
Resumo 

Nesta dissertação descrevem-se os trabalhos de investigação realizados no enquadramento 

industrial da produção de papel, numa perspectiva fundamental de racionalização e 

optimização na utilização dos recursos, orientada por objectivos genéricos de sustentabilidade 

económica e ambiental deste sector industrial.  

Neste contexto, procede-se à identificação das potencialidades da Investigação Operacional 

que se apresentam no âmbito do processo produtivo da pasta e do papel, estabelecendo-se 

uma classificação sistemática para um extenso conjunto de aplicações propostas na literatura, 

motivadas para a resolução de problemas que surgem associados ao processo produtivo em 

questão. Neste quadro descritivo, e dado particular destaque ao processo de produção e corte 

das bobinas de papel, de forma a estabelecer o enquadramento científico do projecto de 

implementação dum sistema de planeamento optimizado da produção para uma empresa 

nacional da indústria papeleira.  

É apresentada uma descrição detalhada deste projecto industrial, começando pela 

caracterização dos contornos estratégicos e tecnológicos relevantes para o desenvolvimento 

do sistema pretendido. O objectivo de estabelecer a programação da produção e corte das 

bobinas-máquina de papel, permitiu inscrever o problema de optimização identificado, no 

âmbito dos Problemas de Corte Unidimensionais. A abordagem desenvolvida baseou-se na 

adaptação dum modelo genérico para estes problemas, cuja complexidade combinatória 

determinou a adopção dum método de resolução baseado na solução da relaxação linear do 

modelo de programação inteira original e seu posterior ajustamento, de forma a permitir 

satisfazer os requisitos operacionais impostos à solução efectiva do problema em questão. 

Sucessivas adaptações do modelo base permitiram contemplar um conjunto diverso de 

situações identificadas na empresa, para as quais se pretendia uma resposta específica. O 

sistema desenvolvido resultou numa ferramenta efectiva de apoio na produção, apresentando 

benefícios consideráveis em termos de eficiência, flexibilidade e rigor produtivos, permitindo 

atingir reduções significativas das perdas de transformação.  

O reconhecimento das limitações, em termos globais, das soluções propostas no âmbito de 

processos individuais duma cadeia produtiva, orientou o desenvolvimento dum método de 

resolução original para o problema resultante da integração dos processos de alocação de 

encomendas, sequenciamento de gramagens e programação do corte, identificados no 

contexto produtivo do papel. A técnica de resolução proposta para o problema integrado 

consiste na aplicação dum processo heurístico sequencial na construção da solução, que 

procura aliar as potencialidades do método de decomposição de Benders para problemas de 

programação inteira mista com a aplicação duma heurística de pesquisa local. Os testes 

computacionais realizados evidenciam o carácter promissor da abordagem desenvolvida, 

assumindo-se esta como uma referência de qualidade para desenvolvimentos futuros.  



Abstract 

This thesis describes the research work developed in the context of the paper industry, with the 

main concern of rationalization and optimization of resource consumption, subject to some 

general economical and environmental sustainability objectives of this industrial sector.  

In this scope, the potentialities of Operational Research in the resolution of production problems 

emerging in this industrial process are identified, and a systematic classification is proposed for 

a huge number of applications presented in the literature concerning pulp and paper production. 

In this descriptive frame, particular attention is devoted to the production process of master 

reels in the paper machine, with the purpose of establishing the scientific context for the design 

and development of an optimization system of production planning developed for a national 

paper industry.  

A detailed description of this industrial project is presented. The most relevant strategic and 

technological contours of the production process are first characterized. The purpose of 

establishing a production plan of the master reels of paper, and its division into smaller reels, 

determined the inscription of the optimization problem identified into the family of One-

dimensional Cutting Stock Problems. The solution approach developed was based on the 

adaptation of the generic IP model for these problems. Its combinatorial nature determined the 

adoption of a solution method based on the resolution of the linear relaxation of the former 

model, followed by a post-optimization heuristic, to obtain a feasible solution. Successive 

adaptations of the basic model allowed the consideration of several distinct scenarios identified 

in the company, where specific solutions were required. The final automated production 

planning system culminated in an effective planning supporting tool, with considerable benefits 

with regard to production efficiency, flexibility and accuracy, and leading to significant reductions 

in terms of production waste.  

The limitations presented by the approaches, in global terms, to individual problems of the 

production chain, led to the development of a resolution method to solve the compound problem 

of order allocation, grade sequencing and the cutting problem arising in the paper production 

process. The resolution technique proposed for the compound problem is a sequential heuristic 

procedure oriented to the construction of the global solution. This sequential procedure allies 

the potentialities of the Benders decomposition method, for mixed integer programming 

problems, with a local search heuristic. The computational tests performed enhance the 

potentialities of the approach developed, being itself a bench mark for future developments.  


