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Resumo. O problema tratado neste trabalho consiste em cortar uma placa retangular em peças meno-
res retangulares, de modo que a perda seja minimizada. A placa, entretanto, contém defeitos bem loca-
lizados. Propomos uma abordagem em grafo E/OU para representação das soluções possíveis e um 
método de enumeração implícita para determinar a solução ótima. Resultados computacionais de-
monstram a efetividade da abordagem. 
Palavras-chave: Problemas de corte e empacotamento, busca em grafo E/OU, otimização combinató-
ria. 
 
 
Abstract. This paper addresses to the two-dimensional cutting problem where a rectangular plate is to 
be cut into smaller rectangular pieces, in such a way as to minimizing the waste. However, the plate 
has a number of defects. We propose an AND/OR-graph approach to represent the feasible solution 
and a branch and bound method in order to search the graph. Computational experiments show that the 
approach is effective.  
Keywords: Cutting and packing problems, AND/OR-graph search, combinatorial optimization. 
 
 

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). Esse tipo 
de problema aparece em diversos processos industriais, tais como no corte de bobinas de papel e alu-
mínio, barras de aço, chapas metálicas e de madeira, placas de circuito impresso, caixas de papelão, 
rolos de tecido, entre outros. Nestes exemplos os objetos são perfeitos, ou seja, é possível cortar itens 
em qualquer posição do objeto. Há casos em que isto nem sempre ocorre, por exemplo, uma chapa de 
madeira com pequenos defeitos de fabricação. 

Os problemas de corte com placas defeituosas foram pouco estudados na literatura. Carnieri et al 
(1993) apresentou um procedimento heurístico para a resolução de problemas com objeto defeituoso, 
ou seja, a placa apresenta um defeito retangular ao longo de seu comprimento. Este procedimento uti-
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liza uma tabela G(x,y) que contém os valores ótimos para diversos retângulos de tamanho (x,y), sendo 
x e y a largura e o comprimento, respectivamente. Esta tabela é construída com os tamanhos (largura e 
comprimento) ordenados. O valor G(L,W) é o valor ótimo do objeto original, com largura L e com-
primento W. O procedimento utiliza a tabela G(x,y) não somente para obter valores ótimos, mas tam-
bém para gerar limitantes que serão utilizados no procedimento de busca. 

Neste trabalho apresentamos a resolução do problema de corte bidimensional com placa defeituo-
sa utilizando uma abordagem de solução baseada numa busca em grafo E/OU, proposta inicialmente 
por Morabito (1989, 1992) e generalizada por Arenales (1993). Vianna (2000) estendeu a abordagem 
em grafo E/OU para tratar outros casos não analisados por trabalhos anteriores, envolvendo diferentes 
processos de corte. Esta abordagem utiliza uma técnica de busca híbrida (semi-informada), onde se 
combinam a busca em profundidade com limite e a busca hill-climbing, utilizando também, heurísticas 
baseadas nos limitantes superiores e inferiores. 
 

2 Problema de Corte Bidimensional com Placa Defeituosa 
 
Considere uma placa retangular (objeto) de dimensões (L,W), onde L é o comprimento e W é a 

largura, e um conjunto de m peças retangulares (itens) de dimensão (li,wi), onde li é comprimento e wi 
a largura da peça i, e valor de utilidade vi, i=1,...,m (Figura 1). Um problema de corte bidimensional 
consiste em cortar a placa retangular em peças menores, de forma a otimizar um determinado objetivo. 
O modo como as peças estão arranjadas na placa é chamado de padrão de corte (Figura 2). Note que é 
possível alocar peças em qualquer posição da placa. 
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Figura 1. Problema de Corte Bidimensional 
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Figura 2. Padrão de corte bidimensional 

 
Suponha que a placa retangular contém um ou mais defeitos, ou seja, os padrões de corte devem 

ser gerados de forma a não alocar peças sobre o(s) defeito(s) (Figura 3). Neste trabalho, são tratadas as 
áreas defeituosas de maneira retangular (Figura 4). 
 

 
Figura 3. Padrão de corte em uma placa defeituosa 
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Figura 4. Placa defeituosa e placa a ser tratada 

 
3 Representação 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 irrestrito e não-estagiado. 
Morabito (1992) estendeu esta abordagem para problemas de corte guilhotinado irrestrito e restrito, 
considerando as dimensões unidimensional, bidimensional e tridimensional. Arenales (1993) generali-
zou a abordagem. Em Arenales e Morabito (1995) a abordagem foi aplicada para um problema não-
guilhotinado. Ainda, para problemas guilhotinados, Morabito e Arenales (1996) apresentaram a abor-
dagem em grafo E/OU para a resolução de problemas estagiados e restritos. Vianna (2000) estendeu a 
abordagem para diferentes processos de corte. 

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 bidimensional guilhotinado, 
com objeto e peças retangulares) e os arcos representam cortes. Observe que um arco (corte) estabele-
ce uma relação entre um nó N do grafo (retângulo), com dois outros nós N1 e N2, portanto, um arco-E. 
Os nós N1 e N2 são chamados sucessores de N e, N predecessor de N1 e N2. Os padrões são gerados 
examinando-se todas as possibilidades de corte (daí, arcos-OU) e uma delas é reproduzir o próprio 
retângulo (corte-0, lê-se corte zero), ao qual nenhum outro corte será feito, indicando o final do pro-
cesso de corte. Um corte-0 é representado 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 5). Os cortes (verticais ou horizontais) 
podem ser restritos, sem perda de generalidade, a um conjunto finito formado pelas combinações line-
ares não-negativas dos tamanhos dos itens, de modo que o grafo que representa todos os possíveis 
padrões de corte é finito.  
 

 
Figura 5. Grafo E/OU representando padrões de corte 

 
O problema de corte com placa defeituosa é representado através de grafo E/OU permitindo que 

os cortes sejam gerados em qualquer posição da placa. Uma seqüência de cortes na placa defeituosa 
pode ser observada na Figura 6. 
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Figura 6. 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 7). 
 

 
Figura 7. Possíveis cortes numa placa com mais de um defeito 

 
4 Método de Enumeração Implícita 

 
Para a resolução do problema de corte com placa defeituosa é utilizado um método de enumera-

ção implícita, baseado numa busca no grafo E/OU que descreve o espaço de soluções possíveis. A 
estratégia de busca combina busca em profundidade com busca informada (hill-climbing). Durante o 
processo de busca é possível reduzir o número de nós explicitamente gerados a um conjunto finito 
formado pelas combinações lineares não-negativas das dimensões das peças. Enumerar explicitamente 
todos os caminhos do grafo, durante o processo de busca, é, na maioria das vezes, inviável. As solu-
ções podem ser enumeradas implicitamente, ou seja, é possível descartar a expansão de um nó sem 
perder a solução ótima, usando limitantes. 
 

4.1 Limitante Inferior 
 

É usual em problemas de otimização (maximização), a determinação de limitantes inferiores atra-
vés da obtenção de soluções viáveis. Nos problemas de corte, soluções viáveis são facilmente determi-
nadas. Uma solução trivial para o subproblema do nó (x,y) é preenchê-lo somente com peças iguais, 
conforme o padrão da Figura 8. Um padrão de corte que contém peças todas iguais é denominado pa-
drão de corte homogêneo. 
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Figura 8. Padrão de corte homogêneo 

 
Escolhendo-se o melhor dentre estes padrões, tem-se o limitante inferior dado por: 
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Quando se tem um problema com um nó representando um retângulo defeituoso de dimensão 

(x,y) e um defeito nas coordenadas (x1,y1) 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 re-
dor do defeito, conforme a Figura 9. Note que o preenchimento pode ser feito dividindo a placa de 
maneira vertical (a) ou horizontal (b). 
 

( )22 y,x

( )11 y,x ( )11 y,x

( )22 y,x

 
(a)                                           (b) 

Figura 9. Soluções homogêneas de uma placa defeituosa 
 

Como cada retângulo é preenchido com o maior número de peças iguais (solução homogênea tri-
vial), a soma deles fornece uma solução homogênea composta. Assim sendo, o limitante inferior de 
um problema com placa defeituosa é dado por:  
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O procedimento é análogo quando se têm mais defeitos sobre o retângulo. 

 
4.2 Limitante Superior 

 
 

Como é usual em problemas de otimização (maximização), um limitante superior é obtido pela 
relaxação do problema.  

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 seja, 
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onde { }  , we  ),( ii yxiyxA ≤≤= l com a seguinte solução trivial 
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Este limitante foi inicialmente utilizado por Herz (1972) e mais tarde por Morabito et al. (1992). 
Para o problema de corte com placa defeituosa, o limitante superior de um nó (x,y) é calculado 

pela sua área, ou seja, a área total do nó (x,y), decrementada das áreas defeituosas. 
 

4.3 Estratégia de busca 
 

Uma estratégia de busca utilizada por Morabito (1989, 1992) para resolver problemas de corte e 
empacotamento, consistiu na combinação de duas estratégias básicas: backtracking (BT) e hill-
climbing (HC). Backtracking é uma variação da estratégia de busca em profundidade (depth-first), que 
consiste em ramificar primeiro os nós gerados mais recentemente, de modo que todos os caminhos do 
grafo sejam percorridos. Hill-climbing, por outro lado, é uma estratégia de busca míope, baseada em 
otimização local, que escolhe a melhor solução (um nó ou, no caso da abordagem em grafo E/OU, um 
caminho completo) encontrada até então, e descarta as demais soluções. Esta escolha é baseada numa 
avaliação dos limitantes inferior e superior da solução.  

Estas duas estratégias básicas podem ser combinadas, buscando uma solução mais promissora 
dentre descendentes de um nó, um pouco além de seus sucessores imediatos. Para isto, é necessária 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 pre-
decessor imediato, acrescido de 1. As estratégias podem, então, ser combinadas, de modo que BT in-
vestiga todos os possíveis caminhos até uma profundidade máxima 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 promissor com profundidade máxima é novamente inves-
tigado por BT até a profundidade máxima, e assim por diante. 

Considere um nó N, seus nós sucessores N1 e N2. Seja v(N) o valor do nó N dado por uma solu-
ção viável (por exemplo, a solução homogênea, ou outra melhor quando disponível) e, LI(N) e LS(N) 
o limitante inferior e superior do nó N, respectivamente. Durante a expansão deste nó, utilizam-se os 
limitantes inferiores e superiores para evitar a geração de nós desnecessários, 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 N1 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. 
 

4.4 Algoritmo BT-HC 
 

Passo 0 
Considere a placa (L,W), as peças (li,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, armazenan-
do o caminho que apresenta o melhor valor para este nó. 
 
Passo 2 - Hill-Climbing 
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.  

 
4.5 Heurísticas 

 
Para reduzir o espaço de busca, recorre-se a algumas heurísticas que podem ser aplicadas no algo-

ritmo, de forma a diminuir o espaço de busca (Morabito et al., 1992; Arenales e Morabito, 1995; Mo-
rabito e Arenales, 1996, Vianna, 2000). A seguir são apresentadas duas heurísticas utilizadas no algo-
ritmo do Problema de Corte Bidimensional com Placa Defeituosa. 

Considere um nó qualquer N e seus sucessores N1 e N2. 
 
• H1 (Morabito et al., 1992) 

Se 0 com )()()().1( 1211 >+≥+ λλ NLSNLSNv , os nós N1 e N2 são descartados como não-
promissores. 
Esta heurística faz uma aposta de que se os limitantes superiores para os nós sucessores (que não é 

necessariamente um limitante superior para o nó N) não for muito melhor que o valor da solução viá-
vel já disponível no nó, então isto é uma indicação de que este não é um bom caminho a ser investiga-
do. 

 
• H2 (Morabito et al., 1992) 

Se 1<0 com )()()(. 2212 <+≥ λλ NLINLINLI , os nós N1 e N2 são descartados. 
Esta heurística faz uma aposta de que se a solução composta pelas soluções  homogêneas nos nós 

sucessores não forem razoavelmente melhor que a solução homogênea do nó N, então este caminho 
não é promissor. 
 

5 Implementação Computacional 
 

A implementação computacional foi desenvolvida na linguagem Pascal, utilizando o compilador 
Borland Pascal versão 7.0, em um microcomputador Pentium 4, 1.70 GHz, 512 Mbytes de RAM. 

Na implementação deste problema não foi considerada uma quantidade máxima de cada tipo de 
peças, mas a implementação da abordagem em grafo E/OU permite este ajuste incluindo informações 
adicionais em cada nó (Vianna et al., 2000). 

Durante a implementação levou-se em conta a orientação das peças na placa, ou seja, as peças são 
alocadas na mesma direção da placa defeituosa. 

A seguir, são mostrados os resultados obtidos com o exemplo apresentado por Carnieri et al. 
(1993), em uma placa de dimensões (200,100) e 5 peças conforme os dados Tabela 1. 
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Tabela 1 – Exemplo de Carnieri et al. (1993) 
i li wi vi 

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

 
O padrão ótimo de corte obtido para este exemplo sem defeito é apresentado na Figura 10 com 

solução 167. Utilizando a abordagem descrita neste trabalho, este exemplo foi executado em 0.22s e 
foram gerados 2649 nós.  
 

 
Figura 10. Padrão ótimo para o problema sem defeito com solução 167 

 
Foram realizados 8 testes com este exemplo, mudando a posição do defeito. A posição dos defei-

tos, assim como os resultados obtidos por Carnieri et al. (1993), são apresentados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Defeitos e soluções obtidas por Carnieri et al.(1993) 
Exemplo Defeito Solução 

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

 
A abordagem em grafo E/OU, com os parâmetros 1λ =0.01 e 2λ =0.95, obteve os resultados apre-

sentados na Tabela 3; o número de nós percorridos e o tempo computacional também são apresenta-
dos. Note que, em todos os exemplos o resultado obtido com a abordagem em grafo E/OU foi maior 
ou igual aos resultados apresentados pela Tabela 2. 
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Tabela 3 – Soluções obtidas por grafo E/OU 
Exemplo Número de nós Solução Tempo (s) 

1   9137 166   4.61 
2   7591 160   3.57 
3   7713 162   4.40 
4 13197 160   6.15 
5 21985 164 13.51 
6   3239 164   1.32 
7 14947 158 12.47 
8 10075 154   8.07 

 
As Figuras 10, 11 e 12, apresentam o melhor padrão de corte obtido em alguns exemplos da 

Tabela 3. 
 

 
Figura 11. Exemplo 1 (solução=166) 

 

 
Figura 12. Exemplo 4 (solução=160) 
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Figura 13. Exemplo 7 (solução=158) 

 
Foram realizados diversos testes computacionais variando o tamanho do defeito e a posição do 

mesmo e, observou-se que a posição do defeito interfere no padrão, mesmo quando este é pequeno em 
relação ao tamanho da placa. 
 

6 Conclusões  
 

Apresentamos neste trabalho um método de solução para o Problema de Corte Bidimensional com 
placa defeituosa (problema pouco estudado na literatura), estendendo a abordagem em grafo E/OU, a 
qual foi anteriormente desenvolvida para problemas retangulares, sem a presença de defeitos. Mostra-
mos que a extensão é obtida sem muitas modificações e os experimentos computacionais demonstram 
ser esta uma ferramenta adequada de resolução de problemas de corte, bem flexível, permitindo que 
restrições adicionais (neste trabalho, defeitos) possam ser incluídas no processo de busca. Extensões 
do uso desta abordagem a outros problemas de corte (com diferentes formas, restrições de processos, 
por exemplo) tem sido objeto de estudo dos autores. 
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