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RESUMO
Em diferentes processos de produção nos deparamos com problemas de corte e

empacotamento. Seu objetivo mais frequente é a minimização do desperd́ıcio de matéria-
prima. No entanto, em várias situações, o problema de determinação do caminho de corte
(CPDP) é fundamental para eficiência do processo produtivo. Basicamente, o CPDP con-
siste em determinar uma trajetória de corte que minimize, por exemplo, o tempo total de
corte de um plano de corte previamente estabelecido. Há poucos modelos propostos na
literatura para sua solução. Neste trabalho propomos a abordagem do CPDP como um
problema do caixeiro viajante. Instâncias clássicas foram utilizadas para avaliar a aborda-
gem proposta. Os resultados obtidos mostraram que a modelagem utilizada é mais eficiente
que a anteriormente proposta na literatura.

PALAVRAS CHAVE. Caminho de corte, Modelo matemático, Corte e empa-
cotamento.

Área Principal: Programação Matemática

ABSTRACT
In different production processes we come across with cutting and packing pro-

blems. Its most common objective is the minimization of the raw material waste. However,
in many situations, the cutting path determination problem (CPDP) is fundamental to the
efficiency of the productive process. Basically, the CPDP consists in determining a cutting
trajectory that minimizes, for example, the total cutting time of a cutting plane previously
established. There are a few mathematical models proposed to its solution. In this article
we propose an approach for the CPDP as a traveling salesman problem. Classic instances
were used to evaluate the proposed approach. Obtained results showed that the model used
is more efficient than the model previously proposed in the literature.
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1. Introdução
O problema de reduzir a perda de material durante a etapa de corte surge em dife-

rentes processos produtivos, como na produção de roupas, de calçados, de peças metálicas e
de móveis. Frequentemente, a necessidade de reduzir a perda de material é modelada como
um problema de corte e empacotamento, que consiste em dada uma superf́ıcie a ser cortada
determinar o posicionamento das peças que serão originadas do corte desta superf́ıcie. Um
objetivo muito frequente é minimizar a perda de material resultante do corte da superf́ıcie.
A busca por bons planos de corte, isto é, boas soluções do problema de corte e empacota-
mento, é o foco de muitas pesquisas. Para uma revisão sugerimos os artigos de Dyckhoff e
Finke (1992), Wäscher, Haußner e Schumann (2007) e Bennell e Oliveira (2009).

Uma vez resolvido o problema de corte e empacotamento, em muitas aplicações
reais surge a necessidade de determinar o caminho de corte a ser seguido. A escolha do
caminho tem influência significativa na eficiência do planejamento da produção, em especial
em dois casos: a) quando a ferramenta de corte tem custo elevado e se desgasta ao longo do
processo de corte (por exemplo, diamante artificial); e b) quando o tempo necessário para
o corte é significativo, logo a escolha de um caminho de corte adequado pode aumentar o
número de planos de corte conclúıdos ao longo de um dia de trabalho.

O problema de determinação do caminho de corte (cutting path determination
problem - CPDP) consiste em definir a trajetória de uma ou mais ferramentas de corte de
forma a cumprir um padrão de corte preestabelecido. As cabeças de corte podem possuir
capacidade limitada e não devem cortar partes internas das peças demandadas. Este pro-
blema vem sendo estudado a algumas décadas. Diferentes abordagens foram utilizadas para
representá-lo, dentre elas destacamos, Manber e Israni (1984), Han e Na (1999), Moreira et
al. (2007), Rodrigues e Ferreira (2011) e Dewil, Vansteenwegen e Cattrysse (2011).

Devido a sua dificuldade de solução, diversos métodos heuŕısticos foram propostos,
por exemplo, Han e Na (1999), Lee e Kwon (2006), Moreira et al. (2007), Rodrigues e Fer-
reira (2011), Dewil, Vansteenwegen e Cattrysse (2011) e Dewil, Vansteenwegen e Cattrysse
(2014). Apesar do avanço dos computadores e dos softwares de otimização, até o momento,
apenas Dewil, Vansteenwegen e Cattrysse (2011) e sua recente extensão Dewil, Vansteenwe-
gen e Cattrysse (2014) propuseram um modelo matemático linear para o CPDP. Nestes
trabalhos, testes computacionais com os modelos não geraram resultados satisfatórios para
instâncias reais, logo os autores propuseram uma heuŕıstica para resolver o problema.

Nosso objetivo é abordar o CPDP como um problema do caixeiro viajante. No
entando, para tornar o trabalho autocontido, também apresentamos o modelo de Dewil,
Vansteenwegen e Cattrysse (2011) adaptado para o problema estudado e comparamos o
desempenho das duas propostas utilizando instâncias clássicas da literatura para o problema
de corte e empacotamento (nesting).

O artigo está estruturado como segue. Na Seção 2 definimos as caracteŕısticas do
problema estudado. Já nas Seções 3 e 4 apresentamos o modelo da literatura e a aborda-
gem proposta, respectivamente. Testes computacionais utilizando o software de otimização
ILOG CPLEX são reportados na Seção 5. Considerações finais sobre o trabalho e perspec-
tivas de trabalho futuros são apresentadas na Seção 6.

2. Definição do problema
O problema de determinação do caminho de corte (CPDP) tem por objetivo esco-

lher o trajeto mı́nimo que uma ou mais ferramentas devem percorrer a fim de cumprir um
plano de corte previamente definido. A união do CPDP com o problema de empacotamento
compõem o que é conhecido como plano de produção, ilustrado na Figura 1.

Existem diversas caracteŕısticas que combinadas definem diferentes CPDP, tais
como, os tipos de corte posśıveis, o tipo de ferramenta e da placa utilizada, entre outros.
O problema estudado aborda o corte a laser de chapas finas cujas caracteŕısticas foram
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Figura 1: Fases de um plano de produção.

⇒

(a) Seleção das peças
para o corte.

⇒

(b) Determinação de um plano
de corte.

Depósito

(c) Determinação de um ca-
minho de corte para o plano
de corte.

definidas com base em casos reais. Para a ferramenta de corte consideramos: a) a ferramenta
de corte não se desgasta ao longo do corte, ou seja, a capacidade da ferramente é ilimita e b)
a ferramenta possui somente uma cabeça de corte. São considerados três estados posśıveis
para a ferramenta: desligada (se locomovendo longe da placa), ligada cortando e ligada
perfurando. Além disso, o diâmetro da ferramenta é pequeno, ou seja, não há espaço para
que a peça ao ser cortada se desloque na placa. A cabeça de corte sempre inicia o corte a
partir de uma origem predefinida (depósito) e ao finalizar o caminho de corte retorna ao
depósito.

Com relação as caracteŕısticas da placa e dos objetos a serem cortados, é conside-
rado que: a) não há sentido obrigatório para o corte de partes da placa; b) a placa possui
espessura fina, portanto o tempo de perfuração pode ser desconsiderado; c) a placa não é
superaquecida pelo calor gerado durante o processo de corte, logo não se deforma durante
o processo; d) o corte das peças pode ser realizado em etapas, ou seja, não é necessário que
a peça inteira seja cortada em uma vez; e) caso necessário, as peças são aproximadas por
poĺıgonos.

3. Modelo da literatura

Dewil, Vansteenwegen e Cattrysse (2011) analisam o problema de corte de peças
irregulares posicionadas em uma superf́ıcie de metal. Além das caracteŕısticas do problema
aqui estudado, os autores consideram que quando um contorno é completamente cortado,
o pedaço da placa correspondente a peça cortada se separa do restante da placa. Isso torna
imposśıveis novos cortes de elementos ou peças na parte separada, obrigando a existência de
restrições de precedência entre o corte de peças que estejam juntas ou que sejam posicionadas
no interior de outra peça. Pelo mesmo motivo é preciso tratar de forma especial peças que
possuem arestas em comum. Neste caso, os elementos em comum devem ser cortados antes
que as peças conectadas por eles sejam completamente cortados.

Para a modelagem matemática, os autores utilizaram a abordagem do problema
do caixeiro viajante generalizado (generalized traveling salesman problem - GTSP), consi-
derando cada aresta que compõe as peças como um distrito com duas cidades, sendo cada
cidade um sentido posśıvel de corte da aresta, conforme ilustrado na Figura 2(b). Para
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representar as cidades de cada aresta, os autores enumeraram as arestas de forma que a
aresta e é composta pelas cidades 2e − 2 e 2e − 1. Para o cálculo de distância entre duas
cidades i e j, é calculada a distância percorrida para viajar do nó final da aresta represen-
tada pela cidade i até o nó inicial da aresta representada pela cidade j. A distância para
percorrer uma aresta, considerada pelos autores, corresponde ao tempo que a ferramenta
de corte leva para atravessar a respectiva aresta. Nas Figuras 2(c) e 2(d) são ilustrados,
respectivamente, a distância entre as cidades 1 e 3, que é igual a zero, e a distância entre
as cidades 1 e 2, que é igual a 5.

Figura 2: Exemplo de abordagem do GTSP.
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(d) Distância entre as cidades 1 e 2.

Com exceção das restrições de precedência, as demais caracteŕısticas que compõem
o problema proposto pelos autores se assemelham com as caracteŕısticas do problema defi-
nidas na Seção 2, ou seja, as placas de corte consideradas são de espessura fina, portanto
o tempo gasto durante o processo de perfuração é desconsiderado, as peças são tratadas
por arestas, sem a necessidade de que as arestas que formam a peça sejam cortadas em
sequência, existe somente uma cabeça de corte e a placa não é afetada pelo calor durante
o processo de corte.

Considerando apenas as caracteŕısticas do problema estudado, ou seja, que o corte
de uma peça não implica que ela se mova, escrevemos a seguir o modelo de Dewil, Vanste-
enwegen e Cattrysse (2011) simplificado.

Parâmetros:
dij - distância para atravessar da cidade i até a cidade j;
a - quantidade de cidades (sentido de corte numa aresta) no grafo;
e - ı́ndice identificador da cidade;
n - quantidade de arestas no grafo.
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Variáveis:

xij - recebe valor 1 se o trajeto possui um movimento indo da cidade i para a
cidade j;

yde - recebe valor 1 quando a aresta d precede (não necessariamente de forma
imediata) a aresta e.

min
∑
i

∑
j

dijxij (1)

s.a :

a∑
i=1

(x2e−2,i + x2e−1,i) = 1, ∀e = 2, . . . , n, (2)

a∑
i=1

(xi,2e−2 + xi,2e−1) = 1, ∀e = 2, . . . , n, (3)

a∑
i=1

xij =

a∑
k=1

xjk, ∀j = 1, . . . , a, (4)

yde ≥ x2d−2,2e−2 + x2d−2,2e−1+

x2d−1,2e−2 + x2d−1,2e−1, ∀d, e = 2, . . . , n|d �= e, (5)

yde + yed = 1, ∀d, e = 2, . . . , n|d �= e, (6)

yde + yef + yfd + (x2e−2,2d−2 + x2e−2,2d−1+

x2e−1,2d−2 + x2e−1,2d−1) ≤ 2, ∀d, e, f = 2, . . . , n|d �= e �= f, (7)

y1e = 1, ∀e = 2, . . . , n, (8)

yde ≥ 0, ∀d, e = 2, . . . , n, (9)

xij ∈ {0, 1}, ∀i, j = 1, . . . , a|i �= j. (10)

A função objetivo (1) minimiza a distância total percorrida. As restrições (2) e
(3) garantem que cada aresta é visitada exatamente uma vez. As restrições (4) definem a
continuidade do percurso, enquanto que as restrições (5), (6), (7) e (8) impõem a eliminação
de subciclos ilegais. Por fim, as restrições (9) e (10) definem o domı́nio das variáveis.

4. Abordagem proposta

Após um levantamento dos trabalhos da literatura que tratam o CPDP, optou-se
por utilizar a abordagem do problema de roteamento de arcos capacitado (capacitated arc
routing problem - CARP) apresentada em Usberti, França e França (2011). Neste trabalho,
os autores apresentam uma conversão na qual é posśıvel adaptar o modelo CARP para o
CPDP. O CARP é definido da seguinte forma, dado um grafo G = (V,A), um subconjunto
de arestas obrigatórias R ⊆ A em que cada aresta possui uma demanda espećıfica, e de um
conjunto de véıculos idênticos com capacidade limitada q saindo de um depósito, encontrar
um conjunto de circuitos com custo mı́nimo que atenda toda a demanda das arestas sem
exceder a capacidade de cada véıculo.

Na literatura, encontramos diversos trabalhos que propõem conversões do CARP
para o problema de roteamento de véıculos capacitados (capacitated vehicle routing problem
- CVRP). O CVRP possui o objetivo de, dada um frota de véıculos idênticos e um conjunto
de vértices demandados (clientes), definir rotas com ińıcio e fim num depósito preestabele-
cido que atendam toda a demanda dos vértices sem exceder a capacidade de cada véıculo
e minimizando o custo da travessia.

Pearn, Assad e Golden (1987) propuseram o primeiro modelo de conversão do
CARP para o CVRP, transformando um grafo com R arestas obrigatórias do CARP num

4091



De 25 a 28 de Agosto de 2015.
Porto de Galinhas, Pernambuco-PEXLVII

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL

grafo com 3R + 1 vértices a serem atendidos no CVRP. Longo, Aragão e Uchoa (2006)
e Baldacci e Maniezzo (2006) apresentam melhorias nos modelos de conversão, gerando
grafos com 2R + 1 vértices para o CVRP. Mais recentemente, Foulds, Longo e Martins
(2014) desenvolveram um modelo de conversão que gera um grafo do CVRP com apenas
R+ 1 vértices.

Analisando as instâncias em comum resolvidas pelos autores, além da própria
simplicidade de cada modelo, observou-se que o trabalho de Baldacci e Maniezzo (2006)
apresentou melhor desempenho. A ideia de conversão proposta transforma cada extremo da
aresta demandada em um vértice, desta forma obtem-se um grafo completamente conectado
com 2R vértices, além do vértice depósito. A criação de um grafo deste tipo é feita para
que seja posśıvel seguir de uma aresta para qualquer outra diretamente, sem a necessidade
de percorrer outras arestas intermediárias.

A Figura 3 ilustra um exemplo de conversão de um grafo do CARP para o CVRP.
A imagem a esquerda representa o grafo original com seus respectivos vértices e as arestas
obrigatórias, enquanto que a imagem a direita representa o mesmo grafo convertido para
o CVRP com 2R + 1 vértices. Por exemplo, a aresta (1, 4) é transformada em dois nós
14 e 41, representando, respectivamente, seus extremos nos nós 1 e 4. O grafo convertido
é um grafo completamente conectado, no entanto, para facilitar a visualização, as arestas
não obrigatórias foram omitidas na figura. O depósito (Vértice 0) utilizado no CVRP
corresponde a qualquer um dos vértices no grafo original que seria utilizado como ponto de
ińıcio.

Figura 3: Grafo original e convertido para o CVRP.

⇒
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6
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21

41
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12
23
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34

0 0

0

0

0

Uma vez que o custo de travessia de cada aresta também deve ser convertido, uma
vez que os vértices do CVRP não são os mesmos vértices do CARP. Dado que um vértice i
que faz parte de uma aresta (i, k) no CARP é representado pelo vértice sik no CVRP e uma
aresta (i, j) no CARP é representada por (sij , sji) no CVRP, o cálculo dos novos custos se
dá da seguinte forma:

ĉsijskl =

{
0, se (sij , skl) ∈ R̂,

1
2cij + dist(i, k) + 1

2ckl, c.c.,
(11)

ĉ0sij = dist(0, i) +
1

2
cij , (12)

onde:
ĉsijskl - custo da aresta (ij, kl) no CVRP;
cij - custo da aresta (i, j) no CARP;
dist(i, k) - caminho mais curto entre os vértice i e k no CARP;
R̂ - conjunto das arestas obrigatórias do CARP.
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A função (11) favorece a travessia nas arestas obrigatórias, consideradas nulas,
enquanto que para as demais arestas o custo no grafo original é dividido em duas partes,
sendo cada metade atribúıda para cada vértice que compõe a aresta, pois todos os vértices
tem que ser visitados. Neste caso, o custo de travessia na aresta ĉsijskl tem valor igual a
metade do custo de ir da aresta i para a aresta j no grafo original mais a distância entre os
vértices i e k e mais metade do custo da aresta que liga os nós k e l no grafo original. Em
(12) calcula-se o custo das arestas não demandadas que saem do depósito, garantindo que,
se o mesmo trajeto for percorrido tanto no grafo CARP quanto no grafo CVRP, o custo
dos dois trajetos deve ser igual.

A demanda das arestas também deve ser convertida seguindo o mesmo racioćınio
do custo. Neste caso, a demanda da aresta é dividida entre os dois vértices que a formam,
não sendo necessária uma divisão exata, contanto que a soma das demandas dos dois vértices
seja igual a demanda original da aresta formada por eles:

q̂sij = q̂sji =
1

2
qij , ∀(sij , sji) ∈ R̂, (13)

onde:
q̂sij - demanda do vértice sij no CVRP;
qij - demanda da aresta (i, j) no CARP.

Uma vez convertidos todos os custos e as demandas, os autores propõem ummodelo
matemático para solução do CVRP, chamado de Edge CVRP (ECVRP), cujos parâmetros
e variáveis são:

Parâmetros:
Ĝ(V̂ , Ê) - grafo Ĝ composto pelo conjunto de vértices V̂ e pelo conjunto de arestas

Ê;
ĉij - custo da aresta (i, j);
m - quantidade total de véıculos;
V ′ - conjunto de vértices que compõem o grafo com exceção do vértice depósito.

Variáveis:
xij - variável que recebe valor 1 se a aresta (i, j) foi percorrida;
r(S) - número mı́nimo de véıculos necessários para percorrer o subconjunto de

arestas S sem que um subciclo ilegal seja formado.

O modelo proposto por Baldacci e Maniezzo (2006) é dado por (14) - (19):

min
∑

(i,j)∈Ê
ĉijxij (14)

s.a :
∑
j∈V̂
i<j

xij +
∑
j∈V̂
i>j

xji = 2, ∀i ∈ V
′
, (15)

∑
i∈S

∑
j∈S̄
i<j

xij +
∑
i∈S̄

∑
j∈S
i<j

xij ≥ 2r(S), ∀S ∈ S , (16)

∑
j∈V ′

x0j + xj0 = 2m, (17)
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xij = 1, ∀(i, j) ∈ R̂, (18)

xij ∈ {0, 1}, ∀(i, j) ∈ Ê. (19)

A função objetivo (14) minimiza o custo de atender os vértices do grafo. As
restrições (15) garantem a continuidade do trajeto, obrigando que cada vértice possua
uma aresta incidindo e uma saindo durante o percurso, enquanto que as restrições (16)
são responsáveis pela eliminação de subciclos ilegais, impondo que, para cada subconjunto
de vértices S, é necessária uma quantidade mı́nima de arestas sendo percorridas neste
subconjunto para garantir que um subciclo ilegal não seja formado. A restrição (17) define a
quantidade de véıculos necessários para atender todos os circuitos enquanto que as restrições
(18) garantem a travessia em todas as arestas obrigatórias. Por fim, as restrições (19)
definem o domı́nio das variáveis.

Devido ao alto custo computacional das restrições (16), propomos a utilização de
um outro conjunto de restrições que apresentam o mesmo resultado, porém com menor
custo computacional, as restrições de eliminação de subtour propostas por Miller, Tucker e
Zemlin (1960) (MTZ). Estas restrições fazem uso de uma variável para representar a ordem
na qual os vértices são visitados no percurso. Desta forma, as restrições de eliminação de
subciclo são reescritas como:

ui − uj + (n− 1)xij ≤ n− 2, i, j = 2, . . . , n, (20)

1 ≤ ui ≤ n− 1, i = 2, . . . , n, (21)

onde:
n - número de vértices do grafo,
ui - posição em que o vértice i foi visitado durante o percurso.

Adaptando o CVRP para o CPDP com as caracteŕısticas abordadas neste trabalho,
observa-se que ao utilizar uma ferramenta de corte com capacidade ilimitada a abordagem
não possui restrições de capacidade, tornando o CVRP num problema de roteamento de
véıculos (vehicle routing problem - VRP) e ao utilizar somente uma ferramenta de corte
(um véıculo), a abordagem passa a ter as caracteŕısticas que definem um problema do
caixeiro viajante (traveling salesman problem - TSP). O TSP consiste em, dado um grafo
G = (V,A), encontrar o circuito mı́nimo que percorra todos os vértices de G.

Portanto, além do uso da formulação MTZ, optou-se por utilizar restrições de con-
tinuidade de trajeto próprias do TSP (23) - (24) ao invés das restrições (15). É importante
também ressaltar que ao considerar somente uma cabeça de corte a restrição (17) se torna
desnecessária. Portanto, a abordagem do CPDP como um TSP é dada pelo modelo:

min
∑

(i,j)∈Ê
ĉijxij (22)

s.a :
∑
j∈V̂

xij = 1, ∀i ∈ V̂ , (23)

∑
j∈V̂

xji = 1, ∀i ∈ V̂ , (24)

ui − uj + (2|R̂| − 1)xij ≤ 2|R̂| − 2, i, j = 1, . . . , 2|R̂|, (25)

1 ≤ ui ≤ 2|R̂| − 1, i = 1, . . . , 2|R̂|, (26)
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xij + xji = 1, ∀(i, j) ∈ R̂, (27)

xij ∈ {0, 1}, ∀(i, j) ∈ Ê, (28)

ui ∈ Z+, ∀i ∈ V̂ , (29)

onde:
ui - variável que indica a ordem na qual o vértice i é visitado no percurso.

5. Experimentos computacionais
Testes computacionais foram realizados para comparar o desempenho da aborda-

gem proposta com o modelo existente da literatura adaptado para o problema estudado.
Os experimentos foram realizados num computador com processador Intel Xeon (2,00GHz),
sistema operacional Linux e 64GB de memória RAM.

5.1. Instâncias
Para realização dos testes computacionais foram utilizados planos de cortes pro-

postos para as instâncias RCO e BLAZEWICZ, clássicas da literatura de cortes e empa-
cotamento de peças irregulares. A instância BLAZEWICZ representa as peças originais,
enquanto que a RCO é formada pela envoltória convexa das mesmas peças. Cada conjunto
de testes possui 5 exemplos, sendo que o exemplo RCO1 (BLAZ1) consiste na alocação de
7 peças diferentes na placa. Para os demais exemplos, a quantidade de cada tipo de peça
é multiplicado pelo número da instância, ou seja, RCO2 e BLAZ2 possuem duas peças de
cada tipo alocadas na placa. Os planos de corte, isto é, o posicionamento das peças na
placa, são as soluções do problema de empacotamento de Rodrigues (2015). A Figura 4
ilustra dois planos de cortes, respectivamente, para as instâncias RCO1 e BLAZEWICZ1.

Figura 4: Planos de corte obtidos por Rodrigues (2015).

RCO1 (8*) BLAZEWICZ1 (8*)

5.2. Resultados
Os testes foram realizados utilizando o software de otimização ILOG CPLEX 12.6,

sendo que cada teste teve seu tempo de execução limitado em 1 hora (TL - 3600s). As
Tabelas 1 e 2 apresentam a performance do modelo proposto (TSP) e do modelo da li-
teratura (GTSP) de Dewil, Vansteenwegen e Cattrysse (2011) para as instâncias RCO e
BLAZEWICZ, respectivamente. A primeira coluna das tabelas descreve as instâncias e as
demais colunas apresentam, respectivamente, a melhor solução obtida a partir de cada um
dos modelos, a porcentagem de desvio para a solução ótima (GAP = (melhor solução -
limitante inferior)/melhor solução * 100) e os tempos para encontrar a solução obtida, TL
indica que o tempo limite foi atingido.

Analisando a Tabela 1, podemos observar que o modelo proposto consegue soluções
ótimas para 4 das 5 instâncias em no máximo 758s. Já o modelo de Dewil, Vansteenwegen
e Cattrysse (2011) atinge o tempo limite para todas as instâncias.

O mesmo comportamento pode ser observado na Tabela 2, onde o modelo proposto
obtém soluções ótimas para 3 das 5 instâncias, enquanto que o modelo da literatura não
encontra a solução ótima para nenhuma delas.
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Tabela 1: Performance dos modelos para as instâncias RCO.

Melhor Solução Obtida Gap(%) Tempo(s)

Instância TSP GTSP TSP GTSP TSP GTSP

RCO1 99,7 99,7 0,0 2,6 3,0 TL
RCO2 192,8 925,6 0,0 82,0 15,9 TL
RCO3 281,0 1413,0 0,0 82,5 134,7 TL
RCO4 373,3 2799,4 0,0 88,5 757,4 TL
RCO5 471,4 4069,7 0,4 90,3 TL TL

Tabela 2: Performance dos modelos para as instâncias BLAZEWICZ.

Melhor Solução Obtida Gap(%) Tempo(s)

Instância TSP GTSP TSP GTSP TSP GTSP

BLAZ1 103,7 106,2 0,0 5,6 3,1 TL
BLAZ2 200,1 890,9 0,0 80,1 23,4 TL
BLAZ3 297,3 1978,0 0,0 86,6 216,7 TL
BLAZ4 401,3 3324,7 2,0 89,4 TL TL
BLAZ5 491,1 4643,9 1,2 90,4 TL TL

6. Considerações finais

Neste trabalho o problema de determinação do caminho de corte (CPDP) foi abor-
dado como problema do caixeiro viajante (TSP). Comparando os resultados obtidos com o
modelo da literatura conclúımos que a abordagem proposta é mais eficiente.

Pretendemos avaliar essa abordagem proposta utilizando instâncias maiores e em
outras situações como um CPDP que possua caracteŕısticas como a utilização de placas
com espessura mais grossa, tornando o tempo de perfuração na placa considerável ou o
uso de uma cabeça de corte de diâmetro relevante, possibilitando que as peças totalmente
cortadas se desloquem na placa.
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