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Um estudo sobre o problema de corte de estoque com custo de preparação
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Resumo
O projeto engloba o problema de corte de estoque com custo de preparação (buscando minimizar o total de objetos
cortados e a quantidade de diferentes padrões de corte usados), revisando métodos de solução para problemas de
otimização multiobjetivo, e implementando alguns modelos matemáticos para resolver o problema proposto, com o
pacote de otimização CPLEX, realizando testes computacionais.
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Introdução
O Problema de Corte de Estoque (PCE) tem grande 
importância para indústrias que lidam com a 
transformação de objetos (comprimento L) em itens i 
(demanda di) de menor tamanho (comprimento li), i=1,
…,m, através de processos de corte. Um dos interesses é 
a minimização do material usado durante o corte (f1), 
buscando menor gasto de matéria-prima. Além disso, a 
preparação da máquina para a execução de um padrão de
corte pode ser custosa; assim, a redução do número de 
padrões de corte diferentes (f2) pode tornar a produção 
mais eficiente (Araújo et al. [1]).
Estudamos o PCE no caso unidimensional, ou seja, 
apenas uma dimensão do objeto é relevante no processo 
de corte (comprimento). Um padrão de corte é 

representado por um vetor α j=(α1 j ,…,αmj)
T

, onde αij

é a quantidade de itens do tipo i (i=1,..,m) no padrão de 
corte j (j=1,..,n). Seja xj a frequência que o padrão de corte
j é usado e δj a variável que indica se o padrão de corte j é
usado (δj = 1) ou não (δj = 0), queremos determinar αj e xj 
(j=1,…,n) que minimize f(x) = (f1(x),f2(x)), sujeito à

∑
j=1

n

α ij x j≥d i ∀ i=1 ,…,m e x j∈ℤ ⁺∀ j=1 ,… ,n

, onde f 1(x )=∑
j=1

n

x j e f 2(x )=∑
j=1

n

δ j(x j) . 

Resultados e Discussão
Uma revisão bibliográfica foi feita, e alguns métodos de
solução  foram  implementados,  usando  o  pacote  de
otimização CPLEX, e analisados.
Utilizando Geração de Colunas (Gilmore e Gomory
[4, 5), método que cria "bons" padrões de corte para o 
problema ao longo das iterações, resolvemos os modelos 
1: minimização de f1 e 2: minimização de f1+f2. A partir dos 
testes realizados, percebeu-se que quando o modelo 2 é 
aplicado, temos um aumento do número de objetos 
usados e uma diminuição na quantidade de diferentes 
padrões de corte, se comparado ao modelo 1. Isto é, o 
modelo 1 encontrou uma solução que gasta menos 
material, já o modelo 2 uma com menor custo de 
preparação.
Para  o  método  das  Somas Ponderadas  (Sampaio  [7],
Grodzevich  e  Romanko  [6])  resolvemos  o  modelo  3:
minimização  de  ωh1 +  (1-ω)h2,  onde  h1 e  h2 são  as

funções  objetivos  normalizadas.  Assim,  variando  os
pesos ωЄ(0,1), podemos encontrar diferentes soluções.
Já com método do ε-restrito (Bérubé et al. [3]) definimos
o modelo 4, que busca por diferentes soluções mantendo
um objetivo fixo e transformando as outras funções em
restrições do problema, controlando o limitante superior
delas.  Testando  diferentes  limites,  para  ambos  casos,
encontramos uma variedade de soluções.
A enumeração de todos os padrões de corte factíveis foi
necessária para encontrar os pontos Nadir e Utopia das
funções, pontos úteis para resolver os modelos  3 e  4.
Além  disso,  para  o  método  das  Somas  Ponderadas,
usamos Geração de Colunas no cálculo  das  soluções
“não-extremas”.
Para  alguns  testes,  encontramos  várias  soluções,
incluindo  algumas  soluções  não-dominadas
(pertencentes à fronteira de Pareto-ótimo).

Conclusão
Ao aprender diferentes abordagens para problemas de 
otimização multiobjetivo, o projeto abordou a resolução de 
modelos biobjetivos, e partir do estudo e implementação 
de alguns métodos de solução, foi possível compreender 
as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos 
expostos na literatura.
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