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Resumo: O problema de corte de estoque com reaproveitamento das sobras consiste em 

cortar objetos disponíveis em estoque para a produção de itens de modo a atender uma 

demanda especificada, analisando e reaproveitando as sobras sempre que possível. Este 

problema é de grande aplicabilidade prática, principalmente nas indústrias. Pode ser 

formulado como um problema de programação linear inteira e resolvido de forma exata, 

porém podendo consumir elevado tempo de processamento. Uma alternativa de 

resolução são os métodos heurísticos, que pode lidar com grande número de itens de 

forma rápida, mas não garantem a solução ótima. Neste trabalho será investigado um 

método heurístico para resolver tal problema.  
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1. Introdução 

 

      No ambiente industrial, especificamente no ambiente da produção, 

frequentemente é necessário cortar peças maiores (objetos) para a obtenção de peças 

menores (itens) com tamanho e quantidades desejados, de forma a não formar estoque. 

Este problema se aplica a diversas situações práticas, por exemplo, no corte de bobinas 

de papel, de tecido, de bobinas de alumínio, de chapas de madeira e de vidro (Poldi e 

Arenales, 2006; Arenales et al., 2007; Faccio, 2008). Uma característica interessante 

está no reaproveitamento das sobras, sendo esse último o objetivo deste trabalho. 

O problema do corte de estoque com reaproveitamento das sobras visa 

aproveitar, sempre que possível, os pedaços que restam num processo de corte, 

denominado de sobras. Essas sobras, na maioria das vezes, não são aproveitadas pelas 

indústrias, se tornando peças inutilizáveis, ou seja, desperdício. Claramente, qualquer 

indústria deseja diminuir os efeitos negativos ocasionados pelo desperdício de material.  

Devido o problema do corte de estoque com reaproveitamento das sobras ser da 

classe dos problemas NP-Difícil (Garey e Johnson, 1979), o método de resolução 

proposto neste trabalho será um algoritmo heurístico, já que problemas com essa 

classificação não possuem um algoritmo polinomial que o resolva de forma exata. As 

heurísticas permitem agilidade durante o processo de resolução, apesar de não 

garantirem a solução ótima. 



 

2. Caracterização do Problema 
  

2.1. Definição do Problema 

O problema do corte de estoque com reaproveitamento das sobras pode ser 

definido como: Objetos, que possuem tamanhos padronizados ou reduzidos (decorrentes 

de cortes anteriores) são cortados para a obtenção de itens. Esses itens são produzidos 

em quantidades e tamanhos desejados, ou seja, atendendo uma determinada demanda. 

Os objetos são cortados de modo que as perdas sejam ‘pequenas’ ou ‘suficientemente’ 

grandes para voltarem para o estoque. A Figura 1 exemplifica esta ideia. 

 

 

Figura 1 - Exemplo ilustrativo do problema em estudo (Faccio, 2008). 
 

2.1. Métodos heurísticos 
Uma heurística pode ser definida como um procedimento para resolver 

problemas por meio de um enfoque racional, no qual a estrutura do problema possa ser 
interpretada e explorada inteligentemente para se obter, de forma rápida, uma solução 
razoável (Arenales et al., 2007). 

Neste trabalho a heurística investigada é do tipo construtiva. As heurísticas 
construtivas são aquelas em que uma ou mais soluções são construídas elemento a 
elemento, seguindo algum critério de escolha (gulosa), até que se tenha uma solução 
viável. Especificamente, usa-se a ideia da heurística FFD (First-Fit-Decreasing), que 
busca cortar um objeto nos itens, de forma que cada item é cortado tantas vezes quanto 
for possível, ou seja, até que este item não caiba mais ou que sua demanda já tenha sido 
atendida (Cherri, 2006).  

3. A Heurística 
 Inicialmente, apresenta-se uma versão inicial da heurística desenvolvida. Esta 
não considera o reaproveitamento das sobras. Em seguida, apresenta-se uma versão 
melhora que considera o reaproveitamento das sobras. 
3.1 - Heurística Inicial 
 A ideia do algoritmo abaixo é que cada item seja cortado por vez, suprindo toda 
a sua demanda. Inicia-se fazendo uma ordenação dos itens a serem cortados em ordem 
decrescente do tamanho. Então, o primeiro item nesta ordem é cortado de forma a 
atender toda a sua demanda. Para isto, pode-se gastar quantos objetos fora necessário. 
Uma vez que um objeto foi cortado e não cabe mais aquele item em análise, passa-se 
para outro objeto, descartando a sobra que existe. O pseudocódigo abaixo detalha o 
funcionamento da heurística inicial: 

Passo 1 – {início} 

Passo 1.1 – {Conjunto de parâmetros} 

Dados do item - demanda do item i: item[i].d 

                         - tamanho do item i: item[i].t  



Número de itens = I 

Dados do objeto: O = tamanho de um objeto 

i,k – variáveis auxiliares 

Passo 2 – {Definir o número total de objetos} 

Número máximo de objetos S, com S = (item[1].d + item[2].d + ... + item[n].d)  

Faz-se objeto[i] = O, para i = 1, ..., S 

Passo 3 – {ordenar os itens em ordem decrescente pelo tamanho} 

item [1].t > item [2].t > ... > item [I].t 

Passo 4 – {Processo de cortar itens i no objeto k} 

k = 0; // Objeto k 

for(i=0; i < I; i = i +1)// Item i 

     while(item[i].d > 0) //(Enquanto a demanda do item I for maior que zero) 

           if(objeto[k] < item[i].t) 

                  //(Se o tamanho do objeto k for menor que o tamanho do item i)   

     k = k + 1; // O próximo objeto é cortado, descarta a sobre do atual 

           objeto[k] = objeto[k] – item[i].t; //atualiza  o tamanho do objeto 

                      item[i].d = item[i].d – 1; //atualiza a demanda 

    

Passo 5 {Retorna o número de objetos cortados} 

 

3.2. Heurística Melhorada 
 Essa versão da heurística tem como ideia principal aproveitar as sobras sempre 
que possível. A diferença para a versão anterior ocorre no passo 4, logo apenas este 
passo será escrito abaixo. Aqui, tenta-se cortar itens na sobra, até que a sobra 
remanescente não possa ser usada para cortar qualquer item.  
Passo 4 – {Processo de cortar os itens i no objeto k levando em consideração as sobras} 

for(k=0; k < S; k++) //Objeto k 

    for(i=0; i < I; i = i + 1) //Itens i 

         while((item[i].d > 0) E (objeto[k] >= item[i].t)) 

               //Enquanto a demanda do item for maio que zero e  

   //o objeto for maior que o tamanho do item em análise 



   objeto[k] = objeto[k] – item[i].t; //atualiza o tamanho do objeto 

   item[i].d = item[i].d – 1; //atualiza a demanda 

 

4. Resultados 
 Os testes computacionais foram realizados no sistema operacional Linux e o 
algoritmos implementados na linguagem C. Abaixo mostra-se um exemplo de aplicação 
das heurísticas anteriores.  

Tabela . Tabela de dados de entrada. 

Tamanho do objeto = 20 

Número de itens = 4 
Item Demanda do item Tamanho do item 

1 1 10 
2 5 4 

3 9 3 

4 1 1 

 

Tabela 2. Resultados da heurística inicial. 

Objeto 1 

 

Corte de 1 item de tamanho 10. 

Corte de 2 itens de tamanho 4. 

-Sobrou 2 unidades do objeto 1 

Objeto 2 Corte de 3 itens de tamanho 4. 

Corte de 2 itens de tamanho 3. 

-Sobrou 2 unidades do objeto 2 

Objeto 3 Corte de 6 itens de tamanho 3. 

-Sobrou 2 unidades do objeto 3 

Objeto 4 Corte de 1 item de tamanho 3. 

Corte de 1 item de tamanho 1. 

-Sobrou 16 unidades do objeto 4 

 

Tabela 3. Resultados da heurística melhorada. 

Objeto 1 

 

Corte de 1 item de tamanho 10. 

Corte de 2 itens de tamanho 4. 

Corte de 1 itens de tamanho 1. 

Sobrou 1 unidades do objeto 1 

Objeto 2 Corte de 3 itens de tamanho 4. 

Corte de 2 itens de tamanho 3. 

-Sobrou 2 unidades do objeto 2 

Objeto 3 Corte de 6 itens de tamanho 3. 

-Sobrou 2 unidades do objeto 3 

Objeto 4 Corte de 1 itens de tamanho 3. 

-Sobrou 17 unidades do objeto 4 

 

 



5. Conclusões  
 

A maioria dos problemas reais são de grande complexidade. Estudar e encontrar 

métodos que o resolvam de maneira eficaz, com rapidez e agilidade nem sempre é uma 

tarefa fácil. O problema do corte do corte de estoque com reaproveitamento das sobras é 

um exemplo típico desses problemas, pois ele se aplica a diversas situações práticas.  

Neste trabalho, investigamos duas heurísticas para resolver o problema em 

questão, sendo que uma delas considera o aproveitamento das sobras durante o corte. 

Pretende-se também aplicar esse algoritmo heurístico nas indústrias verificando se o 

resultado é satisfatório, já que a maioria delas não reutilizam as sobras, gerando assim 

um grande desperdício de material. 
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