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INTRODUÇÃO 

 

O foco do projeto é o problema de corte unidimensional aplicável às indústrias de papel, 

papelão e placas de aço. 

 

Ele consiste em cortar unidades maiores de comprimento definido (rolo mestre) em unidades 

menores dependendo da largura especificada da melhor maneira possível de modo a suprir a 

demanda e minimizar o desperdício. 

 

Para encontrar esta solução ótima pode-se utilizar modelos de programação linear inteira com 

alta precisão, mas alto custo computacional no caso de problemas de médio e grande porte. 

 

No entanto, estes são problemas de aplicabilidade prática onde a demanda e as dimensões de 

corte são variáveis. A rapidez para se adaptar a tempo a estas variações tem maior importância 

que a precisão. Por tanto a melhor opção é a utilização de maneiras para acelerar a resolução 

destes problemas de larga escala e proporcionar flexibilidade a estas indústrias. 

 

Neste tipo de problema, há dois grupos de variáveis. O primeiro está relacionado com os 

padrões de corte, ou seja, como cortar o rolo-mestre 

usando um determinado padrão. O segundo grupo, com quantas vezes cortar usando um 

determinado padrão. Um modelo matemático que englobe os dois grupos é um modelo de 

programação não linear inteira, totalmente intratável computacionalmente. 

 

 
METODOLOGIA 

 

Para o melhor entendimento do problema realizou-se um estudo teórico com ênfase no método 

de Gilmore e Gomory e na heurística para construção de soluções inteiras proposta por 

Haessler. Gilmore e Gomory sugerem um método para resolver o problema sem utilizar 

modelos de programação linear inteira, que acelera a resolução mas perde em precisão. 

 

O programa utilizado para a implementação e resolução de problemas foi o FICO™Xpress, 

versão 7.2. A licença do software foi obtida pelo orientador. Através deste software é possível 

modelar e otimizar o problema de forma ágil e flexível para possíveis mudanças. Isto auxilia na 

tomada de decisões de grande importância para as indústrias em questão. No caso específico 

do problema de corte unidimensional deve-se definir o padrão de corte e quantas vezes cada 

padrão será utilizado. 

 

Inicia-se o processo modelando o problema na linguagem do programa. Declaram-se 

inicialmente os índices, as variáveis de decisão e controle e os parâmetros utilizados. Os 

valores de tais parâmetros são definidos em outro arquivo que será usado como input. Também 

é necessário definir restrições e condições de não negatividade. Por fim deve-se estabelecer 

função objetivo e qual a resposta esperada. Ao executar o modelo completo obtêm-se um 

resultado inteiro  em um curto intervalo de tempo. Desta maneira, é possível que sejam feitas 

modificações no modelo ou em parâmetros como demanda e que novos resultados sejam 

obtidos sem grandes custos. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A heurística apresentada por Haessler é denominada SHP (Sequential Heuristc Procedure) e 

visa além de minimizar o desperdício, minimizar as trocas de padrão já que estas estão 

associadas a custos para a indústria. 

 

Neste procedimento é feita uma busca por padrões de corte que satisfaçam limitantes definidos 

(critérios de aspiração) cujos valores estão relacionados à demanda residual. Para cada 

padrão devemos levar em conta a perda do padrão, o número de rolos obtidos ao cortar o rolo-

mestre com o padrão e quantos rolos-mestre serão cortados de acordo com o padrão. 

 

Deve-se restringir o problema em relação aos seguintes aspectos: 

• MAXTL = perda máxima permitida por um padrão 

• MINR = número mínimo de rolos permitidos no padrão 

• MAXR = número máximo de rolos permitidos no padrão 

• MINU = número mínimo de rolos-mestre a serem cortados com o padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.MINU restringe o espaço de busca, impondo um limitante superior para o número de vezes 

que um item pode aparecer no padrão. O padrão encontrado entra na solução. 

 

Em seguida as demandas residuais são reduzidas de acordo com o número de itens do padrão 

e o número de vezes que o padrão entra na solução. Este processo deve se repetir até que não 

se tenha mais demandas residuais para nenhum item. 

 

Desta maneira não há excesso de produção, pois a restrição para suprir a demanda é exata. 

No entanto se esta restrição for relaxada e for permitida uma unidade de excesso, o item terá 

sua demanda residual zerada e não aparecerá mais nos próximos padrões fazendo com que 

seja possível utilizá-los mais vezes. 

 

Como além de satisfazer um desperdício máximo queremos reduzir o número de setups de 

máquinas, precisamos que o padrão seja utilizado o maior número de vezes possível sem 

afetar a geração de padrões com desperdício máximo igual a MAXTL. 

 

Deve-se ter alguns cuidados ao definir o número de vezes que um padrão é utilizado. Para 

evitar uma divisão por 0 adiciona-se uma unidade ao denominador. Isto não afeta a solução 

ótima e impede que ocorra uma descontinuidade na função objetivo. Para que o item com 

maior demanda residual apareça no padrão, é necessário fixar o limite inferior deste item em 1. 

 

Portanto, a solução a* = (a1* ,a2*,...,am*)t é uma solução que respeita todos os critérios de 

aspiração de Haessler e ainda maximiza a frequência com que o padrão a será utilizado. 

 

O ponto crucial na resolução deste problema é que a Mochila resultante é não linear. Para 

solucionar tal questão foi implementado um algoritmo genérico mudando a formulação de uma 

maximização de um mínimo para a minimização de um máximo. 

 

Ao rodar o algoritmo a partir de um exemplo de input 

observa-se que o melhor padrão inicial neste caso 

seria de duas vezes uma largura de 36 cm e uma vez 

31 cm. 

 

É evidente que apenas este padrão não satisfaz 

a demanda. Portanto ele é utilizado o maior número de 

vezes possíveis e em seguida é necessário dar continuidade 

ao método e buscar novos padrões para esgotar todas as 

larguras e quantidades demandadas. 

 

Assim é definido não só quais os melhores padrões de corte 

para minimização de desperdício e perdas com setup mas 

também quantas vezes cada um será utilizado. 
 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo teórico do problema de corte englobando a geração de padrões e a utilização de 

heurísticas deixa claro que para as indústrias de papel, papelão e placas de aço é 

completamente inviável a resolução dos problemas por programação linear inteira pelo seu 

custo computacional. 

 

Deste modo as atenções se voltam para métodos que acelerem a resolução mesmo perdendo 

na precisão e para a integralização dos resultados obtidos. 

 

Neste caso a flexibilidade e rapidez na resolução tem mais impacto que pequenos erros de 

precisão. 

Com a heurística apresentada por Haessler obtém-se uma solução ainda mais completa e 

fidedigna ao passo que há uma preocupação adicional com o setup que representa custos e 

perdas para a indústria se ocorrer em excesso. 

 

É crucial que as empresas do ramo estudado escolham um método completo para solução de 

tais questões já que estes resultados terão grande impacto sobre sua produtividade e 

faturamento. Ficou evidente na realização deste trabalho que o software utilizado é de fato uma 

ferramenta crucial para tal finalidade. 


