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Resumo: Neste artigo apresenta-se como informações de ordenamentos parciais podem ser 
utilizados em um esquema de enumeração para resolver o problema de minimizar o número 
máximo de pilhas abertas ao redor de uma serra. Um critério de dominância é utilizado para 
estabelecer um ordenamento parcial em que as pilhas são fechadas. Com o ordenamento 
parcial estabelecido, o espaço de busca da solução é reduzido consideravelmente. 
 
Palavras-chave: corte de estoque, sequenciamento de padrões, enumeração  
 
Abstract: In this paper, we show how partial orderings information can be used in a 
enumeration scheme to solve the problem of minimising the maximum number of open stacks 
around a saw machine. A dominance criterion is used to establish a partial order in which the 
stacks are closed. With the partial order established the solution search space is considerably 
reduced.  
 
Key-words: cutting stock, pattern sequencing, branch-and-bound 
 
1. Introdução 
 

A sequência em que os padrões são cortados em alguns ambientes de produção pode 
ser bastante importante. Algumas condições que impõem restrições nas sequência na qual os 
padrões devem ser cortados são, por exemplo, espaços limitados de armazenamento, 
atendimentos de prazo de entrega de pedidos, dificuldades de manejo do material cortado.  

Vários problemas diferentes de sequenciamento de padrões de corte podem existir 
dependendo normalmente da função objetivo de interesse. Neste trabalho focaliza-se o 
problema de minimizar o número máximo de pilhas abertas, denotado por MOSP (do inglês, 
minimization of open stacks problem), que aparece no contexto de corte de chapas de madeira 
em serras. Peças (itens pequenos) são cortados a partir de chapas maiores denominadas de 
objetos. Uma pilha é aberta para cada item diferente cortado; peças cortadas de um mesmo 
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item são colocadas em uma mesma pilha que é fechada somente quando a última peça daquele 
item é cortada. Deseja-se manter o número menor possível de pilhas abertas ao redor da serra 
durante todo o processo de corte, por exemplo, devido a limitações de espaço. Para tanto 
objetiva-se determinar uma sequência de corte dos padrões que minimiza o número máximo 
de pilhas abertas.  

Observe que apenas o número de pilhas abertas é relevante uma vez que as pilhas 
fechadas podem ser removidas antes do corte do próximo padrão. 

MOSP é um problema NP-árduo (veja Linhares e Yanasse (02)) e foi abordado por 
vários autores, por exemplo, em Yuen (91), Yuen (95), Yuen e Richardson (95), Yanasse (96, 
97a, 97b, 98), Limeira (98), Foerster e Wäscher (98), Faggioli e Bentivoglio (98),Yanasse e 
Limeira (98), Yanasse et al. (98, 99, 02), Becceneri (99), Ashikaga (01), Becceneri et al. (02) 
apenas para citar alguns. Relações deste problema com outros problemas de otimização 
combinatória podem também ser encontrados em Linhares e Yanasse (02).  

Neste trabalho mostra-se como um ordenamento parcial pode ser utilizado em um 
esquema de enumeração para resolução do MOSP. Como o espaço de busca é reduzido 
consideravelmente, espera-se que o tempo para determinação de uma solução ótima seja 
também reduzido. 

Na próxima seção descreve-se as propriedades utilizadas para prescrever os 
ordenamentos parciais das pilhas em uma solução ótima. O esquema de enumeração baseado 
no espaço solução ordenado parcialmente é ilustrado na seção 3. Alguns comentários finais 
são apresentados na seção 4. 

 
2. Ordenamentos parciais 
  
 Em Yanasse (97b) mostra-se como um MOSP pode ser colocado como um problema 
de percorrimento de arcos em um grafo. Vamos nos referir ao grafo a ser percorrido de grafo 
MOSP. Procura-se uma sequência de percorrimento dos arcos do grafo MOSP de modo que o 
número máximo de nós abertos é minimizado. Existe uma correspondência biunívoca entre 
nós do grafo e itens a serem cortados. Cada item diferente do problema corresponde a um nó 
no grafo MOSP.   

Dizemos que um nó está aberto se ele já foi visitado mas não foi ainda rotulado. Um 
nó foi visitado se ao menos um arco incidente a ele já foi percorrido. Um nó já foi rotulado se 
todos os arcos incidentes a ele já foram percorridos. Portanto, um nó aberto corresponde a 
uma pilha aberta; um nó rotulado corresponde a uma pilha fechada. 
 O número de nós abertos é medido em qualquer instante seguindo-se a sequência de 
arcos sendo percorrida no grafo MOSP. 

Qualquer sequência de percorrimento de arcos do grafo MOSP define uma ordem em 
que os nós são rotulados. Observe que sequências diferentes de percorrimento de arcos pode 
resultar numa mesma ordem de rotulação de nós, ou seja, dada uma ordem em que os nós são 
rotulados, pode-se ter muitas sequências diferentes correspondentes de percorrimento de 
arcos. 

A ordem na qual os nós são rotulados determina o número de nós abertos (e quais são 
eles) ao longo do percorrimento. Portanto, nosso problema consiste em determinar um 
ordenamento de rotulação dos nós que minimiza o número de nós abertos. 

Sem perda de generalidade, neste artigo consideramos apenas sequências de 
percorrimento de arcos onde todos os arcos adjacentes a nós abertos são percorridos antes que 
qualquer novo nó seja aberto. Observe que qualquer sequência que não satisfaz esta condição 
pode ser modificada facilmente para satisfazer esta condição mantendo o mesmo número 
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máximo de nós abertos ou mesmo diminuindo este número, bastando para isso antecipar na 
sequência o percorrimento de arcos que são adjacentes a nós abertos.  

Nossa proposta é realizar uma pré-análise do grafo MOSP e procurar por condições 
especiais que garantam que algum ordenamento parcial dos nós pode ser admitido em uma 
solução ótima para o MOSP. Com o estabelecimento desta ordem, uma redução no tempo 
computacional deve ser obtido uma vez que o espaço de busca da solução fica reduzido. 

Os ordenamentos parciais a serem utilizados são os obtidos conforme a pré-análise 
apresentada em Yanasse et al. (02). Para facilitar o acompanhamento e tornar este texto auto-
contido, reproduzimos a seguir a pré-análise sugerida para obtenção dos ordenamentos 
parciais.  

Seja G(N,A) um grafo MOSP onde N é o conjunto de nós do grafo e A o conjunto de 
arcos. Suponha que existam 2 nós i e j em G(N,A) com grau 2 e i e j são adjacentes. Então, 
para qualquer sequência viável de rotulamento dos nós, é possível construir-se uma sequência 
alternativa correspondente cujo número máximo de nós abertos é menor ou igual do que o da 
sequência original e onde o nó j é rotulado imediatamente antes do nó i ser aberto ou o nó i é 
rotulado imediatamente antes do nó j ser aberto (vide Yanasse et al., 2002 para prova). Como 
os nós i e j são de grau 2, então pode-se rotular estes nós um após o outro na sequência. 
Assim, na procura de uma solução ótima podemos nos concentrar em sequências onde i e j 
aparecem um após o outro, em qualquer ordem. Denotaremos este tipo de ordenamento por 
o(i) ≅ o(j), onde o(k) é uma função que dá a ordem de rotulamento do nó k na sequência. 
Também, referir-no-emos a ordenamentos deste tipo como ordenamentos parciais do tipo 1.
 Um outro tipo de ordenamento pode ser estabelecido quando existe uma relação de 
dominância entre nós. Seja Ai o conjunto de nós em N que são adjacentes ao nó i, e seja Ni o 
conjunto de nós em N, excluindo-se o nó i, que satisfazem Aj ⊂ {Ai ∪ {i}}. Ni pode ser vazio, 
mas se este não for o caso, existe uma relação de dominância de i sobre qualquer nó j em Ni. 
Esta dominância implica que para qualquer sequência de rotulamento dos nós, pode-se 
construir uma sequência alternativa correspondente cujo número máximo de pilhas abertas é 
menor ou igual ao do obtido na sequência original e onde o nó j é rotulado antes da rotulação 
do nó i. Portanto, quando j é dominado por i, na procura de uma solução ótima, é suficiente 
procurar por sequências onde o nó j é rotulado antes do nó i. Denotaremos este tipo de 
ordenamento por por o(j) < o(i). 

Observe que se j ∈ Ni e i ∈ Nj, ou seja, quando Aj = Ai ou {Ai ∪ {i}} = {Aj ∪ {j}}, 
então existe uma relação de dominância de i sobre j e de j sobre i. Neste caso diremos que 
existe uma relação de equivalência entre i e j pois é possível construir-se sequências 
alternativas correspondentes, cujo número máximo de pilhas abertas é menor ou igual ao do 
obtido na sequência original e onde o nó j é rotulado antes da rotulação do nó i ou vice-versa. 
Assim, quando i e j são equivalentes, na procura por uma solução ótima, é suficiente procurar 
por sequências onde i e j aparecem um após o outro, em qualquer ordem. Denotaremos este 
tipo de ordenamento por o(i) = o(j).  

Referir-nos-emos a ordenamentos decorrentes de relações de dominância e de 
equivalência de ordenamentos parciais do tipo 2. 

O critério de ordenamento do tipo 2 foi sugerido inicialmente em Becceneri (1999). 
Em Becceneri et al (2002) um método branch and bound melhorado foi proposto utilizando-se 
apenas a informação de equivalência de nós. O esquema utilizado consistiu apenas na redução 
do grafo MOSP, mantendo-se apenas um dos nós equivalentes. A enumeração com 
ordenamento parcial sendo proposto neste trabalho difere completamente do sugerido naquele 
trabalho.  
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3. Método de ordenamento parcial  
 
Como comentado anteriormente, propõe-se o uso de informações sobre ordenamentos 

parciais dos nós obtidos de uma pré-análise do grafo MOSP para limitar a procura por uma 
solução ótima.  

A dificuldade toda está em estabelecer uma maneira eficiente de se fazer isto.  
Sabemos que no processo de enumeração é suficiente verificar os ramos e podar 

aqueles que não obedecem aos ordenamentos estabelecidos ou que sejam redundantes (no 
caso de nós equivalentes). Muitos ramos serão podados e o espaço de busca será reduzido. 
Isto é basicamente o que está sendo feito e, apesar da idéia ser simples, não temos 
conhecimento de que ela tenha sido implementada anteriormente para o MOSP com sucesso. 

Considere um exemplo cujo grafo MOSP é ilustrado na Figura 1. Ilustramos a seguir  
como a enumeração poderia ser feita e também como o processo de ordenamento parcial para 
este exemplo poderia ser realizado .  

No grafo MOSP da Figura 1, os nós i e j tem grau 2 e são adjacentes. Portanto, o(i) ≅ 
o(j). Nenhum outro ordenamento parcial do tipo 1 pode ser identificado uma vez que não 
existem mais nós com grau 2 neste grafo. 

Verificamos a seguir se existe dominância entre nós ou ordenamentos do tipo 2.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Exemplo de um grafo MOSP 
 
A sugestão é começar a verificação começando com nós de menor grau e depois com 

nós de maior grau, de forma crescente. Retirando-se os casos triviais, os nós de grau 1 nunca 
dominam outros nós no grafo MOSP, assim consideramos inicialmente os nós de grau 2. 
Retirando-se os casos triviais também não existem casos de relação de equivalência entre nós 
de grau 2. Podemos então procurar por nós de graus menores (no caso apenas nós de grau 1) 
para ver se algum nó de grau 2 domina outros de grau 1. Apenas os nós i e j tem grau 2 e 
apenas o nó 9 tem grau 1. O nó 9 é adjacente ao nó j e, portanto, o nó 9 é dominado pelo nó j 
e, portanto, o(9) < o(j). 

Prosseguimos então com os nós de grau 3 que são os nós 6, 7, 1 e 8. Verificamos que 
os nós 6 e 7 são equivalentes e os nós 1 e 8 são equivalentes. Portanto, o(6) = o(7) e 
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o(1)=o(8). Não existem outros nós com grau 3 que sejam equivalentes. Procuramos então por 
nós dominados pelos nós 7 e 1, por exemplo. Não há necessidade de se verificar os nós 6 e 8 
pois eles são equivalentes aos nós 7 e 1, respectivamente. Os únicos nós com grau menor do 
que 3 são os nós i, j e 9 e eles não são dominados nem pelo nó 7, nem pelo nó 1.  

Prosseguindo-se desta forma levantamos todas as relações de ordenamento. No caso 
do exemplo sendo considerado, os ordenamentos estabelecidos estão listados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Ordenamentos parciais dos nós do exemplo dado na Figura 1 
 

P1. o(i) ≅ o(j); 
P2. o(9) < o(j); 
P3. o(6) = o(7); 
P4. o(1) = o(8); 
P5. o(1) < o(3); 
P6. o(7) < o(4); 
P7. o(7) < o(5); 
P8. o(3) < o(2); 
P9. o(4) < o(2); 

 
Desejamos encontrar um sequenciamento ótimo de rotulação dos nós para o nosso 

problema que obedeça aos ordenamentos parciais apresentados na Tabela 1. 
Consideremos o processo enumerativo de rotulação completa de nós apresentado em 

Yanasse (97a). A partir do nó de enumeração 0 temos 11 ramos a serem enumerados, um para 
cada nó do grafo (vide Figura 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Ramificação a partir do nó 0 
 
Na árvore de enumeração vários ramos podem ser podados devido aos ordenamentos 

parciais indicados na Tabela 1: 
a) ramo j – podado pois deve ser rotulado após o nó 9, conforme P2; 
b) ramo 2 – podado pois deve ser rotulado após o nó 3, conforme P8; 
c) ramo 3 – podado pois deve ser rotulado após o nó 1, conforme P5; 
d) ramo 4 – podado pois deve ser rotulado após o nó 7, conforme P6; 
e) ramo 5 – podado pois deve ser rotulado após o nó 7, conforme P7; 
f) ramo 7 – podado pois é redundante ao ramo 6, conforme P3; 
g) ramo 8 – podado pois é redundante ao nó 1, conforme P4; 
h) ramo i – podado pois é redundante ao nó j, conforme P1. 
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A enumeração é feita utilizando-se uma política gulosa e de busca em profundidade. O 
ramo que abre menos nós (vide Figura 2) é o ramo 9, assim vamos ramificar a partir deste nó. 
Na Figura 3 esta ramificação é apresentada. 

Após a poda dos ramos que não obedecem ao ordenamento parcial, usamos o critério 
guloso para determinar o próximo nó a ramificar, no nível mais elevado (busca em 
profundidade primeiro). O nó j é o escolhido, mas como o(j) ≅ o(i) por P1, ramificamos a 
partir do nó i. Na Figura 4, a ramificação a partir do nó i está indicada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Árvore de enumeração após ramificação do nó 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Árvore de enumeração a partir do nó i  
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Seguindo o critério guloso, a próxima ramificação seria a partir do ramo 6, mas de 

acordo com P3 devemos rotular o nó 7 junto com o 6 e, portanto, a ramificação é feita a partir 
deste nó. A ramificação a partir do nó 7 é apresentada na Figura 5. 

Prosseguindo, o critério guloso indica que a próxima ramificação é a partir do nó 5. 
Esta ramificação está apresentada na Figura 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 –Ramificando a partir do nó 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 – Ramificando a partir do nó 5  
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Neste momento da enumeração, no nível atingido da árvore, já temos 7 nós rotulados 
restando apenas mais 4 a serem rotulados. Além disso, seguindo-se a ordem escolhida de 
rotulação até este momento tivemos um máximo de 4 nós abertos. Qualquer ordenamento dos 
nós restantes não ultrapassará esse máximo de 4 já atingido e, portanto, podemos encerrar a 
ramificação a partir deste nível. Obtivemos utilizando este caminho de busca uma solução de 
valor igual a 4.  

Retornando-se à árvore de enumeração verificamos que todos os ramos ainda em 
aberto possuem um limitante igual ou superior a 4 e, portanto, a solução ótima foi encontrada. 
A sequência ótima encontrada tem a forma 9, j, i, 6, 7, 5, 4, …., onde os 4 nós restantes 
podem ser colocados em qualquer ordem após o nó 4.  

 Observa-se que a verificação a cada nível dos ramos que satisfazem os ordenamentos 
parciais pode tomar tempo, desta forma, é conveniente estruturar os dados de forma 
conveniente para agilizar esta verificação. Uma proposta seria, por exemplo, consolidar todas 
as informações de ordenamento da Tabela 1 conforme apresentado na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Ordenamentos parciais dos nós do exemplo dado na Figura 1 

 
G1.  o(9) < o(j) ≅ o(i) 
G2.  o(1) = o(8) < o(3) < o(2) 
G3.  o(6) = o(7) < o(4) < o(2) 
G4.  o(6) = o(7) < o(5) 

 
Com isso, no processo de enumeração, para as ramificações a serem consideradas, 

basta consultar nesta Tabela 2 as relações de precedência.  
Caso houvessem outros nós no grafo MOSP que não tivessem relações com nenhum 

outro nó do grafo, para fins de simplificação de apresentação, estes nós seriam incluídos nesta 
Tabela 2, numa linha, uma linha para cada nó. No caso do exemplo, todos os nós do grafo 
estão relacionados, portanto, nenhuma nova linha é acrescentada. 

Considere, por exemplo, a ramificação a partir do nó zero da árvore de enumeração. 
Nenhum nó foi rotulado ainda, portanto, pelas relações G1, G2, G3, G4 da Tabela 2 
precisamos apenas considerar a ramificação dos nós 9, 1 (= 8) e 6 (= 7), ou seja, o primeiro 
elemento de cada desigualdade de cada linha na Tabela. Isto se deve ao fato de que os demais 
nós só podem ser rotulados após estes serem rotulados.  

Em um nó intermediário de enumeração, digamos 7, consideremos o caminho do nó 
de enumeração 0 ao nó 7, sendo ramificado. Verificamos quais nós já foram rotulados e 
atualizamos a Tabela 2 de acordo. Por exemplo, se no caminho do nó 0 ao nó 7 já rotulamos 
os nós 9 e j (e o próprio nó 7), eliminamos todas as relações que envolvem estes nós na 
Tabela. A Tabela 3 seria a tabela atualizada para a ramificação a partir do nó 7. 

 
Tabela 3 – Ordenamentos parciais atualizados para o ramo escolhido 

 
G2m.  o(1) = o(8) < o(3) < o(2) 
G3m.  o(4) < o(2) 
G4m.  o(5) 

 
Portanto, pelas relações G2m, G3m, G4m da Tabela 3 precisamos apenas considerar a 

ramificação dos nós 1 (= 8), 4 e 5, ou seja, o primeiro elemento de cada desigualdade de cada 
linha na Tabela 3 (os demais só podem ser rotulados após estes ou já foram rotulados). 
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Como pode ser visto pelo exemplo resolvido, com o uso de informações sobre 
ordenamentos parciais, a enumeração requerida é reduzida consideravelmente. Quanto mais 
ordenamentos parciais existirem, maior será a redução no espaço de busca. Esperamos que 
isto aconteça principalmente quando o grafo MOSP for denso, uma vez que, nestes casos, 
uma maior quantidade de relações de dominância parecem ocorrer. Entretanto, isto ainda 
precisa ser verificado através de testes computacionais. 

 
4. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

 
Sugeriu-se o uso de ordenamentos parciais de nós para reduzir o espaço de busca de 

uma solução ótima para o problema de minimização do número máximo de pilhas abertas. A 
ordem parcial determinada não é necessária para que uma solução do problema seja ótima; o 
que se sabe é que existe pelo menos uma solução onde esta ordem é obedecida. 

Resolveu-se um exemplo utilizando-se as informações estabelecidas sobre o 
ordenamento dos nós e o esforço computacional para se encontrar uma solução foi reduzido 
de maneira substancial.  
 Na Tabela 4, reproduzida de Yanasse e Limeira (98), os tempos computacionais 
obtidos para a solução de diversos exemplos do problema através de um método de 
enumeração do tipo branch and bound proposto naquele trabalho e através do pacote 
comercial CPLEX estão indicados. Os tamanhos dos exemplos resolvidos vão de 6 a 9 nós 
com 6 a 9 padrões. A formulação de programação linear inteira utilizada para o problema para 
resolução via CPLEX foi aquela sugerida em Yanasse (97a).  

 
Tabela 4 – Tempos computacionais de abordagens propostas anteriormente 

(Reproduzido de Yanasse e Limeira (1998)) 
 

nós número de 
padrões 

B&B CPLEX 

  Segundos* Segundos** 
6 6 0,01 1,25 
7 7 0,01 7.649,58 
8 8 0,05 18.384,55 
9 9 0,06 19.439,66 
9 9 0,16 32.165,87 

*Pentium MMX 233, com 64MB de RAM.  
**SUN ULTRA 1, com 256  MB de RAM. 

  
Com o uso de ordenamento parcial de nós, resolvemos um problema à mão com 11 

nós. Seriam necessários no mínimo 7 padrões para gerar o grafo MOSP utilizado no exemplo. 
Ao se comparar os tempos indicados na Tabela 4 e a facilidade com que um exemplo de 
tamanho 11 foi resolvido pelo novo método, cremos que esta nova proposta parece ser 
bastante encorajadora.  

O algoritmo de enumeração com ordenamento parcial está sendo implementado e 
resultados de testes computacionais deverão ser comparados com as abordagens 
anteriormente sugeridas na literatura. Estamos confiantes de que os tempos computacionais 
serão bastante reduzidos com esta nova abordagem. 

Observamos que Becceneri (1999) reporta ter utilizado estes ordenamentos parciais 
para tentar acelerar o processo de enumeração mas sua conclusão é que ela não promoveu 
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ganhos de tempo computacional em comparação com o método de enumeração tradicional 
que vinha sendo utilizado. Acreditamos que os ganhos não foram expressivos naquela ocasião 
devido à implementação realizada. 

Uma outra característica observada é que o ordenamento parcial pode, eventualmente, 
fornecer limitantes inferiores para o problema. Dos ordenamentos parciais obtidos no 
exemplo da seção 3, determinamos que os nós 2, 4 e 5 seriam abertos ou permaneceriam 
abertos quando o nó 7 fosse rotulado pois o nó 7 é dominado por estes nós. Portanto, pelo 
menos 4 nós serão abertos quando o nó 7 for rotulado, em qualquer solução que estamos 
procurando. Logo, um limitante inferior para este exemplo é 4. 

Para pesquisa futura, uma possibilidade a ser investigada é o uso dos ordenamentos 
parciais em meta-heurísticas. Por exemplo, em buscas locais (Aars e Lenstra, 1997) ou 
quando se gera novas soluções (como em algoritmos genéticos), sequências que não 
obedecem estes ordenamentos podem ser evitados.  
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