se referem à dimensão do 
objeto representado pelo nó, ao valor v(N) obtido até o nó e 
aos limitantes inferior e superior, entre outros dados. Este 
conjunto de informações varia de acordo com o problema e as 
restrições impostas por ele. 

Este tipo de estrutura permite que se tenha um 
grafo gerado conforme a Figura A.5. Lembre que o algoritmo ar-
mazena um único caminho do grafo. 

Figura A.5 - Estrutura do nó armazenado 

Com este tipo de estrutura, se o problema permi-
tir gerar mais que dois nós (por exemplo, o problema de corte 

não-guilhotinado), basta que se inclua nos dados do nó o ende-
reço dos demais nós, ou seja, 

Informações do nó N 

Lista encadeada com o en- 
dereço dos nós gerados 

Figura A.6 - Dados armazenados em cada nó do grafo em 
problemas não-guilhotinados 



Anexo 1 
	 113 

Note que o tamanho da lista encadeada depende do 
número de sucessores e, no caso do corte não-guilhotinado, 
cada nó do grafo gera no máximo 5 novos nós (Figura A.7). 

Figura A.7 - Estrutura do nó gerado pelo corte 
não-guilhotinado 

A implementação do problema bidimensional irres-
trito foi comparada com a implementação feita por Morabito 
(1992). Nesta implementação, a estrutura de dados foi definida 
de forma que cada nó do grafo armazene as informações dos dois 
nós (N1  e Nfl gerados após o corte, ou seja, 

Informações do nó anterior 

Informações sobre o nó N1  

Informações sobre o nó N2 

FiguraA.8 - Dados armazenados em cada nó do grafo em problemas 

guilhotinados (Morabito, 1992) 

que pode ser esquematizada pela Figura A.9. 

N2  

Figura A.9 - Estrutura gerada por Morabito (1992) 
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Para o problema de corte bidimensional guilhoti-

nado, estes dois tipos de estruturas são equivalentes (Figuras 

A.5 e A.9). Entretanto, para um problema que permita outros 
tipos de corte, por exemplo, o corte não-guilhotinado, esta 
segunda estrutura necessita de mais memória. 

Os resultados computacionais obtidos com esta 

implementação são apresentados na próxima seção. 

5. Resultados Computacionais 

Nesta seção são apresentados os resultados com-
putacionais da geração do conjunto de discretização (seção 
3.2.1 de Gonçalves-Vianna, 2000a) e do algoritmo BT-HC descri-
to na seção 3.2.4 (Gonçalves-Vianna, 2000a) para o problema de 
corte bidimensional irrestrito, alterando o modo de seleção de 
pontos do conjunto de discretização. 

5.1. Conjunto de discretização 

Para análise dos resultados obtidos na geração 
do conjunto de discretização foram gerados exemplos aleatoria-
mente. Estes exemplos foram divididos em duas classes, exem-
plos pequenos e grandes, de acordo com Morabito (1992). 

• Exemplos pequenos: nesta classe de problema, os conjuntos de 

discretização resultam com poucos elementos. Os valores ti e 

i=1,...,m, foram gerados aleatoriamente e, em seguida, 
arredondados, dentro dos intervalos [0.25L,0.75L] e 
[0.25W, 0.75W], respectivamente. 

• Exemplos grandes: os conjuntos de discretização resultam com 

muitos elementos, tendo sido os valores 2, e wi, i=1,...,m, 

gerados aleatoriamente e, em seguida, arredondados, dentro 
dos intervalos [0.10L,0.50L] e [0.10W,0.50W], respectivamen- 
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te. 
A Tabela A.1 mostra os resultados obtidos na ge-

ração dos conjuntos de discretização dos problemas pequenos. A 
fórmula utilizada para o cálculo foi apresentada na seção 
3.2.1 (de Gonçalves-Vianna, 2000a), entretanto, para a geração 

das Tabelas A.1 e A.2, não se considerou a regra de simetria. 
A tabela foi dividida em 9 colunas, onde a primeira indica o 
número de exemplos contidos numa classe de problemas e, a se-
gunda, terceira e quarta se referem ao número de peças (m) e 
dimensões da placa (L,W), respectivamente. Nas duas colunas 
seguintes, tem-se a média aritmética do número de elementos 
dos conjuntos X e Y juntamente com o desvio padrão. As últimas 
três colunas referem-se ao tempo computacional obtido, em se-
gundos, utilizando na geração dos conjuntos a recursividade 
com alocação dinâmica (1), a recursividade com alocação está-
tica (2) e o algoritmo iterativo com alocação estática (3). 
Note que, são apresentados dois tempos computacionais distin-
tos para cada classe de problemas, o tempo obtido em um micro-
computador Pentium, 167 Mhz, com 32 Mbytes de RAM (linha supe-
rior), e o tempo obtido com um microprocessador Pentium II, 
200 Mhz, com 128 Mbytes de RAM (linha inferior). 

Nas tabelas, os tempos computacionais indicados 
por (*) foram superiores a uma hora. 
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Tabela A.1 - Discretização nos exemplos pequenos 
pte m L W 1)(1 	(DP) IY1 	(DP) t(s) 

(1) 
t(s) 
(2) 

t(s) 
(3) 

100 5 100 100 15.40( 	5.28) 13.50( 	5.52) 0.05 0.06 0.00 

0.02 0.03 0.00 

100 10 100 100 34.70( 	8.34) 36.50( 	7.74) 0.29 0.16 0.00 
0.10 0.05 0.00 

100 20 100 100 56.80( 	2.93) 56.20( 	3.52) 1.44 0.78 0.00 
0.35 0.17 0.01 

100 30 100 100 65.90( 	2.34) 65.20( 	2.23) 6.06 2.92 0.01 
0.86 0.41 0.00 

100 5 1000 1000 17.70( 	6.83) 15.30( 	9.02) 1.16 0.56 0.00 
0.37 0.17 0.01 

100 10 1000 1000 48.10( 	13.50) 49.50( 	19.58) 3.23 1.53 0.01 
1.00 0.46 0.01 

100 20 1000 1000 139.80( 	31.88) 143.30( 	22.67) 13.81 7.44 0.01 
3.36 1.52 0.01 

100 30 1000 1000 250.00( 	36.00) 280.00( 	28.00) 63.89 29.85 0.02 
7.96 3.89 0.02 

100 50 1000 1000 359.20( 	32.23) 405.20( 	25.69) 194.12 95.49 0.06 
26.74 13.38 0.03 

50 5 3000 3000 12.80( 	6.21) 9.40( 	4.22) 2.64 1.24 0.01 
0.90 0.44 0.01 

50 10 3000 3000 49.00( 	22.91) 54.20( 	29.58) 10.12 4.96 0.02 
2.91 1.31 0.00 

50 20 3000 3000 218.00( 	71.61) 135.20( 	34.37) 37.23 18.45 0.07 
9.62 4.36 0.01 

50 30 3000 3000 365.20( 	67.49) 263.00( 	37.14) 139.87 71.44 0.09 
21.73 10.68 0.02 

50 50 3000 3000 660.60( 	37.98) 700.00( 	98.68) (*) (*) 0.13 
68.60 35.03 0.05 

50 50 5000 5000 842.80(109.21) 1005.20(165.39) (*) (*) 0.23 
132.35 66.13 0.09 
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Tabela A.2 - Discretização nos exemplos grandes 

Qte m L W ixl 	(DP) IYI 	(DP) t(s) 

(1) 

t(s) 

(2) 

t(s) 

(3) 
100 5 100 100 49.80( 	10.65) 52.40( 	17.96) 1.54 0.71 0.00 

0.43 0.20 0.00 
100 10 100 100 73.70( 	4.17) 76.00( 	6.23) 10.45 4.74 0.00 

2.27 1.03 0.00 
100 20 100 100 83.70( 	3.61) 84.20( 	2.23) 51.94 23.55 0.00 

13.70 6.17 0.00 
100 30 100 100 88.20( 	1.17) 88.50( 	1.28) 190.09 99.34 0.01 

71.55 32.27 0.00 
100 5 1000 1000 70.70( 	42.67) 97.40( 	70.70) 11.57 5.74 0.01 

4.09 1.86 0.01 
100 10 1000 1000 323.40(130.66) 276.30( 	60.32) 45.03 22.09 0.00 

15.67 7.05 0.01 
100 20 1000 1000 541.30( 	65.84) 565.10( 	91.14) 403.91 196.94 0.03 

171.32 76.92 0.01 
100 30 1000 1000 656.50( 	17.50) 666.00( 	23.00) (*) (*) 0.06 

384.67 171.71 0.00 
100 50 1000 1000 735.80( 	29.92) 756.40( 	11.72) (*) (*) 0.09 

915.12 303.01 0.04 
50 5 3000 3000 124.40( 	74.95) 101.80( 	69.71) 49.63 23.23 0.01 

16.40 7.42 0.01 
50 10 3000 3000 364.00( 	34.97) 432.60(213.94) (*) (*) 0.05 

31.64 14.23 0.03 
50 20 3000 3000 1329.00(133.43) 1337.00(224.56) (*) (*) 0.10 

412.44 185.21 0.04 
50 30 3000 3000 1804.80(147.21) 1757.00(115.54) (*) (*) 0.15 

1019.23 433.09 0.06 
50 50 3000 3000 2076.80( 	55.36) 1898.40( 	72.17) (*) (*) 0.25 

(*) (*) 0.09 
50 50 5000 5000 2898.00( 	61.24) 2880.80(186.17) (*) (*) 0.60 

(*) (*) 0.15 

Observe que o tempo computacional para a geração 

dos conjuntos de discretização cresce exponencialmente com O 

tamanho do problema. A execução dos problemas em processadores 

mais velozes (tempos computacionais apresentados na linha in-

ferior de cada classe de problema) não torna viável a utiliza- 
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ção da técnica de recursividade, pois apesar do tempo computa-
cional diminuir bastante na execução destes problemas, ele 
ainda é muito grande em relação ao tempo obtido com o algorit-

mo recursivo, além de na prática ser inviável, pois os compu-
tadores utilizados têm uma memória menor que 128 Mbytes. Logo, 

pode-se concluir que a aplicação da recursividade na geração 
dos conjuntos não é um bom exemplo de sua utilização, sendo de 
grande valia para outras aplicações. 

Nos gráficos A.1 e A.2, a seguir, é possível ob-
servar que o tempo cresce exponencialmente conforme o tamanho 
do problema. Note também que o uso de um microprocessador mais 
veloz e uma quantidade maior de memória RAM diminui significa-
tivamente o tempo computacional, porém ainda é muito maior 
comparado ao tempo obtido com o processo iterativo. 

Gráfico A.1 - Discretização nos exemplos pequenos 

Exemplos 3000x3000 

14 
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2 
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Gráfico A.2 - Discretização nos exemplos grandes 

A seguir, nas Tabelas A.3 e A.4, os conjuntos 
foram novamente gerados, considerando a regra de simetria, 
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apresentada na seção 3.2.1 (de Gonçalves-Vianna, 2000a). O ta-

manho dos conjuntos diminui visivelmente, assim como o tempo 

computacional, resultando na diminuição do espaço de busca do 

problema. 

Tabela A.3 - Discretização nos exemplos pequenos (com simetria) 

Qte m L W IXI 	(DP) IYI 	(DP) t(s) 
(1) 

t(s) 
(2) 

t(s) 
(3) 

100 5 100 100 2.80(0.75) 2.50(1.12) 0.03 0.02 0.00 
0.01 0.00 0.00  

100 10 100 100 5.40(1.69) 6.20(1.17) 0.05 0.03 0.00 
0.01 0.00 0.00 

100 20 100 100 11.00(1.26) 10.20(1.66) 0.17 0.08 0.00 
0.03 0.01 0.00 

100 30 100 100 16.60(1.62) 16.10(1.76) 0.55 0.27 0.00 
0.04 0.02 0.00 

100 5 1000 1000 2.90(1.37) 2.20(1.40) 0.24 0.13 0.00 
0.05 0.03 0.00 

100 10 1000 1000 5.00(1.26) 5.70(1.35) 0.51 0.25 0.01 
0.11 0.05 0.00 

100 20 1000 1000 10.40(2.46) 9.70(2.19) 1.37 0.64 0.00 
0.25 0.13 0.00 

100 30 1000 1000 16.00(1.43) 17.50(1.55) 2.88 2.72 0.03 
0.41 0.24 0.00 

100 50 1000 1000 23.00(2.83) 26.00(3.16) 11.05 4.76 0.01 
0.82 0.46 0.00 

50 5 3000 3000 2.00(1.41) 1.60(1.36) 0.68 0.35 0.00 
0.16 0.09 0.00 

50 10 3000 3000 4.80(2.23) 5.40(2.42) 1.19 0.80 0.01 
0.35 0.15 0.00 

50 20 3000 3000 10.80(1.17) 9.40(2.24) 3.98 1.87 0.00 
0.72 0.34 0.00 

50 30 3000 3000 15.60(2.42) 13.80(1.72) 16.12 7.82 0.00 
1.20 0.67 0.00 

50 50 3000 3000 25.00(1.90) 24.60(3.01) 29.63 14.31 0.02 
2.40 1.32 0.02 

50 50 5000 5000 25.80(2.79) 26.20(3.87) 51.60 24.48 0.03 
4.28 2.34 0.02 
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Tabela A.4 - Discretização nos exemplos grandes (com simetria) 
Qte m L W lx1 	(DP) IYI 	(DP) t(s) 

(1) 
t(s) 
(2) 

t(s) 
(3) 

100 5 100 100 12.20( 	3.66) 14.10( 	7.49) 0.04 0.03 0.00 
0.01 0.01 0.00 

100 10 100 100 24.00( 	3.87) 26.10( 	6.17) 0.19 0.09 0.00 
0.04 0.02 0.00 

100 20 100 100 33.70( 	3.61) 34.20( 	2.23) 0.86 0.36 0.01 
0.14 0.06 0.00 

100 30 100 100 38.20( 	1.17) 38.50( 	1.28) 2.09 1.04 0.00 
0.33 0.16 0.00 

100 5 1000 1000 10.90( 	5.84) 15.10( 	9.37) 0.35 0.29 0.00 
0.15 0.07 0.00 

100 10 1000 1000 37.90( 	20.41) 29.00( 	7.46) 1.48 0.68 0.01 
0.39 0.18 0.00 

100 20 1000 1000 84.101 	31.19) 104.10( 	46.35) 6.23 3.06 0.01 
1.32 0.60 0.00 

100 30 1000 1000 157.00( 	17.00) 166.00( 	23.00) 19.01 8.96 0.03 
3.07 1.46 0.02 

100 50 1000 1000 235.80( 	29.92) 256.40( 	11.72) 79.46 38.94 0.02 
10.95 5.32 0.01 

50 5 3000 3000 16.80( 	8.30) 15.00( 	8.49) 2.19 1.01 0.01 
0.54 0.24 0.01 

50 10 3000 3000 28.40( 	1.36) 33.60( 	14.01) 3.63 1.70 0.01 
0.99 0.46 0.00 

50 20 3000 3000 121.60( 	32.78) 133.00( 	53.56) 20.04 8.73 0.02 
4.19 1.90 0.01 

50 30 3000 3000 340.80(113.39) 301.20( 	77.90) 63.50 30.78 0.04 
13.58 6.33 0.01 

50 50 3000 3000 577.00( 	55.13) 405.001 	66.84) 158.14 123.41 0.07 
33.18 16.14 0.02 

50 50 5000 5000 558.00(130.33) 517.00(148.21) 1045.16 516.74 0.10 
40.49 20.16 0.03 

Entretanto, nos exemplos, quando L>100 (compri-
mento) ou W>100 (largura), o tamanho do conjunto de discreti-
zação é muito grande, o que, às vezes, inviabiliza o processo 
de busca. Note nestas tabelas que com o uso da simetria, o 
tempo computacional utilizando a técnica de recursividade di- 
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minuiu bastante, sendo nos problemas pequenos, muitas vezes 

próximos dos tempos obtidos com o processo iterativo. 

Utilizando a heurística H3, apresentada na seção 
3.3 (de Gonçalves-Vianna, 2000a), que limita o tamanho dos 
conjuntos de discretização, obtêm-se os resultados apresenta-

dos nas Tabelas A.5 e A.6, com IXI < 100 e II < 100. 

Tabela A.5 - Discretização nos exemplos pequenos com 
lxi < 100 elYi < 100 (Heurística H3) 

Qte m L W IXI 	(DP) IYI 	(DP) t(s) 
(1) 

t(s) 
(2) 

t(s) 
(3) 

100 20 1000 1000 89.10( 	4.23) 87.40( 	5.78) 13.02 12.74 0.03 
3.37 3.52 0.01 

100 30 1000 1000 88.50( 	1.50) 97.00( 	1.00) 158.87 82.30 0.06 
7.96 14.60 0.01 

100 50 1000 1000 93.40( 	4.20) 94.60( 	5.18) 304.12 419.75 0.04 
26.73 62.33 0.02 

50 20 3000 3000 89.60( 	6.53) 86.80(10.54) 48.28 34.65 0.08 
9.63 9.37 0.02 

50 30 3000 3000 92.30( 	3.74) 90.20( 	6.14) 147.06 206.08 0.11 
21.75 39.03 0.02 

50 50 3000 3000 91.80( 	3.94) 93.50( 	3.61) (*) (*) 0.17 
68.65 189.46 0.06 

50 50 5000 5000 92.80( 	4.83) 92.10( 	5.63) 2040.01 4265.03 3.06 
132.35 296.12 0.09 

O tempo computacional com o uso da heurística de 
Beasley (1985) cresce um pouco com o uso da técnica iterativa, 
mas também com a técnica recursiva, já que o processo repete-
se várias vezes até que o tamanho do conjunto de discretização 
seja menor que o desejado. Com  isto, quando compara-se os tem-
pos computacionais de ambas as técnicas, descarta-se mesmo a 
recursiva (Gráficos A.3 e A.4). 
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Tabela A.6 - Discretização nos exemplos grandes com 
lxi c 100 elY1 < 100 	(Heurística H3) 

Qte m L W Ix1 	(DP) II 	(DP) t(s) 
(1) 

t(s) 
(2) 

t(s) 
(3) 

100 10 1000 1000 83.10(12.59) 71.30(12.02) 87.06 16.70 0.02 

15.64 3.76 0.01 

100 20 1000 1000 85.20( 	7.97) 88.30( 	8.23) 1808.47 127.99 0.03 

171.03 14.54 0.01 

100 30 1000 1000 89.00( 	1.00) 94.50( 	4.50) (*) 484.77 0.02 

502.22 39.17 0.01 

100 50 1000 1000 91.00( 	1.63) 94.33( 	0.94) V) (*) 0.09 

613.23 97.12 0.01 

50 5 3000 3000 50.00(15.34) 58.60(23.09) 77.45 19.42 0.02 
16.40 5.05 0.02 

50 10 3000 3000 80.00(13.48) 84.80(12.70) 109.60 36.43 0.05 

31.62 9.21 0.01 

50 20 3000 3000 88.67(11.09) 89.00( 	8.83) 2603.17 319.26 0.09 
273.64 40.37 0.03 

50 30 3000 3000 93.67( 	4.50) 93.00( 	5.35) (*) 10391.1 0.08 
1092.23 234.37 0.03 

50 50 3000 3000 92.50( 	1.50) 96.00( 	2.00) (*) (*) 0.08 
1590.12 407.22 0.03 

50 50 5000 5000 94.80(5.21) 92.00(4.67) (*) (*) 0.13 

2011.34 576.33 0.04 

Gráfico A.3 - Discretização nos exemplos pequenos COM 

IXI < 100 elYi < 100 	(Heurística H3) 
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Gráfico A.4 - Discretização nos exemplos grandes com 
IXI < 100 e II < 100 	(Heurística H3) 



Anexo 2 

Formulação Matemática do Problema de Corte Bidimensional Gui-
lhotinado Restrito em 2-Estágios 

Considere uma placa de dimensões (L,W) e m pe- 

ças de dimensões (ti,wi) com valor de utilidade \ri, i=1, 	,m, 

e bi a quantidade máxima de peça do tipo i no padrão. 
O problema de corte bidimensional guilhotinado 

restrito em 2-estágios tem por objetivo determinar o padrão 

de corte ótimo de modo que a soma dos valores de utilidades 
das peças alocadas na placa seja maximizada e, as restrições 
de limitação do número de peças alocadas bem como do número 
de estágios não sejam violadas. 

Modelo Matemático 

O modelo matemático é semelhante ao modelo ir-
restrito, apresentado na seção 4.2.3, incluindo apenas as 
restrições de limitação do número máximo de peças: 

124 
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m 
aí  = EEct43k s b,i =  

j.1 k1 

onde ai é o número de peças do tipo i no padrão. Note que es-
tas restrições são não-lineares. 

Assim, a formulação matemática do problema é: 

m m 
maximizar E E E ai .13 .v 

1...11.-=1k=1 
m 

sujeito a : E
, 	

< L , j = 1, 	m; k =  

Iii K, 
wi-E P„ 	w j.1 	K=1 

ni R E z rs 
jan k=1 

ni 	01 
R 
Wld O, inteiro, j = 1,...,m 

O modelo matemático do problema é não-linear, 
dificultando sua resolução. Gramani (1997) propôs um método 
de resolução baseado na Relaxação Lagrangiana e no Método do 
Subgradiente. 

Relaxação Lagrangiana e Método do Subgradiente 

Utilizando Relaxação Lagrangiana, inicialmen- 

te, relaxa-se as restrições não-lineares 
reduzindo o problema a uma seqüência de 
tos. 

do modelo de corte, 
problemas irrestri- 

A função lagrangiana é dada por: 

	

m m
m 	

m KJ i  

	

(a, j3, X) = E E E 	+ E 	- E E aki•Pki) 

	

1=1 j.1 k=1 	 1=1 	 j.=1 k=].  

s bi  
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E, o problema lagrangiano é: 

m m 

	

h(X) = maximizar E E E 	 + Xvb, 
1=1 

sujeito a : Ect.t1  s L , j = 1, .. 	m; k 	1, . 	Kj  
1=1 

ITt K)  
Wj•E Okj 	W  

j-1 	k=1 
n 

1-11d > O , inteiro, j = 1, 	, 

Note que para cada X, o problema lagrangiano 
produz subproblemas irrestritos que podem ser resolvidos pelo 
método da seção 4.2.3. e, fornece um limitante superior da 
solução ótima do problema restrito. Para determinar o multi-
plicador lagrangiano que fornece o menor limitante superior 
utiliza-se o método do subgradiente. Para mais detalhes, veja 
Gramani (1997) e Gonçalves-Vianna (2000b). 
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