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RESUMO 

O problema de cortes irregulares consiste em determinar a 
melhor maneira de cortar placas retangulares para produzir peças 
irregulares. Cada peça deve ser produzida para atender a uma 
demanda pré-definida. A perda total de material deve ser 
minimizada. A estratégia de resolução consiste em agrupar peças 
irregulares em módulos retangulares e definir padrões de corte 
regulares. A partir de então, define-se um padrão de corte 
irregular. O modelo de geração de colunas de Gilmore e Gomory foi 
utilizado. 

ABSTRACT 

The irregular two-dimensional cutting problem consists In 
determining the best way of cutting large rectangles in order to 
provide irregular pieces. A previous defined demand of each piece 
has to be satisfied. The objective is to minimize the total waste. 
The solving strategy consists in gathering irregular pieces into a 
rectangular module and then define; regular cutting patterns After 
that, one defines a irregular cutting pattern using CAD tools. The 
Gilmory & Gomory's model of column generating was used. 
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de forma a minimizar o número de dias gastos. Considerando-se m 
recursos, o problema teria solução no espaço Rm+1. 

A figura 1.2 representa um Problema de Alocação de Tarefas 
simplificado, onde se considera apenas um único recurso. As 
coordenadas R (recurso qualquer) e T (tempo em horas) podem ser 
interpretadas como sendo respectivamente a largura e o comprimento 
de uma peça maior bidimensional, onde as peças maiores representam 
os dias de trabalho. Analogamente, as peças menores são definidas 
pelas coordenadas r et, i= 1, 	n. Portanto, minimizar o 
número de dias de trabalho gastos tem o mesmo efeito que minimizar 
o número de peças maiores cortadas. A parte hachurada representa a 
ociosidade do recurso, o que corresponderia à perda de material em 
problemas de corte. (veja Morábito [151) 

recurso 

R 	 

(1) 

(4) 
1 
t t 1 	4 

fig 1.2 - Problema de Alocação de Tarefas. 











Com a heurística de agrupar peças irregulares em módulos 
retangulares, pode-se considerar os seguintes padrões de corte 
irregulares : 

a) homogéneo : padrão de corte constituído por apenas um tipo 
de módulo simples ou apenas um tipo de módulo composto homogêneo. 
Pode-se considerar ainda como padrão de corte homogêneo aquele 
formado com módulos simples e compostos homogêneos desde que ambos 
os tipos de módulos contenham o mesmo tipo de peça irregular. Um 
padrão de corte irregular homogêneo está sendo mostrado pela figura 
1.6. 

b) semi-homogéneo : padrão de corte constituído por apenas um 
tipo de módulo composto heterogêneo. A figura 1.7 representa um 
padrão de corte irregular semi-homogêneo. 

c) heterogéneo : padrão de corte constituído por combinação de 
dois ou mais tipos de módulos retangulares diferentes onde dois ou 
mais tipos de peças irregulares aparecem no padrão como mostrado na 
figura 1.8. 

fig. 1.6 - Padrão de corte irregular homogêneo. 



fig. 1.7 - Padrão de corte irregular semi-homogêneo. 

fig 1.8 - Padrão de corte irregular heterogêneo. 
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1.5. GERAÇÃO DE PADRÕES DE CORTE BIDIMENSIONAIS 

A resolução de problemas de corte é fortemente dependente da 
maneira de se gerar eficientemente os padrões de corte, pois em 
geral o problema da determinação dos padrões de corte é de natureza 
combinatorial e dificilmente será obtida uma solução ótima. 
Deve-se portanto, buscar heurísticas capazes de proporcionar a 
obtenção de boas soluções. 

A obtenção de padrões de corte regulares bidimensionais 
restringe-se apenas à geração automática com algoritmos capazes de 
fornecer boas soluções. Vários autores trataram o problema de 
cortes regulares bidimensionais, sendo alguns deles especificados a 
seguir. 

Gilmore e Gomory [9] utilizaram Programação Dinâmica na 
tentativa de solucionar o problema referenciado e, mais tarde a 
mesma técnica foi utilizada por Haims e Freeman [10], embora estes 
dois últimos tiveram como problema original a determinação de 
cortes irregulares. 

Herz [11] mais tarde abordou o mesmo problema criando um 
conjunto de discretizações no retângulo representante da peça 
maior, onde os elementos deste conjunto representavam os possíveis 
cortes. Mais tarde Beasley [5] introduziu uma heurística que 
limitava o número de elementos do conjunto de discretizações de 
Herz para tratar problemas grandes. 

Adamowicz e Albano [1] abordaram o problema utilizando a 
heurística de criar faixas contendo um único tipo de peça regular, 
e obtiveram boas soluções resolvendo-se o problema onde as faixas 
passaram a ser as novas peças regulares. O método de resolução 
utilizado apresenta bons resultados computacionais principalmente 
quando as peças a serem cortadas são extremamente grandes em 
relação às peças produzidas. 

Morábito [12] e Morábito et al. [13] trataram o problema 
regular bidimensional guilhotinado utilizando como ferramenta de 
resolução uma busca em grafo-E/OU (And/Or-Graph) ou hipergrafo 
(hipergraph) e, fizeram uso do conjunto de discretizações de 
Herz [11] para determinar possíveis cortes. 
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problemas grandes propondo um método heurístico. 

3.2.2.1 - REDUÇÃO DOS CORTES 

DISCRETIZAÇÃO 

As posições na peça maior onde serão efetuados os cortes para 
determinar padrões de corte regulares bidimensionais, fazem parte 
de um conjunto restrito de candidatos a possíveis cortes. Herz [11] 
mostrou que o corte regular guilhotinado bidimensional pode ser 
restrito ao conjunto das combinações lineares inteiras 
não-negativas das dimensões dos retângulos menores. Assim, o corte 

vertical pode ser reduzido ao seguinte conjunto : 

L = {x/x= Ea.1 .-5L- min 41 },a kOeinteiro} 
iéN 	 i 

(3.2.2.1.1) 

onde o conjunto N contém os índices dos retângulos menores. 

Analogamente, o corte horizontal pode ser reduzido ao seguinte 
conjunto : 

W={y/y= E .w 	W - min {w 	-O e inteiro} 1 
lEn 

(3.2.2.1.2) 

Embora tendo-se a possibilidade de somente avaliar os 
possíveis pontos de corte definidos pelos elementos de tL e W em 
contraposição a avaliar um conjunto maior de pontos aleatórios para 
cortes na peça maior, ainda o esforço computacional pode ser 
demasiadamente grande caso os conjuntos L e W apresentem um número 
grande de elementos, inviabilizando assim a resolução do problema. 
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D+9 CO OS* 
**kW* MS I 141 kl 1+I 0+11 

Xo = 7.841888 
X = 3.965544 1 
X = 5.096018 

2 
X = 10.575666 

3 

padrão de corte 5 
rearranjado 

padrão de corte 5 gerado 
automaticamente 

•W*04•0 ***X4  OX• 0+6+6+  •+6+6+1 
padrão de corte 6 gerado 

automaticamente 

Xo = 7.841888 
X = 3.965544 1 
X2 = 5.096018 

3 
= 2.080096 

 

padrão de corte 6 
rearranjado 
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Do mesmo modo que surgiu a heurística híbrida como combinação 
das heurísticas (AL,AW) e prioridades, novas heurísticas compostas 

podem ser sugeridas partindo-se das demais. 

Pretendemos ainda, aplicar os sistemas computacionais que 
estamos propondo em problemas existentes na prática e, comparar os 
resultados obtidos com as decisões tomadas na fonte geradora. 

Outro aspecto a ser considerado, diz respeito ao 
arredondamento para valores inteiros. Uma idéia poderia ser em se 
resolver um programa linear inteiro com os padrões de corte finais, 
usando um método tipo mbranch-and-bound". 

Por fim, outro assunto de interesse é o planejamento global de 
produção, onde o problema de cortes irregulares bidimensionais 
aparece como uma das fases do planejamento operacional. 
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