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RESUMO 

Este trabalho considera o Problema de Corte Bidimensional Guilhotinado Restrito e 
apresenta as seguintes contribuições: (1) Uma melhoria do método apresentado em [Velasco e 
Uchoa 2014] para o problema em destaque, fundamentado no Reactive Greedy Randomized 

Adaptive Search Procedure (GRASP Reativo); (2) O algoritmo X, baseado em Programação 
Inteira e capaz de provadamente obter os pesos ótimos para a relaxação de espaço de estados da 
Programação Dinâmica proposta em [Christofides e Hadjiconstantinou 1995]; (3) O algoritmo 
X2, proposto como uma generalização de X que usa pesos bidimensionais para obter limites 
ainda mais fortes; (4) O algoritmo X2Heu que consiste na adaptação de X2 para transformá-lo em 
uma heurística primal. O método resultante da combinação desses quatro elementos foi testado 
em um grande conjunto de instâncias e mostrou ser capaz de encontrar soluções com garantias de 
qualidade ou mesmo certificado de otimalidade. 

PALAVARAS CHAVE. Padrão de Corte Bidimensional. Programação Dinâmica. GRASP. 

ABSTRACT 

This work addresses the Constrained Two-dimensional Rectangular Guillotine Cutting 
Problem and presents the following contributions: (1) An improvement of the method presented 
in [Velasco and Uchoa 2014] for the featured problem, based on the Reactive Greedy 
Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP Reactive); The Algorithm X, based on 
Intenger Programming and capable of provably to obtain the optimal weights for the Dynamic 
Programming state space relaxation proposed in [Christofides and Hadjiconstantinou 1995]; (3) 
The X2 algorithm proposed as a generalization of X that uses two-dimensional weights in order 
to obtain even stronger upper bounds; (4) The X2Heu algorithm that consists in the adaptation of 
X2 to transform it into a primal heuristic. The method that results from the combination of those 
four elements was tested in a large set of instances and showed to be able to find solutions with 
quality guarantees or even certificate of optimality. 

KEYWORDS. Two-dimensional Cutting Pattern. Dynamic Programming. GRASP. 
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1. Introdução 
O Problema de Corte Bidimensional Guilhotinado Restrito (PCBGR) consiste em 

determinar um único padrão de corte de maior valor de utilidade total, que equivale na melhor 
forma de se extrair de uma peça retangular (Objeto) uma quantidade de peças retangulares 
menores (Itens) com seus valores de utilidade individuais sem exceder uma demanda pré-
estabelecida, a partir de cortes ortogonais a um dos lados dessas peças. Vale salientar que 
considerar a otimização deste problema em setores relacionados à produção de bens materiais, 
como por exemplo, metal mecânico, moveleiro, entre outros, resulta em significativa redução das 
sobras provenientes da execução dos cortes guilhotinados e, consequentemente, dos custos finais. 

Na geração do padrão de corte para o PCBGR são considerados o comprimento e a 
largura do objeto e dos itens (Bidimensional), junto com a produção máxima destes itens 
(Restrito). Os cortes ortogonais, obrigatoriamente, devem dar origem a dois novos retângulos 
(Guilhotinado). Os itens são obtidos sem possibilidade de rotação a partir destes cortes e podem 
apresentar valor de utilidade relacionado à sua medida de área (PCBGR sem peso) ou a 
relevância da sua produção (PCBGR com peso). O valor de utilidade total de um padrão de corte 
é dado pelo somatório dos valores dos itens que o compõe. Outro ponto importante na definição 
do PCBGR em destaque é que seu padrão é denominado não estagiado, isto é, o número de 
rotações ortogonais nas direções dos cortes não é limitado.  

O PCBGR pertence à classe NP-Difícil [Hifi 2004] e existem relativamente poucos 
trabalhos propondo métodos exatos para o PCBGR, como [Christofides e Whitlock 1977], 
[Christofides e Hadjiconstantinou 1995] e [Cung et al. 2000]. Entretanto, todos estes métodos 
ainda apresentam tempos proibitivos nas instâncias consideradas de médio e grande porte. 
Consequentemente, a utilização de métodos heurísticos e híbridos aparece com uma alternativa 
plausível e algumas dessas abordagens podem ser conferidas em [Alvarez-Valdés et al. 2002], 
[Hifi 2004], [Morabito e Pureza 2010] e [Furini et al. 2014].  

As contribuições do presente trabalho são as seguintes: 

� Os algoritmos heurísticos GRASP-2DA e GRASP-2DV foram apresentados em [Velasco e 
Uchoa 2014] para as variantes sem peso e com peso, respectivamente. Neste trabalho, esses 
algoritmos são melhorados utilizando-se conceitos do GRASP Reativo [Prais e Ribeiro 2000]. 

� [Christofides e Hadjiconstantinou 1995] propuseram uma programação dinâmica (PD) com 
relaxação do espaço de estados para a obtenção de limites superiores Zmin, onde a qualidade do 
limite depende de um vetor que atribui pesos aos itens. Para isso, criaram um algoritmo de 
ajuste de pesos inspirado no método do subgradiente para relaxação lagrangeana. Este trabalho 
propõe o algoritmo X, em que os pesos são calculados por Programação Inteira (PI). Esse 
algoritmo é provadamente ótimo no sentido de sempre obter os pesos que minimizam o limite 
superior final alcançado. 

� É proposta uma generalização da relaxação do espaço de estados que utiliza pesos 
bidimensionais para melhorar ainda mais a qualidade dos limites superiores Zmin. O algoritmo 
X2 é apresentado para esse ajuste ótimo dos pesos. 

� O algoritmo X2Heu também é proposto e consiste em uma heurística primal baseada na 
adaptação de X2. Assim como os novos GRASP-2DA/V Reativos (G-2DA/V Reativos), X2Heu é 
utilizada com a finalidade de obter um padrão de corte viável que melhore o limite inferior ZLB. 

� Um método composto dos algoritmos X, X2 e X2Heu é aplicado em um conjunto de 30 instâncias 
clássicas da literatura e também no conjunto de 450 instâncias proposto em [Morabito e Pureza 
2010]. Nas instâncias clássicas, foram obtidas todas as soluções ótimas em tempo razoável e em 
27 delas o algoritmo X ou X2 forneceu certificados de otimalidade. Nas novas instâncias, foram 
encontradas 307 soluções certificadamente ótimas. 

O artigo está dividido da seguinte forma: a Seção 2 é sobre os algoritmos G-2DA/V 
Reativos, a Seção 3 apresenta os algoritmos X e X2, a Seção 4 descreve a utilização dos 
múltiplos padrões da PD e a heurística X2Heu e a Seção 5 exibe os resultados computacionais e a 
última seção expõe os comentários finais. 
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2. Algoritmos GRASP-2DA e GRASP-2DV Reativos 
Inspirados no método GRASP Reativo proposto por [Prais e Ribeiro 2000], os 

algoritmos heurísticos G-2DA e G-2DV Reativos se distinguem conforme é definido o valor de 
utilidade dos itens para o PCBGR não estagiado. Estas propostas reativas são ampliações dos 
respectivos algoritmos GRASP-2DA e GRASP-2DV [Velasco e Uchoa 2014] e a presente seção 
destaca as diferentes estratégias utilizadas na arquitetura destes novos algoritmos. 

2.1 Ajuste do Parâmetro Alfa 
O método GRASP Reativo provém do GRASP clássico [Feo e Resende 1989] e, 

basicamente, diferencia-se na Fase de Construção, quando o parâmetro α é deliberado após uma 
fina calibragem feita a partir de uma variação do α no decorrer de algumas iterações [Prais e 
Ribeiro 2000]. No ajuste deste parâmetro da Lista Restrita de Candidatos (LRC), considera-se um 
conjunto finito Α de valores no intervalo [0, 1], pré-definidos de acordo com as características do 
problema, e o alfa reativo αR escolhido entre estes valores é aquele que após um determinado 
número de iterações iterC retorna com maior frequência a solução de maior valor.   

2.2 Ajuste do Parâmetro Psi e Lista Restrita de Faixas 
Assim como na versão inicial do algoritmo G-2D [Velasco et. al 2008], o valor da faixa 

guilhotina é dado pelo seu percentual de perda interna. Sabendo que ao final de cada Fase de 
Melhoria dos algoritmos G-2DA/V, tem-se produzida quatro configurações distintas de faixas 
guilhotinas FHM, FHA, FVM e FVA, define-se FMin como a faixa guilhotina de menor valor entre as 
faixas correntes. O parâmetro ψ é o percentual de perda aceitável em uma faixa e determina a 
cardinalidade da Lista Restrita de Faixas (LRF) candidatas a compor um padrão de corte. Se a 
diferença entre o valores de uma das faixas e de FMin for menor ou igual a ψ, esta faixa é incluída 
na LRF e a nova faixa a compor o padrão de corte é escolhida aleatoriamente em LRF. Vale 
destacar que o parâmetro psi reativo ψR não é valor arbitrário e também deve ser calibrado a 
partir de um conjunto finito Ψ de valores pré-estabelecidos nos algoritmos G-2DA/V Reativos. 

2.3 Lista Restrita de Candidatos no Algoritmo GRASP-2DV Reativo 
No G-2DV Reativo, a LRC apresenta uma modificação na definição do critério guloso  

β = max {v(pi)/u(pi); pi ∈V}, onde v(pi) e u(pi) são funções que retornam o valor de utilidade e a 
medida de área dos itens pi, respectivamente, V = {pi ∈ C’/ α.σ ≤ u(pi) ≤ σ} é uma lista que 
considera apenas a grandeza área de itens com demanda não atendida e LRC = {pi ∈V/ α.β ≤ v(pi) 
≤ β} é constituída dos itens que apresentam as maiores razões entre o valor de utilidade e sua 
medida de área. É importante destacar que a diferença entre os algoritmos G-2DA e G-2DV 
Reativos restringe-se apenas a forma como é constituída essa LRC.  

2.4 Pseudocódigo dos Algoritmos GRASP-2DA/V Reativos 
Inicialmente, os dados de entrada, de saída e as variáveis são apresentados para o 

melhor entendimento do pseudocódigo genérico dos algoritmos G-2DA/V Reativos. 

� m :  número de itens distintos; 
� pi :  item (ci, li), de comprimento ci e largura li, i = 1,..., m; 
� Di :  demanda do item i a ser produzidos, i = 1,..., m; 
� R :  objeto retangular em estoque (C, L), de comprimento C e largura L; 
� φ :  parâmetro que determina as iterações com repetição de uma faixa homogênea;  
� Α : conjunto dos valores do parâmetro α considerados na fase de calibragem do αR; 
� Α’ : conjunto dos valores resultante do parâmetro αR considerados na fase reativa; 
� Ψ : conjunto dos valores do parâmetro ψ considerados na fase de calibragem do ψR; 
� pitens :  valor percentual do número de itens utilizados na geração dos padrões;    
� maxiter :  número máximo de iterações na execução do G-2DA/V; 
� iterC : número de iterações com os elementos de Α na fase de calibragem; 
� iterR : número de iterações com os elementos de Α’ na fase reativa; 
� fα : frequência da melhor solução para cada α de Α; 

3873



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

� padS
*
αatual :  melhor padrão de corte para um determinado α; 

� valorS*αatual :  valor de utilidade total do melhor padrão de corte para um determinado α;  
� padSR :  melhor padrão de corte reativo; 
� valorSR :  valor de utilidade total do melhor padrão de corte reativo. 

           Procedimento G-2D Reativo (p, d, R, Α,Ψ, φ, pitens, iterC, iterR) 
1. padSR = ∅, valorSR = 0 e fαR = 0; 
2. Para (αatual ∈ Α) faça fαatual = 0, padS

*
αatual = ∅ e valorS

*
αatual = 0; 

3.   Para (ψatual ∈ Ψ) faça Executa-se GRASP-2DA/V, com maxiter = iterC, α = αatual e ψ = ψatual; 
4.    Atualiza-se fαatual; 
5.   Se (valorS

*
αatual > valorSR) faça  

6.     fαR = fαatual, αR = αatual e ψR = ψatual, padSR = padS
*
αatual e valorSR = valorS

*
αatual; 

7.    Se (valorS
*
αatual = valorSR) faça 

8.     Se (fαatual > fαR) faça   
9.      fαR = fαatual, αR = αatual e ψR = ψatual, padSR = padS

*
αatual e valorSR = valorS

*
αatual; 

10.    Se (fαatual = fαR) faça 
11.      Escolha, aleatoriamente, αR e atualiza-se fαR, ψR, padSR e valorSR; 
12. Determina Α’; 
13. Para (αRatual ∈Α’) faça Executa-se GRASP-2DA/V, com maxiter = iterR, α = αRatual e ψ = ψR; 
14.   Se (valorS

* > valorSR) faça padSR = padS
* e valorSR = valorS

*; 
15. Retorna (padSreativo, valorSreativo); 

             Fim G-2D Reativo 

3. Limites Superiores para o PCBGR por PD e PI: Algoritmos X e X2 
Um padrão de corte ótimo para o PCBGI (Irrestrito), que não considera a demanda dos 

itens produzidos, pode ser gerado a partir das soluções dos subproblemas obtidos pela aplicação 
de cada um dos possíveis cortes guilhotinados horizontais ou verticais. Isso permite que este 
problema seja resolvido via PD em tempo pseudo-polinomial e a complexidade do algoritmo 
depende dos valores de C e L. Diferentemente da abordagem proposta por [Gilmore e Gomory 
1965], as fórmulas de recorrência apresentadas por [Beasley 1985] não limitam a quantidade de 
estágios no padrão de corte e juntamente com os conceitos de Pontos de Discretização de [Herz 
1972], foram utilizadas por [Cintra et al. 2008] no desenvolvimento de um algoritmo exato para o 
PCBGI comprovadamente eficaz para valores de C e L não maiores que 1000.  

Por outro lado, a resolução do PCBGR por PD pode ser muito mais desafiadora do que 
a do PCBGI. Isso se deve a necessidade de controlar quantas cópias de cada item vão estar nas 
soluções de cada um dos subproblemas. Sejam D e d vetores de m dimensões indicando a 
demanda original dos itens e o maior número permitido de cópias de cada item na solução de um 
subproblema, respectivamente. Define-se v(c, l, d) = max({vi|1 ≤ i < m, ci ≤ c, li ≤ l, di ≥ 1} ∪ 
{0}) como o maior valor obtido com a possível produção de um único item i com di positivo no 
subretângulo (c, l). Considerando que o padrão de corte ótimo para pode ser composto por um 
único item, ou ter um corte guilhotinado vertical na posição c’ ou possuir um corte guilhotinado 
horizontal na posição l’, o valor da melhor solução no subretângulo (c, l), respeitando as 
demandas máximas indicadas por d, é obtido pela seguinte recorrência: 

V(c, l, d) = max(v(c, l, d), {V(c’, l, d’) + V(c ˗ c’, l, d ˗ d’) | c’ ∈ P1, 0 ≤ d’ ≤ d},         
   {V(c, l’, d’) + V(c, l ˗ l’, d ˗ d’) | l’ ∈ P2, 0 ≤ d’ ≤ d}),        (3.1) 

onde P1 e P2 são os pontos de discretização para os cortes verticais e horizontais. O valor da 
solução ótima do PCBGR é dado por V(C, L, D). Entretanto, essa PD apenas teria utilidade 
prática em problemas muito pequenos. A necessidade de considerar todas as possíveis divisões 
do vetor d entre os dois subproblemas faz com que o número de estados cresça por um fator de 
∏ (�

��� Di + 1) em relação ao número de estados do PCBGI correspondente. 
[Christofides e Hadjiconstantinou 1995] propuseram uma Relaxação do Espaço de 

Estados para produzir limites superiores fortes para o PCBGR. A ideia é associar um peso inteiro 
não negativo qi para cada item i e impor que a soma desses pesos em uma solução não deve 
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exceder o valor Q = ∑ (�
��� Diqi). Desta forma, a PD relaxada que determina o valor do melhor 

padrão de corte em (c, l) com peso não maior do que q define-se nas seguintes fórmulas, 

 v(c, l, q) = max({vi|1 ≤ i < m, ci ≤ c, li ≤ l, qi ≤ q} ∪ {0}),        (3.2) 
V(c, l, q) = max(v(c, l, q), {V(c’, l, q’) + V(c ˗ c’, l, q ˗ q’) | c’ ∈ P1, 0 ≤ q’ ≤ q}, 

    {V(c, l’, q’) + V(c, l ˗ l’, q ˗ q’) | l’ ∈ P2, 0 ≤ q’ ≤ q}).                    (3.3) 

Assim sendo, o limite superior do PCBGR é dado por V(C, L, Q). Essa relaxação tende a ser 
melhor tratável porque o número de estados em relação ao número de estados da PD para o 
PCBGI é apenas multiplicado pelo fator (Q + 1). De fato, atribuindo-se pesos zeros para a maioria 
dos itens é possível manter o valor de Q relativamente baixo. 

O valor do limite superior obtido com essa PD depende fortemente do vetor de pesos q 
escolhido. Com o objetivo de obter bons pesos capazes de determinar limites superiores de 
qualidade, Christofides e Hadjiconstantinou propuseram um algoritmo inspirado no método do 
subgradiente.  

Seja b o vetor de dimensão m correspondente a uma solução ótima de valor Z da PD 
com certo vetor de pesos q. Caso bi ≤ Di para todo item i, então esse b viável é certamente a 
solução ótima do PCBGR. Caso contrário, Z é um limite superior válido. O algoritmo de ajuste 
de pesos faz sua primeira iteração com o vetor de pesos q nulo, isto é, Q tem valor 0. Em seguida, 
a PD é executada e retorna uma solução b. As iterações seguintes atualizam q de acordo com as 
soluções obtidas b, usando a seguinte fórmula: 

( )

 i i i i i

i

i i i i i

q  t b  - D                se b > D                                   
q  = 

max 0, q - t D  - b    se b D ,                          (3.4)

  +  


  ≤  

 

onde t é um escalar positivo que representa o tamanho do passo. A ideia consiste em aumentar o 
peso dos itens que estão em excesso e reduzir o peso dos itens que aparecem abaixo da demanda. 
[Silveira e Morabito 2002] e [Morabito e Pureza 2010], também, utilizam esse esquema de ajuste 
de pesos, mas propondo uma melhoria na fórmula de cálculo do passo. Esse algoritmo pode 
terminar em um dos seguintes casos: ou o passo se torna muito pequeno, ou o valor de Q está 
muito grande, ou o valor de Z se iguala ao valor da melhor solução viável conhecida e, nesse 
caso, essa solução passa a ter um certificado de otimalidade. De qualquer forma, denomina-se 
como Zmin o menor valor de Z ao longo das iterações e este é um limite superior para o PCBGR.  

3.1 Algoritmo X 
Propõe-se um novo algoritmo de ajuste de pesos para a relaxação do espaço de estados 

de Christofides e Hadjiconstantinou. Uma característica desse novo algoritmo é considerar não 
apenas a solução b da iteração corrente, mas todas as soluções obtidas nas n iterações já 
realizadas. Seja bj o vetor da solução de valor Zj gerada na iteração j, assume-se que todas essas n 
soluções são inviáveis. Caso contrário, a solução ótima do PCBGR já teria sido encontrada. 
Define-se o seguinte programa linear inteiro chamado de PLI(n): 

m

i i
i=1

m

ij i i
i=1

    Min      Q = D q                                                                     (3.5)

      s.a:      (b - D )q 1   para todo j = 1,...,n                           (3.6)

           

≥

∑

∑

i      q 0  e  Inteiro                                                          (3.7)≥

 

Os novos pesos para a iteração seguinte são dados pela solução de PLI(n). As restrições (3.6) se 
baseiam no fato de que a possibilidade do novo vetor de pesos q melhorar Zmin está condicionada 
a eliminação de todas as n soluções geradas anteriormente do conjunto de soluções da PD 
relaxada. No algoritmo X descrito a seguir, os dados de entrada p, D e R são informações 
referentes à instância do PCBGR e a saída Certopt notifica se há um certificado de otimalidade. 

           Procedimento X (p, d, R) 
1. n = 1, q = 0, Zmin = ∞; 

3875



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

2. Resolva a PD relaxada com o vetor q, obtendo uma solução bn de valor Zn; 
3. Se (Zn < Zmin) faça  Zmin = Zn; 
4. Se (bn viável) faça Retorna (Zmin, Certopt  = True); 
5. Resolva o PLI(n); 
6. Se (PLI(n) inviável) faça Retorna (Zmin, Certopt = False); 
7. Atualiza vetor q e Q com a solução ótima de PLI(n); 
8. n = n + 1; 
9. Volta ao passo 2; 

             Fim X 

Lema 1. O algoritmo X termina em um número finito de passos. 
 

Prova: A definição de PLI(n) faz com que nunca sejam geradas soluções bj repetidas. Como 
existe um número finito de soluções, o algoritmo deve parar. □ 

 

Teorema 1. O algoritmo X sempre obtém Zmin = ZUBopt, que é o menor limite superior possível de 

ser encontrado pela PD relaxada com qualquer vetor de pesos. Além disso, a iteração da PD 

relaxada que encontra ZUBopt, utiliza o menor valor de Q que obtém esse valor. 
 

Prova: Caso X pare com certificado de otimalidade, certamente Zmin = ZUBopt. Caso contrário, X 
parou porque PLI(n) é inviável. Neste caso, suponha que exista um vetor de pesos inteiros qopt 
que produza um limite ZUBopt < Zmin. É impossível existir uma solução bj, 1 ≤ j ≤ n, tal que 
∑ (b�	 − �

��� Di)qopt i < 1, pois essa solução com valor Zj ≥ Zmin seria uma solução da PD relaxada 
com pesos qopt com valor maior que ZUBopt. Logo qopt é viável para PLI(n). Contradição. 

Seja n’ a primeira iteração que produziu bn’ com valor Z n’ = Zmin. Se n’ = 1, então o 
vetor peso da PD relaxada era nulo. Assumindo que n’ > 1, os pesos da PD relaxada na iteração 
n’ são obtidos da solução ótima de PLI(n’-1). Todas as soluções bj, 1 ≤ j ≤ n-1, tem valor maior 
que Zmin. Logo, qualquer vetor de pesos q capaz de produzir um limite com valor Zmin tem que 
satisfazer ∑ (b�	 − �

��� Di)qi ≥ 1, para todo j =1,...,n’. Portanto, esses pesos não podem levar a um 
valor de Q menor do que o obtido por PLI(n’). □ 

 

Na grande maioria das instâncias da literatura testadas, o algoritmo X termina em 
menos de 5 iterações e com valores de Q inferiores a 10. Entretanto, em algumas instâncias, por 
exemplo, com itens apresentando demanda unitárias, o número de iterações ou os valores de Q 
podem crescer consideravelmente, sem haver melhora significativa de Zmin. Para impedir essa 
situação, pode-se truncar o algoritmo X introduzindo-se um limite maxiter ao número de 
iterações e um valor máximo Qmax para Q. Este último limite é implementado da seguinte forma: 
ao se resolver PLI(n), caso o Q obtido seja maior que Qmax, o algoritmo finaliza retornando 
(Zmin, Certopt = false). A prova do seguinte teorema é análoga ao do Teorema 1. 
 

Teorema 2. Suponha que o algoritmo X seja executado sem limite de iterações, mas com um 

limite Qmax. Nesse caso, o Zmin retornado sempre vai ser igual ao menor limite superior possível 

de ser encontrado pela PD relaxada com qualquer vetor de pesos que não ultrapasse Qmax. 
 

3.2 Algoritmo X2 
Com o objetivo de obter limites superiores ainda mais fortes por PD, introduz-se aqui 

uma generalização do conceito de Relaxação de Espaço de Estados de [Christofides e 
Hadjiconstantinou 1995]. A ideia é que cada item i passe ser associado a um peso inteiro não 
negativo bidimensional qi = (q1i, q2i). A nova PD relaxada deve impor que a soma dos pesos dos 
itens em uma solução não deve exceder o valor bidimensional Q = (Q1 = ∑ (�

��� Diq1i), Q2 = 

∑ (�
��� Diq2i)). A fórmula de recorrência é a mesma mostrada em (3.3), mas nessa nova 

interpretação, q representa vetores de pesos bidimensionais. Sendo assim, o número de estados da 
PD passa a ser (Q1+1).(Q2+1) vezes maior do que a PD para o PCBGI. 

A adaptação do algoritmo X para os pesos bidimensionais exige a definição de um novo 
problema de otimização para atualizar esse vetor bidimensional q denominado PQI(n): 
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1 2
m

1 i 1i
i=1

Min      (Q +1)(Q +1)                                                                   (3.8)

    s.a:     Q = (D q )                                                                  (3.9)

        

∑
m

2 i 2i
i=1

m

ij 1i 1 i
i=1

ij

         Q = (D q )                                                                (3.10)

                 (b q ) - Q + M(1 - y ) 1    para todo j = 1,...,n      (3.11)

                 (b

≥

∑

∑
m

2i 2 i
i=1

1

1 2 i

q ) - Q + My 1           para todo j = 1,...,n      (3.12)

                y  = 1                                                                            (3.13)

                 Q , Q , q 0  

≥

≥

∑

i

e  Inteiro                                             (3.14)
                 y  Binário                                                                      (3.15)

 

No modelo PQI(n), a função objetivo quadrática busca minimizar o número de estados 
na PD relaxada e as igualdades (3.9) e (3.10) são a definição de Q1 e Q2, em função dos pesos q1i 
e q2i, atribuídos a cada item nessa ordem. Se uma variável binária yj receber valor 1, então a 
solução j precisa ser eliminada pelo conjunto de pesos q1, mas não precisa ser também eliminada 
pelos pesos em q2. O contrário acontece se a yj é atribuído o valor 0. Estas variáveis aparecem nas 
restrições (3.11) e (3.12) e os coeficientes M devem grandes o suficiente para garantir essa 
lógica. A restrição (3.13) não é essencial, serve apenas para reduzir o grau de simetria de PQI(n), 
indicando que a solução 1 deve ser eliminada pelos pesos de q1. Define-se o algoritmo X2 como 
sendo a generalização do algoritmo X para pesos bidimensionais, que agora são atualizados pela 
solução de PQI(n). A prova do seguinte teorema é análoga ao do Teorema 1. 

 

Teorema 3. X2 sempre obtém Zmin = ZUB2opt, isto é, o menor limite superior possível encontrado 

pela PD relaxada com qualquer vetor de pesos bidimensionais. Além disso, a iteração da PD que 

encontra ZUB2opt utiliza pesos que fazem a quantidade (Q1+1).(Q2+1) ser a menor possível dentre 

todos os pesos que podem obter ZUB2opt. 
 

Teorema 4. ZUB2opt ≤ ZUBopt, podendo a desigualdade ser estrita. 
 

Prova: Para obter um limite igual a ZUBopt usando uma PD com pesos bidimensionais, bastaria 
usar valores de q1 iguais ao pesos ótimos da PD com pesos unidimensionais e manter os valores 
em q2 iguais a 0. Para mostrar que a desigualdade pode ser estrita, dá-se um exemplo com a 
instância definida por R = (6, 1), m = 2, p1 = (3, 1), d1 = 1, v(p1) = 3, p2 = (2, 1), d2 = 2 e v(p2) = 
2. Executando o algoritmo X obtém-se b1 = (2, 0) e Z1 = 6. Após a resolução de PLI(1), tem-se q 
= (1, 0) e a solução b2 = (0, 3), com Z2 = 6. Sendo assim, o PLI(2) é: 

1 2

 1 2

 1 2

Min      q + 2q                                                                 (3.16)
    s.a:      q - 2q 1                                                          (3.17)

               - q +  q
≥

≥

 1 2

1                                                          (3.18)

              q ,q 0  e  Inteiro                                        (3.19)≥

 

Como PLI(2) é inviável, o algoritmo X terminaria com Zmin = ZUBopt = 6. Entretanto, o algoritmo 
X2 terminaria por otimalidade com Zmin = ZUB2opt = 5. Esse limite é obtido com os pesos q1 = (1,0) 
e q2= (0,1). □ 

 

Existem softwares disponíveis para resolver problemas de PI com função objetivo 
quadrática. Entretanto, por simplicidade e para evitar a possibilidade dessa resolução demandar 
um tempo computacional maior, opta-se nos experimentos computacionais em simplificar a 
função objetivo de PQI(n) para minimizar Q1 + Q2. Dessa forma, o problema pode ser resolvido 
com programação linear inteira. Notar que mesmo com essa simplificação, o algoritmo X2 
sempre encontra o menor limite superior possível ZUB2opt. Porém, esse limite possivelmente vai 
ser obtido com pesos que não minimizam o número de estados na PD. Consequentemente, obter 
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limites mais fortes através de pesos bidimensionais pode ser mais demorado do que usando pesos 
unidimensionais. Assim sendo, torna-se mais interessante utilizar esses pesos apenas depois que o 
algoritmo X finalizar. A partir destas considerações e fazendo uso dos limitantes maxiter e Qmax, 
o algoritmo X2 é descrito a seguir. 

           Procedimento X2 (p, d, R, maxiter, Qmax) 
1. Executa-se o algoritmo X, obtendo o limite Zmin; 
2. Se (X parou por otimalidade) faça Retorna (Zmin, Certopt = True); 
3. Determine B o conjunto das n soluções encontradas na execução de X; 
4. Resolva o PQI(n); 
5. Se (PQI(n) inviável ou Q1 > Qmax ou Q2 > Qmax ou n > maxiter) faça  
6.   Retorna (Zmin, Certopt = False); 
7. n = n+1 
8. Resolva a PD relaxada com o vetor q, obtendo uma solução bn de valor Zn; 
9. Se (Zn < Zmin) faça  Zmin = Zn; 
10. Se (bn viável) faça Retorna (Zmin, Certopt  = True)}; 
11. Volta ao passo 4; 

             Fim X2 

4. Limites Inferiores para o PCBGR por PD e PI: Múltiplos Padrões PD e Heurística X2Heu 
O esforço computacional a cada execução da PD com os algoritmos X e X2 justifica-se 

não somente pelos bons limites superiores Zmin obtidos, mas também pela qualidade dos 
múltiplos padrões ótimos ou subótimos encontrados na matriz da PD, para cada possível corte 
horizontal ou vertical no retângulo (C, L). Caso algum destes padrões seja viável e tenha valor 
maior do que ZLB da melhor solução viável encontrada, ZLB é atualizado. Caso esse novo ZLB seja 
igual a Zmin, é atribuído o certificado de otimalidade a essa solução e o algoritmo termina. Senão, 
busca-se melhorar o limite inferior ZLB com a execução do algoritmo G-2D Reativo seguido de 
uma heurística baseada na PD da relaxação do espaço de estados. 

4.1 Heurística X2Heu 

Supondo que de alguma forma se tenha escolhido um vetor de pesos q em que vários 
itens apresentem peso positivo, para que a PD relaxada encontre um limite superior válido, deve-
se resolver V(C, L, Q), onde Q = ∑ (�

��� Diqi). Esse valor de Q se faz necessário porque é possível 
que a solução ótima do PCBGR use exatamente Di cópias de cada item com peso positivo. 
Porém, na prática, é muito improvável que isso aconteça. Isso significa que calculando V(C, L, 
Qheu), onde Qheu é um valor menor do que Q, existe uma possibilidade razoável de que uma PD 
mais restrita elimine apenas soluções inviáveis ou soluções viáveis subótimas. A heurística 
proposta X2Heu se baseia nessa observação. 

Admitindo que se esteja trabalhando com pesos bidimensionais. São fixados valores 
para Q1heu e Q2heu e depois se escolherá pesos q através da resolução do seguinte modelo, 
chamado de PLI2H(n): 

m

i 1i 2i
i=1

m

ij 1i 1heu i
i=1

        Min      D (q q )                                                                      (4.1)

        s.a:      (b q ) - Q + M(1 - y ) 1    para todo j = 1,...,n        (4.2)

  

+

≥

∑

∑
        

 

  
m

ij 2i 2 heu i
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1

        (b q ) - Q + My 1           para todo j = 1,...,n        (4.3)

                y  = 1                                                                                  (4.4)

          

≥∑

i

i

     q 0  e  Inteiro                                                               (4.5)
                 y  Binário                                                                           (4.6)

≥

 

Os valores de q obtidos por PLI2H(n) podem ser tais que Q1 = ∑ (�
��� Diq1i) > Q1heu ou Q2 = 

∑ (�
��� Diq2i) > Q1heu. Dessa forma, ao se resolver V(C, L, Qheu) não se obtém um limite válido. Por 
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outro lado, PLI2H(n) consegue eliminar da PD conjuntos de soluções indesejáveis muito maiores 
do que os modelos exatos poderiam fazer.   

Esta heurística funciona da seguinte forma: quando o algoritmo X2 termina na n-ésima 
iteração com PQI(n) inviável ou, ainda, apresentando Q1 ou Q2 maior que Qmax, são armazenados 
o conjunto B das n soluções encontradas na execução de X2, o Zmin vigente e os valores de Q1 e 
Q2 encontrados em PQI(n-1), nomeados de Q1X2 e Q2X2 nessa ordem. Executa-se, então, o 
algoritmo G-2D Reativo para obter uma boa solução viável que melhore o limite inferior ZLB. Na 
sequência, não obtendo valorSR igual a Zmin, para determinados valores fixos de Q1heu e Q2heu se 
executa o seguinte procedimento de descida heurística em busca de soluções viáveis: 

           Procedimento Descidaheu (p, d, R, n, maxiter, Qmax, Q1heu, Q2heu, B, ZLB) 
1. Determine B o conjunto das n soluções encontradas na execução de X2; 
2. Resolva PLI2H(n); 
3. Se (PQI(n) inviável ou Q1 > Qmax ou Q2 > Qmax ou n > maxiter) faça Retorna (ZLB); 
4. n = n+1 
5. Resolva a PD relaxada com o vetor q e Q1heu, Q2heu, obtendo uma solução bn de valor Zn; 
6. Se (bn viável) faça  
7.   Se (Zn = Zmin)faça Retorna (Zmin, Certopt  = True)}; 
8.   Se (Zn > ZLB) faça ZLB = Zn; 
9. Volta ao passo 2; 

             Fim Descidaheu  

Todas as descidas se iniciam com o mesmo conjunto de soluções B. Isso faz sentido 
porque todas as soluções ótimas obtidas ao longo de X2 são inviáveis e tem valor maior ou igual 
a Zmin. Assim como, as soluções subótimas viáveis são inferiores a ZLB. Logo, um conjunto de 
pesos q que não elimine essas soluções da PD não teria como encontrar soluções viáveis que 
atualize ZLB. Por outro lado, as soluções adicionais (viáveis ou inviáveis) geradas em cada 
descida são descartadas na descida seguinte. Nos experimentos realizados até o momento faz-se 
uma descida para cada par de valores positivos de Q1heu e Q2heu tais que Q1heu ≤ Q1X2 e Q2heu ≤ 
Q2X2, com os múltiplos padrões da PD sendo analisados. 

5. Resultados Computacionais 
Foram realizados testes em instâncias do PCBGR disponibilizadas pelo ESICUP. No 

primeiro conjunto, aparecem 30 instâncias clássicas da literatura, onde 14 destas são com peso e 
as outras 16 sem peso. O segundo conjunto apresenta 450 instâncias sem peso, geradas 
aleatoriamente por [Morabito e Pureza 2010]. Estas instâncias randômicas estão divididas em 3 
classes que se diferenciam de acordo com a demanda dos itens, onde cada grupo denominado 
pelas siglas R_n_S ou R_n_L apresentam 15 instâncias com n itens relativamente pequenos ou 
grandes nessa ordem. O mesmo conjunto total de 480 instâncias foi utilizado em [Morabito e 
Pureza 2010] para validar seu algoritmo DP_AOG. 

Os algoritmos G-2DA/V Reativos, X, X2, X2Heu e a composição destes, indicada por X2D, 
foram implementados em linguagem C/C++ (Visual C++ 2010 Express), os modelos de PI foram 
resolvidos pelo CPLEX 12.5.1 e os testes foram realizados em um computador com processador 
Intel(R) Core(TM)i5-3320M 2.6 GHz, com 4GB de memória RAM e Windows 7 de 64 bits. Já o 
algoritmo DP_AOG foi feito em Pascal (Delphi 7/Borland) e executado em um computador com 
processador Pentium IV 2.99 GHz e 2GB de RAM. 

Os resultados dos algoritmos referenciados em testes no conjunto de instâncias 
discriminadas encontram-se nas tabelas 5.1-5.5. Nas tabelas referentes às instâncias clássicas, 5.1 
e 5.2, as colunas 1 e 2 se referem ao nome da instância e sua quantidade de itens. Nas colunas 3-9 
são apresentados os resultados dos algoritmos DP_AOG, X2D e G-2D Reativo médio e da melhor 
solução. As três colunas seguintes informam os parâmetros α e ψ da melhor solução encontrada 
com o G-2D Reativo e o seu respectivo gap percentual. As soluções marcadas com * indicam o 
ótimo gerado sem certificado e ** assinalam o ótimo com certificado. Já as tabelas 5.3-5.5 
mostram os resultados das instâncias randômicas, com a coluna 1 determinando as linhas que são 
expostas os respectivos resultados médios destes algoritmos para cada grupo de instâncias e as 
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colunas 2-13 apresentando esses resultados. Ainda nestas tabelas, destacam-se as linhas 2 e 7, 
com os relativos Zmin, e os percentuais de certificados de otimalidade nas linhas 6 e 11. Em todas 
as tabelas, os respectivos tempos da melhor solução e de execução total estão em segundos. 

TABELA 5.1 – Resultados nas Instâncias Clássicas com peso. 

  
TABELA 5.2 – Resultados nas Instâncias Clássicas sem peso. 

  

Estes valores foram obtidos em 10 execuções do G-2D Reativo, adotando-se os 
seguintes parâmetros: semente aleatória, Α = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5}, Α’ = {αR, αR ± 0.025, αR ± 
0.05}, Ψ = {0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05},  φ = 5, pitens = 50% na primeira metade das iterações e 
pitens = 10% nas seguintes, com iterC = 1000 e iterR = 5000, totalizando 50000 iterações. Em 
rodada única com o X2D ficaram fixados: semente 123, maxiter = 100, Qmax = 20 em X e X2Heu, e 
Qmax = 30 no X2. 

Observando os resultados nas instâncias clássicas do PCBGR, verifica-se nas tabelas 
5.1 e 5.2 que o algoritmo X2D obteve todas as soluções ótimas e ampliou os certificados de 
otimalidade com as instâncias CW2 e OF2. A nova versão reativa dos algoritmos G-2DA/V 
melhoraram o gap em 7 instâncias, sendo 4 ótimos a mais e totalizando 23 ótimos.  

Nas tabelas 5.3-5.5, observa-se nos resultados apresentados pelo algoritmo X2D que os 
valores para os respectivos Zmin são melhores em 21 grupos dessas instâncias, a quantidade de 
médias de ZLB e de Zmin iguais dobraram para 12, a maioria obtida com os percentuais médios do 
certificado de otimalidade (CO(%)) e do gap (GAP(%)) conferindo a qualidade de suas soluções e, 
com a configuração adotada, os valores de ZLB foram superiores em 4, iguais em 21 e inferiores 
em 5 desses grupos. Com o algoritmo G-2DA Reativo, destaca-se a qualidade das suas soluções 
nas instâncias da Classe 3, superando em 3 grupos os demais algoritmos. Já nas instâncias com 

Instância m DP_AOG Tempo      X2D Tempo G-2Dm                       G-2D                       Tempo Alfa Psi GAP(%)

ChW1 7 **244 <0.1 0.1 **244 <0.1 0.1 *244.0 *244 <0.1 5.6 0.25 0.05 0
ChW2 10 **2892 0.8 38.4 **2892 0.2 0.2 2836.0 *2892 0.7 7.8 0.2 0.05 0
ChW3 20 **1860 0.1 19.9 **1860 0.2 0.2 *1860.0 *1860 0.3 15.7 0.1 0.05 0
CW1 25 **6402 1.1 25.6 **6402 <0.1 <0.1 *6402.0 *6402 0.1 15.6 0.1 0.05 0
CW2 35 *5354 0.7 1118.8 **5354 0.1 0.5 5324.4 *5354 8.6 14.9 0.05 0.03 0
CW3 40 **5689 0.5 26.9 **5689 <0.1 <0.1 5663.7 *5689 16.4 23.5 0.075 0.01 0
CW4 39 **6175 1.3 46.8 **6175 0.1 0.2 6162.6 *6175 16.0 20.6 0.1 0.05 0
CW5 35 **11659 0.8 1268.5 **11659 0.1 0.1 11593.2 *11659 16.3 19.5 0.125 0.01 0
CW6 55 **12923 33.3 890.6 **12923 0.2 0.2 12222.9 12651 33.4 33.8 0.15 0.05 2.10
CW7 45 **9898 4.1 10.7 **9898 <0.1 <0.1 9746.2 *9898 19.1 30.8 0.075 0.05 0
CW8 60 **4605 20.8 340.5 **4605 0.1 0.1 4430.2 *4605 29.6 42.1 0.075 0.01 0
CW9 50 **10748 7.0 121.3 **10748 0.1 0.1 *10748.0 *10748 28.4 33 0.225 0.04 0
CW10 60 **6515 2.8 182.2 **6515 0.2 0.2 6115.7 6471 6.5 37.6 0.2 0.02 0.68

CW11 60 **6321 2.0 1375.0 **6321 0.4 1.9 6058.1 6084 16.7 30.9 0.05 0.02 3.75
Média 60 5.4 390.4 0.1 0.3 13.7 23.7

Instância m DP_AOG Tempo      X2D Tempo G-2Dm                       G-2D                       Tempo Alfa Psi GAP(%)

WANG1 20 **2277 <0.1 0.1 **2277 <0.1 <0.1 *2777.0 *2277 <0.1 9.8 0.2 0.05 0
WANG2 20 **2694 <0.1 0.2 **2694 <0.1 <0.1 *2694.0 *2694 0.1 9.0 0.1 0.05 0
WANG3 20 **2721 <0.1 0.6 **2721 <0.1 <0.1 *2721.0 *2721 0.1 9.5 0.2 0.05 0
OF1 10 **2737 0.1 11.2 **2737 0.1 0.1 *2737.0 *2737 <0.1 7.5 0.15 0.05 0
OF2 10 *2690 0.1 23.6 **2690 0.1 0.1 *2690.0 *2690 0.1 6.1 0.1 0.05 0
CU1 25 **12330 0.1 0.5 **12330 <0.1 <0.1 *12330.0 *12330 0.1 16.1 0.25 0.05 0
CU2 35 **26100 0.2 1.4 **26100 0.1 0.1 *26100.0 *26100 0.4 19.5 0.1 0.05 0
CU3 45 **16723 0.3 5.8 **16723 <0.1 <0.1 16645.2 16679 22.8 35.3 0.175 0.01 0.26
CU4 45 **99495 3.8 35.0 **99495 <0.1 <0.1 99255.1 *99495 23.9 24.6 0.15 0.02 0
CU5 50 **173364 2.7 873.2 **173364 <0.1 0.2 172996.4 173010 1.5 29.4 0.1 0.03 0.20
CU6 45 **158572 1.3 11.8 **158572 <0.1 <0.1 *158572.0 *158572 2.3 26.9 0.15 0.05 0
CU7 25 *247150 0.1 1800.0 *247150 0.6 1.6 247056.0 *247150 7.0 12.3 0.05 0.01 0
CU8 35 **433331 0.5 26.8 **433331 <0.1 <0.1 432837.4 *433331 17.5 18.7 0.15 0.03 0
CU9 25 **657055 0.1 19.7 **657055 <0.1 <0.1 *657055.0 *657055 <0.1 17.3 0.25 0.05 0
CU10 40 *773772 69.2 1800.0 *773772 3.1 45.9 772358.6 772982 11.3 29.3 0.4 0.01 0.10
CU11 50 *924696 333.6 1293.1 *924696 0.2 837.7 918504.4 924311 29.8 33.6 0.05 0.01 0.04
Média 25.8 368.9 0.3 55.4 7.3 19.1
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itens relativamente grandes nas três classes, o G-2DA Reativo conseguiu se equiparar a maioria 
dos respectivos valores médios de ZLB. Além disso, os tempos médios indicados nas tabelas 5.1-
5.5 demonstraram competitividade dos algoritmos propostos. 

TABELA 5.3 – Resultados na Classe 1 das Instâncias Randômicas. 

 

TABELA 5.4 – Resultados na Classe 2 das Instâncias Randômicas.  

 

TABELA 5.5 – Resultados na Classe 3 das Instâncias Randômicas. 

 

6. Conclusões e Perspectivas Futuras 

O trabalho abordou o clássico PCBGR sem rotação e expôs um refinamento dos 
algoritmos G-2DA/V, o desenvolvimento dos algoritmos X, X2 e X2Heu e a combinação desses 
algoritmos para resolução deste problema.  

Os algoritmos G-2DA/V Reativos são desenvolvidos a partir de uma abordagem reativa, 
que inclui a calibragem dos parâmetros α e ψ, o qual determina o percentual de perda aceitável na 
composição de uma Lista Restrita de Faixas (LRF), e uma pequena mudança na LRC para o caso 

R_10_S R_20_S R_30_S R_40_S R_50_S Média R_10_L R_20_L R_30_L R_40_L R_50_L Média
Zmin 9838 9978 10000 10000 10000 9963.2 9129 9598 9838 9880 9898 9668.6
DP_AOG 9834 9976 10000 10000 10000 9962.0 9129 9595 9835 9861 9892 9662.4
Tempo 8.3 46.3 7.8 79.6 3.1 7.3 1.4 5.8 0.3 4.2 4.2 28.7 <0.1 0.8 1.1 6.7 <0.1 7.2 <0.1 12.8 <0.1 8.5 0.3 7.2

GAP(%) 0.04 0.02 0 0 0 0.01 0 0.03 0.03 0.19 0.06 0.06
CO(%) 93.3 86.7 100 100 100 96.0 100 93.3 93.3 80.0 93.3 92.0
Zmin 9835 9977 10000 10000 10000 9962.4 9129 9595 9835 9863 9892 9662.8
X2D 9834 9976 10000 10000 10000 9962.0 9129 9595 9835 9861 9892 9662.4
Tempo <0.1 0.1 0.3 5.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1  0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

GAP(%) 0.01 0.01 0 0 0 <0.01 0 0 0 0.02 0 <0.01
CO(%) 93.3 93.3 100 100 100 97.3 100 100 100 93.3 100 98.7
G-2Dm 9806.3 9942.5 9979.9 9090.3 9995.3 9762.9 9114.0 9578.8 9828.7 9856.3 9888.3 9653.2
G-2D 9818 9956 9988 9998 10000 9952.0 9114 9582 9835 9861 9892 9656.8
Tempo 1.2 13.3 5.6 23.6 7.5 37.3 10.0 49.4 7.5 61.2 6.4 37.0 <0.1 5.2 0.1 10.5 0.9 17.2 0.6 22.0 2.2 27.7 0.8 16.5

GAP(%) 0.17 0.21 0.12 0.02 0 0.10 0.16 0.14 0 0.02 0 0.06

R_10_S R_20_S R_30_S R_40_S R_50_S Média R_10_L R_20_L R_30_L R_40_L R_50_L Média
Zmin 9829 9961 9998 10000 10000 9957.6 9253 9660 9842 9870 9904 9705.8
DP_AOG 9640 9909 9958 9996 10000 9900.6 9230 9635 9842 9867 9902 9695.2
Tempo 19.1 942.3 46.2 929.9 85.4 1206.4 48.3 350.6 26.1 31.6 45.0 692.2 <0.1 8.3 <0.1 19.8 <0.1 7.6 <0.1 12.6 <0.1 9.9 <0.1 11.6

GAP(%) 1.92 0.52 0.40 0.04 0 0.58 0.25 0.26 0 0.03 0.02 0.11
CO(%) 6.7 6.7 6.7 66.7 100 37.4 86.7 60.0 93.3 86.7 93.3 84.0
Zmin 9717 9935 9981 10000 10000 9926.6 9242 9635 9842 9867 9902 9697.6
X2D 9639 9908 9960 9995 10000 9900.4 9230 9635 9842 9867 9902 9695.2
Tempo 13.8 190.4 1.0 129.5 25.7 177.8 72.8 117.8 46.8 46.8 32.0 132.5 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1   

GAP(%) 0.80 0.27 0.21 0.05 0 0.27 0.13 0 0 0 0 0.03
CO(%) 20.0 20.0 26.7 66.7 100 46.7 93.3 100 100 100 100 98.7
G-2Dm 9591.8 9865.7 9910.6 9950.0 9963.7 9856.4 9230.3 9634.6 9841.6 9866.1 9901.6 9694.8
G-2D 9601 9890 9935 9971 9983 9876.0 9230 9635 9842 9866 9902 9695.0
Tempo 1.6 8.2 4.2 13.4 7.2 18.2 6.7 24.1 11.8 30.2 6.3 18.8 <0.1 7.5 <0.1 13.8 <0.1 19.9 1.9 27.0 <0.1 37.6 0.4 21.2

GAP(%) 1.19 0.45 0.46 0.29 0.17 0.51 0.13 0 0 0.01 0 0.03

R_10_S R_20_S R_30_S R_40_S R_50_S Média R_10_L R_20_L R_30_L R_40_L R_50_L Média
Zmin 9263 9923 9880 9890 10000 9791.2 8883 9469 9745 9832 9881 9562.0
DP_AOG 8115 9575 9671 9807 9770 9387.6 8746 9322 9685 9767 9823 9468.6
Tempo 0.7 752.2 89.5 532.6 194.7 638.6 425.7 670.6 1.73 1442.4 142.5 807.3 <0.1 11.9 <0.1 42.4 <0.1 47.0 <0.1 46.2 <0.1 59.2 <0.1 41.3

GAP(%) 12.39 3.51 2.12 0.84 2.30 4.23 1.54 1.55 0.62 0.66 0.59 0.99
CO(%) 0 0 0 0 0 0 46.7 33.3 40.0 26.7 26.7 34.7
Zmin 8904 9844 9951 9996 9998 9738.6 8769 9364 9708 9778 9842 9492.2
X2D 8097 9505 9705 9834 9899 9408.0 8746 9322 9685 9767 9823 9468.6
Tempo 62.8 75.1 302.0 330.2 676.6 749.1 417.7 508.7 318.2 453.3 355.5 423.3 <0.1 0.4 <0.1 1.4 <0.1 2,4 0.1 2,0 0.1 4.6 <0.1 2.2

GAP(%) 9.06 3.44 2.47 1.62 0.99 3.52 0.26 0.45 0.24 0.11 0.19 0.25
CO(%) 6.7 0 0 0 0 1.3 86.7 73.3 53.3 80.0 40.0 66.7
G-2Dm 8037.9 9494.8 9711.2 9836.6 9986.5 9413.4 8690.7 9322.0 9684.9 9765.4 9821.4 9456.9
G-2D 8038 9508 9734 9858 9901 9407.8 8691 9322 9685 9767 9823 9457.6
Tempo <0.1 6.2 1.4 10.0 5.0 12.2 5.8 15.5 5.0 17.1 3.4 12.2 <0.1 3.7 <0.1 6.2 0.1 0.1 <0.1 12.9 0.3 16.2 0.1 7.8

GAP(%) 9.73 3.41 2.18 1.38 0.97 3.53 0.89 0.45 0.24 0.11 0.19 0.38
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das instâncias com peso. O algoritmo X utiliza PI para determinar os pesos ótimos da PD com 
relaxação do espaço de estados, proposta por [Christofides e Hadjiconstantinou 1995]. A 
proposta do algoritmo X2 vem de uma generalização de X onde a relaxação dos espaços de 
estados usam pesos bidimensionais para produzir limites mais fortes. Já o algoritmo X2Heu 
consiste de uma heurística primal modelada a partir de X2 que também utiliza o G-2D Reativo 
para melhorar o limite inferior. Sendo X2D uma composição dos algoritmos X, X2 e X2Heu na 
resolução do PCBGR, o seu desempenho computacional e dos G-2DA/V Reativos foram avaliados 
em testes com 30 instâncias clássicas além de 450 geradas aleatoriamente e comparadas com os 
resultados do algoritmo DP_AOG apresentado em [Morabito e Pureza 2010]. 

Os resultados obtidos com o algoritmo X2D, em relação à qualidade de solução, limites 
superiores válidos, certificado de otimalidade, estimativas do gap e tempo de execução 
demonstram que esta abordagem pode ser aplicada com sucesso ao PCBGR. Para exemplificar, 
de um total de 480 instâncias testadas, este algoritmo obteve 334 ótimos com certificação. 
Quando aos resultados dos algoritmos G-2DA/V Reativos, a qualidade das suas soluções são 
verificadas nos 23 ótimos das instâncias clássicas ou nos 15 grupos das instâncias randômicas 
com valor não inferior ao X2D, obtidas em tempos de execução médio inferiores a 40 segundos. 

Como perspectivas futuras, a combinação de outras estratégias ou técnicas heurísticas 
deve ser adotada em novas ampliações do X2D para resolução do PCBGR e suas variantes. 
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