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Resumo

Nesta dissertação descrevem-se os trabalhos de investigação realizados no

enquadramento industrial da produção de papel, numa perspectiva funda-

mental 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 Inves-

tigação 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, é dado particular destaque ao processo de

produção e corte das bobinas de papel, de forma a estabelecer o enquadra-

mento cient́ıfico 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, come-

çando pela caracterização dos contornos estratégicos e tecnológicos relevan-

tes para o desenvolvimento do sistema pretendido. O objectivo de estabe-

lecer 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 ope-

racionais impostos à solução efectiva do problema em questão. Sucessivas



vi Resumo

adaptações do modelo base permitiram contemplar um conjunto diverso de

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

espećıfica. O sistema desenvolvido resultou numa ferramenta efectiva de

apoio à produção, apresentando benef́ıcios consideráveis em termos de efici-

ência, flexibilidade e rigor produtivos, permitindo atingir reduções significa-

tivas das perdas de transformação.

O reconhecimento das limitações, em termos globais, das soluções pro-

postas no âmbito de processos individuais duma cadeia produtiva, orientou

o desenvolvimento dum método de resolução original para o problema re-

sultante da integração dos processos de alocação de encomendas, sequencia-

mento de gramagens e programação do corte, identificados no contexto pro-

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

consiste na aplicação dum processo heuŕıstico 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

heuŕıstica 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 re-

source 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 com-

binatorial 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
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supporting tool, with considerable benefits with regard to production effici-

ency, flexibility and accuracy, and leading to significant reductions in terms

of production waste.

The limitations presented by the approaches, in global terms, to indivi-

dual problems of the production chain, led to the development of a resolution

method to solve the compound problem of order allocation, grade sequen-

cing and the cutting problem arising in the paper production process. The

resolution technic proposed for the compound problem is a sequential heu-

ristic 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 heu-

ristic. The computational tests performed enhance the potentialities of the

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



Résumé

Dans cette dissertation on décrit les travaux de recherche realisés dans

l’encadrement industriel de la production du papier, dans une perspective

fondamentale de rationalisation et de optimisation de l’utilisation des res-

sources, orientée par des objectifs genériques de soutien économique et en-

vironnemental de ce secteur industriel.

Dans ce contexte, on procède à l’identification des potentialités de l’Inves-

tigation Opérationnelle qui se présentent au niveau du processus productif

de la pâte et du papier, en établissant un classement systématique pour un

vaste ensemble d’applications proposées dans la litterature, orientées vers la

résolution des problèmes qui apparaissent associés au processus productif en

vedette. Dans ce cadre descriptif, on met en relief le processus de production

et de découpage des bobines de papier, de façon à établir l’encadrement sci-

entifique du projet de mise en marche d’un système de planification optimisé

de la production pour une entreprise nationale de papeterie.

On présente une description détaillée de ce projet industriel, en commen-

çant par la définition des contours stratégiques et technologiques les plus im-

portants pour le dévellopement du systhème prétendu. L’objectif d’établir

la programmation de la production et du découpage des bobines-machine

de papier, a permis d’inscrire le problème d’optimisation identifié dans le

cadre des Problèmes du Découpe Unidimensionnel. La solution envisagée

s’est basée dans l’adaptation d’un modèle générique pour ces problèmes-ci,

dont la complexité combinatoire a determiné l’adoption d’une méthode de

résolution basée dans la solution de relâchement linéaire du modèle original

de programmation entière et de son ajustement postérieur, envisageant à

permettre de satisfaire les conditions opérationnelles imposées a la solution
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efective du problème en vedette. De successives adaptations du modèle-base

ont permis de tenir en compte un ensemble diversifié de situations identifiées

chez l’entreprise, pour lesquelles on prétendait une réponse spécifique. Le

système développé est devenu un outil effectif de soutien à la production, en

présentant des bénefices considérables en ce qui concerne l’efficacité, la fle-

xibilité et la rigueur productives, en permettant d’atteindre des réductions

considérables des pertes de transformation.

La réconnaissance des limitations, en termes globaux, des solutions pro-

posées dans le cadre des procédées individuels inclus dans une châıne produc-

tive, a orienté le développement d’une méthode de résolution original pour

le problème qui résulte des processus de la distribution des commandes par

les differentes machines, séquences de poids par unité de surface et pro-

grammation du découpage, identifiés dans le contexte productif du papier.

La technique de résolution proposée pour le problème intégré se fonde sur

l´application d’un procédé heuristique en séquence dans la construction de

la solution, qui cherche à allier les potentialités de la méthode de décompo-

sition de Benders pour des problèmes de programmation entière mixte avec

une application d’une heuristique de recherche locale. Les éssais realisés sur

l’ordinateur mettent en évidence le caractère promettant du schema dévé-

loppé, s’assumant comme une référence de qualité pour des développements

futurs.



Prefácio

Na origem do trabalho apresentado nesta dissertação esteve a solicitação do

desenvolvimento duma ferramenta automática para o planeamento da pro-

dução numa indústria papeleira nacional. O desenvolvimento deste sistema,

com os objectivos de optimização nele impĺıcitos, revelou-se um projecto

cientificamente aliciante e, do ponto de vista pessoal, extremamente gratifi-

cante.

Naturalmente que os desafios cient́ıficos colocados durante a realização

deste trabalho constitúıram um factor estimulante do ponto de vista criativo,

mas a experiência ı́mpar de aplicar desenvolvimentos teóricos e testar as suas

efectivas potencialidades revelou-se extraordinária, pelo facto de permitir

reforçar a convicção de como a elaboração sobre conceitos relativamente

comuns na área de conhecimento da Investigação Operacional (IO) permite

atingir, na prática, melhorias tão significativas em termos de eficiência de

processos industriais.

As questões cient́ıficas abordadas assumiram, na minha perspectiva pes-

soal, um significado particular pela sua ligação a factores de impacto eco-

lógico associados à utilização do papel. O reconhecimento geral das impli-

cações ambientais da utilização deste produto nas sociedades desenvolvidas,

e a possibilidade oferecida por este trabalho para contribuir (infimamente,

reconheço!) para a sustentabilidade do meio constitúıram um incentivo adi-

cional à sua realização.

Esta oportunidade não se teria concretizado sem o empenho do meu

orientador cient́ıfico, o Prof. José António Soeiro Ferreira, ao qual agradeço o

apoio e dedicação com que, desde há 15 anos, acompanha a minha actividade

nesta área de investigação. Excedendo largamente o esperado por parte dum
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orientador cient́ıfico, a sua amizade e compreensão, e a confiança depositada

em mim e no meu trabalho, foram factores determinantes para ultrapassar

dificuldades e desenvolver o trabalho aqui apresentado.

Durante o meu percurso de preparação desta dissertação tive a sorte de

poder contar com colegas e, acima de tudo, Amigos que me acompanharam,

ouvindo, sugerindo, incentivando e apoiando,... É-me imposśıvel encontrar

palavras para exprimir plenamente a importância que cada um assumiu, e

cujos contributos eu “leio” em cada página. A Ana Viana acompanhou de

perto e partilhou, com a sua experiência, as minhas angústias e alegrias du-

rante os últimos dois anos. Agradeço-lhe a paciência, a disponibilidade, as

conversas, as opiniões, as gargalhadas... O António Miguel Gomes é sempre

O Miguel. Iniciámos juntos as nossas incursões na IO, há 15 anos e, desde

áı, tem sido reconfortante poder contar sempre com a sua disponibilidade e

inesgotável paciência... A Maria Antónia Carravilla participou nos desenvol-

vimentos iniciais do sistema automático de planeamento da produção para

a Companhia de Papel do Prado (o COOL), mas a sua influência reflecte-se

ao longo de todo o trabalho, pela forma determinante como contribuiu para

o despertar da minha “consciência ecológica”... O Hugo Caldeira desenvol-

veu a interface do sistema COOL. Sem o seu empenho, a disponibilização

final duma ferramenta efectiva de planeamento estaria comprometida... O

José Fernando Oliveira... Ao Zé Fernando, é-me verdadeiramente imposśıvel

encontrar palavras para lhe agradecer plenamente. Foi incansável, desde o

ińıcio, com as suas contribuições como interveniente no desenvolvimento do

projecto industrial para a Companhia de Papel do Prado e, mesmo após a

sua conclusão, continuou a apoiar e acompanhar o meu trabalho com uma

dedicação que só a verdadeira Amizade justifica...

Ao INESC Porto, agradeço as excelentes condições de trabalho e o apoio

administrativo e técnico de que usufrúı durante a elaboração desta disserta-

ção. Agradeço também à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (programa

PRAXIS XXI) por me ter concedido, ao longo de 4 anos, uma bolsa de dou-

toramento.

À Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa

agradeço a oportunidade de docência num ambiente extraordinário e, em

particular, agradeço à Margarida Macedo o seu inestimável apoio nas alturas
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mais cŕıticas.

A realização deste trabalho ter-me-ia sido imposśıvel sem o apoio imen-

surável da minha famı́lia, áı, onde verdadeiramente Me encontro. Aos meus

“mais-que-tudo”, ao Pedro e ao Afonso, agradeço a Felicidade de cada dia

e peço desculpa pelos sacrif́ıcios que me vi forçada a pedir-lhes durante o

peŕıodo de elaboração desta dissertação: os fins-de-semana por gozar, as

gargalhadas por dar, as brincadeiras por acontecer,... À minha Mãe, sogros,

irmão e cunhados, agradeço o apoio loǵıstico, a paciência e a compreensão
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1.2 Âmbito da dissertação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Objectivos da investigação e trabalho realizado . . . . . . . . 7

1.4 Estrutura da dissertação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Enquadramento da Indústria do Papel 13
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4.5 Parâmetros da cortadeira do Centro de Produção da Lousã. . 95
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Caṕıtulo 1

Introdução

Neste Caṕıtulo introduzem-se o âmbito e a motivação que orientaram o

trabalho cient́ıfico apresentado nesta dissertação. É ainda descrito o en-

quadramento cient́ıfico do problema de corte unidimensional, ficando assim

estabelecidos os objectivos de investigação e os contornos de desenvolvimento

do trabalho realizado. Conclui-se com a descrição da estrutura adoptada na

organização da dissertação.

1.1 Motivação

O trabalho apresentado nesta dissertação enquadra-se na actividade de in-

vestigação do Grupo de Decisão e Optimização do INESC Porto - Instituto

de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto, o qual, desde a sua

formação, tem desenvolvido competências relevantes na resolução de Pro-

blemas de Corte e Empacotamento1, integrados na área de conhecimento da

Investigação Operacional (IO). A investigação sobre estes problemas tem-

se orientado por uma manifesta preocupação de ı́ndole prática, culminando

geralmente no desenvolvimento de sistemas informáticos de aplicação indus-

trial.

Na sequência do esforço desenvolvido na divulgação, junto de empresas

industriais, das aplicações dispońıveis para apoio ao planeamento optimizado

1A designação geralmente adoptada na literatura anglo-saxónica para referir estes pro-

blemas é Cutting & Packing Problems.
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de operações de corte e empacotamento, surgiu a solicitação do desenvolvi-

mento dum sistema automático de apoio ao planeamento da produção de

bobinas de papel, por parte duma empresa nacional que integra o sector

industrial papeleiro, a Companhia de Papel do Prado (CPP). O reconheci-

mento da importância assumida na determinação do plano de produção pela

optimização do processo de divisão das bobinas de papel e a sua aproximação

ao problema de corte unidimensional, transformou esta proposta de desen-

volvimento industrial num desafio cientificamente estimulante, enquadrado

na área de investigação desenvolvida pelo referido Grupo.

Paralelamente à realização desta implementação prática, a actividade

cient́ıfica desenvolvida em torno da resolução optimizada do problema de

corte unidimensional enquadrou-se na execução do projecto de investigação

cient́ıfica do Programa PRAXIS XXI designado “Planeamento de Produção

- abordagens, modelos e métodos em ambiente de apoio à decisão”. Este

projecto assumiu, como objectivo genérico, o reforço do conhecimento no

domı́nio do planeamento da produção, tanto na vertente teórica, através

da formalização de sistemas produtivos reais e desenvolvimento de modelos

e métodos, como na vertente aplicacional, com o desenvolvimento de fer-

ramentas computacionais adequadas. A modelação de sistemas produtivos

reais e o desenvolvimento e teste de novas abordagens adequadas à resolução

de Problemas de Corte e Empacotamento, numa perspectiva globalizante do

planeamento da produção, constituiu um objectivo espećıfico da realização

deste projecto, permitindo, assim, dispor duma fonte de financiamento cru-

cial à realização do trabalho cient́ıfico apresentado nesta dissertação.

São frequentemente manifestadas preocupações, de âmbito regional e

nacional, inerentes à dificuldade de transferência para o mundo empresarial,

de competências cient́ıficas e tecnológicas desenvolvidas no meio académico.

As falhas apontadas a este processo resultam da falta de organização na

divulgação das potencialidades da tecnologia dispońıvel, na dificuldade e

descontinuidade associadas à implementação de inovação tecnológica, e da

falta de sensibilização e de iniciativa dos agentes económicos. A possibilidade

de contribuir para contrariar esta tendência global, aliada aos benef́ıcios

de ı́ndole ambiental reconhecidos no trabalho desenvolvido, constitúıram

factores de motivação pessoal de significativa importância para a autora.
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1.2 Âmbito da dissertação

A actualidade e importância assumidas actualmente pela abordagem de

questões ambientais, tem despertado o interesse da comunidade cient́ıfica

pela aplicação de metodologias da IO na sua resolução. A tensão entre a efi-

ciência económica e a sustentabilidade ambiental reforça-se diariamente, em

consequência da identificação de ameaças sucessivas à manutenção da vida

humana e ao esgotamento de recursos naturais, reflectindo-se necessaria-

mente no processo de definição das poĺıticas governamentais e empresariais.

Apesar do reconhecimento crescente das questões ambientais como factores

de competitividade e sustentabilidade, verifica-se ainda a tendência gene-

ralizada para dar prioridade ao crescimento económico em detrimento da

manutenção do equiĺıbrio natural, pelo facto deste último não se reflectir,

geralmente, em lucro económico imediato. Por esta razão, o incremento da

eficácia de medidas ambientais é crucial, senão mesmo vital, constituindo

um apelo ao aumento das contribuições metodológicas da IO à investigação

nesta área de aplicação.

Em [van Beek et al., 1996] são citadas diversas situações de ı́ndole ambi-

ental, recorrentes no tempo e espaço, que procuram ilustrar a relevância da

metodologia da IO aplicada na formulação e resolução de problemas desta

natureza, concretamente:

• no projecto de sistemas de segurança ambiental;

• no controlo de qualidade das águas;

• na definição da localização de estações de recolha de lixo;

• na definição da localização de indústrias poluentes;

• na optimização de emissões industriais poluentes;

• na análise do efeito de estufa;

• no controlo da poluição dos solos; e

• na análise do efeito de acidificação das chuvas.
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Os exemplos citados, evidenciam o carácter interdisciplinar da IO“como

espaço de sinergias entre diferentes ramos do conhecimento”[Antunes e Tava-

res, 2000]. Neste sentido, torna-se fundamental a sensibilização dos diversos

intervenientes para as potencialidades e conceitos gerais da IO, como forma

de melhorar a eficácia e a eficiência dos processos de decisão que ocorrem

em todos os segmentos da sociedade2. A descrição de casos reais bem su-

cedidos constitui uma componente essencial na tranferência da prática da

IO, apresentando-se como um meio de divulgação privilegiado da riqueza,

variedade, potencialidades e limitações desta disciplina [Antunes e Tavares,

2000; Fortuin et al., 1996]. Apesar da reconhecida incapacidade inerente ao

discurso descritivo em constituir um retrato fiel da realidade, o relato destes

casos de aplicação deverá orientar-se pela preocupação de reflectir com rigor

o processo de intervenção da IO e as transformações resultantes na entidade

que é objecto dessa intervenção.

De facto, a IO assume-se como disciplina aplicada, vocacionada para

resolver problemas reais, constituindo uma de várias abordagens anaĺıti-

cas posśıveis, caracterizada fundamentalmente por fazer uso de métodos de

optimização no apoio à decisão. Contudo, a sua essência prática, assente

na importância da orientação para a resolução do problema, dilui-se fre-

quentemente no destaque dado à componente fundamentalmente anaĺıtica

e quantitativa desta área cient́ıfica. A ênfase excessiva que é posta no de-

senvolvimento de ferramentas e técnicas matemáticas adaptadas à resolução

de problemas teóricos, ignora geralmente o esforço impĺıcito à necessidade

de sistematização prévia da realidade, num contexto, por vezes, contami-

nado de subjectividade e especificidade, e assume como ponto de partida

uma apresentação do problema com contornos bem definidos, perfeitamente

adaptado à aplicação duma técnica de resolução particular. A condução

bem sucedida de projectos de IO exige não só o conhecimento adequado de

ferramentas anaĺıticas, mas também a consideração do enquadramento real

e humano no processo de aplicação dessas técnicas, fundamental na imple-

2No contexto nacional de ensino da IO, o “Caso Rio Negro”[Tavares et al., 1996] cons-

titui um instrumento de estudo frequentemente utilizado na abordagem desta questão,

referindo-se concretamente a um caso académico de definição da poĺıtica ambiental de

emissão de poluentes, num contexto industrial particular.
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mentação efectiva da solução - talvez uma das actividades mais dif́ıceis dos

vários passos de resolução do problema. Este afastamento da realidade pode

prejudicar seriamente a percepção das potencialidades e utilidade da IO na

resolução de problemas reais, identificando-se como obstáculo à sua aplica-

ção e sendo, por essa razão, apontado como factor de crise no interesse por

esta área cient́ıfica [Corbett e van Wassenhove, 1996].

Apesar do desenvolvimento de aplicações industriais obedecer geralmente

a critérios económicos, podem incluir-se na categoria de aplicações de IO de

ı́ndole ambiental as aplicações industriais com impacto, directo ou indirecto,

na racionalização da utilização de recursos naturais (p. e., energéticos, h́ıdri-

cos e florestais). Neste enquadramento, a actividade industrial de produção

de papel, abordada na óptica de minimização do desperd́ıcio da matéria pro-

duzida, apresenta benef́ıcios ecológicos consideráveis, reflectindo-se não só

em termos de poupança da matéria prima (fibras vegetais), mas também na

redução do consumo de aditivos e energia. No cumprimento deste objectivo,

torna-se crucial planear adequadamente o processo de corte das bobinas de

papel fabricadas, estabelecendo-se, desta forma, os contornos da abordagem

cient́ıfica assumida na optimização deste processo produtivo.

O problema de corte que surge no contexto industrial da produção de

papel enquadra-se na famı́lia de problemas denominada por Problemas de

Corte e Empacotamento. A resolução destes problemas consiste basicamente

na afectação de vários objectos a um espaço n-dimensional de forma a ob-

ter uma solução que proporcione um aproveitamento eficiente desse espaço.

Para além da selecção dos objectos a posicionar (o quê?), a resolução des-

tes problemas inclui ainda a determinação do posicionamento dos objectos

no interior do espaço (como?). É esta componente geométrica da solução

que caracteriza este tipo de problemas, tornando-os numa classe particular

dos problemas de optimização combinatória (problemas NP-dif́ıceis), depen-

dendo a sua dificuldade de resolução, entre outros factores, da dimensiona-

lidade do espaço envolvido (1D, 2D, 3D, ...) e do número de objectos a

colocar. Por vezes, a normalização de uma ou mesmo mais dimensões possi-

bilita a redução da dimensionalidade do problema contribuindo geralmente

para a simplificação da sua resolução.

Problemas unidimensionais (1D) são aqueles em que apenas uma dimen-
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são é relevante. Estes surgem na prática quando se pretende cortar tubos,

rolos ou barras. Quando se trata de cortar materiais planos de dimensões

fixas, placas ou chapas, em figuras geométricas mais pequenas, regulares

(rectangulares) ou irregulares, estamos perante um problema a duas dimen-

sões (2D), sendo ignorada a terceira dimensão, que nos casos referidos se

identificaria com a espessura das placas e peças. Os problemas a três di-

mensões (3D) surgem sobretudo quando se pretende seleccionar o conjunto

de peças a empacotar num espaço maior de dimensões fixas.

Para além das situações referidas, em que é imediata a identificação de

Problemas de Corte e Empacotamento, outras há que, apesar dessa associ-

ação não ser tão evidente, podem ser formuladas como tal. Em [Dyckhoff,

1990], referem-se como exemplos o projecto de circuitos VLSI, a decisão da

aplicação de capitais, o balanceamento de linhas de produção, e ainda a

gestão de memória por blocos, a alocação de memória e o escalonamento de

sistemas multi-processados.

A justificação do interesse crescente manifestado por parte da comuni-

dade cient́ıfica por este tipo de problemas deve-se à variedade de situações

industriais em que estes surgem, expĺıcita ou implicitamente, onde, apesar

de uma estrutura básica comum, cada situação particular apresentará carac-

teŕısticas próprias ao ńıvel dos objectivos a atingir e das restrições impostas,

requerendo a reformulação de modelos e adaptação de algoritmos de forma

a satisfazer as necessidades espećıficas de cada caso. Dada a complexidade

do problema, o desenvolvimento de algoritmos exactos mais eficientes e de

métodos heuŕısticos de resolução que garantam soluções próximas da optima-

lidade constitui ainda um desafio aliciante, justificando o crescente número

de publicações sobre este grupo de problemas de optimização combinatória

[Dowsland e Dowsland, 1992; Dyckhoff et al., 1997; Sweeney e Paternoster,

1992].

Uma descrição exaustiva e sistemática dos Problemas de Corte e Em-

pacotamento pode ser encontrada em [Oliveira, 1995], sendo áı referidos os

contextos industriais em que estes problemas mais frequentemente surgem.

Em [Schepens, 1996] são abordadas questões relativas à análise e definição do

problema de corte genérico em ambiente industrial, e à relevância da atitude

assumida no processo por parte da gestão industrial. Neste contexto, a com-



1.3 Objectivos da investigação e trabalho realizado 7

plexidade e especificidade inerentes à resolução de cada problema concreto

impedem a sua redução à simplicidade duma formulação padrão, referindo-

se a importância da condução duma análise cuidada previamente à imple-

mentação dum sistema de planeamento automático de corte. Só assim se

encontra garantida a conformidade dos modelos matemáticos e algoritmos

aplicados à resolução do problema. Neste quadro, é ainda evidenciada a

importância que o processo de corte assume como parte intŕınseca do pro-

cesso de planeamento da produção, sendo fundamental a sua integração no

respectivo sistema de informação.

1.3 Objectivos da investigação e trabalho reali-

zado

A motivação e enquadramento estabelecidos para o trabalho desenvolvido

no âmbito desta dissertação sugerem como objectivo genérico a identificação

e demonstração das potencialidades de transferência da IO que se apresen-

tam no contexto industrial da produção de pasta e papel, numa perspectiva

de modernização e contribuição para a competitividade do sector. Neste

sentido, foram estabelecidos objectivos fundamentais espećıficos, de ı́ndole

cient́ıfica e operacional, que determinaram a orientação do trabalho de in-

vestigação realizado.

O primeiro objectivo que se apresentou na realização deste trabalho con-

sistiu no desenvolvimento e implementação dum sistema automático de apoio

ao planeamento da produção de bobinas de papel, em resposta à solicitação

por parte duma indústria papeleira nacional. Para tal, foi necessário pro-

ceder à caracterização do problema de optimização apresentado pelo caso

industrial em questão, considerando todas as especificidades e consequentes

dificuldades inerentes à resolução de situações reais, seguindo-se o desenvol-

vimento do método de resolução e implementação da solução. O propósito

de estabelecer um processo de solução efectiva para este problema prático,

determinou os objectivos cient́ıficos de construção de modelos matemáticos

e desenvolvimento de técnicas adequadas à sua resolução. Este processo

baseou-se na adaptação do modelo genérico para o problema de corte unidi-
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mensional, às caracteŕısticas espećıficas do problema em estudo. A comple-

xidade inerente à resolução deste problema de elevado grau combinatório,

determinou a adopção duma técnica baseada na solução da relaxação linear

do modelo de programação inteira original. A obtenção duma solução inteira

admisśıvel, exigiu o desenvolvimento duma heuŕıstica de pós-optimização, de

forma a permitir satisfazer os requisitos operacionais impostos ao processo

de produção e corte das bobinas de papel. A técnica de resolução adop-

tada implicou ainda a definição dum procedimento de geração de padrões de

corte que, no presente caso, integrou a enumeração expĺıcita das possibilida-

des combinatórias com a consideração dum conjunto de requisitos impostos

à admissibilidade dos padrões, no qual se inclui, em particular, a necessi-

dade de distinguir duas fases de corte no processo de divisão das bobinas

produzidas.

Um segundo objectivo deste trabalho consistiu em definir um processo

de classificação sistemática da bibliografia referente a aplicações da IO na

resolução de problemas da indústria papeleira. A definição deste objectivo

surge na sequência da identificação dos impactos económico e ambiental

apresentados pela utilização do papel nas sociedades actuais, justificando-

se desta forma o extenso número de aplicações identificadas na literatura

abordando problemas associados a esta actividade industrial. A bibliografia

referida e classificada procura evidenciar a diversidade da natureza dos pro-

blemas abordados e das técnicas adoptadas na sua resolução. O sistema de

classificação desenvolvido baseou-se no ńıvel de integração de processos da

cadeia produtiva considerado pela aplicação, definindo-se os três ńıveis fun-

damentais, de integração decrescente: sectorial, organizacional e processual.

No âmbito das aplicações ao ńıvel processual, foi dada particular atenção

àquelas que incluem a consideração do problema de corte unidimensional,

na perspectiva de resolução do problema prático de divisão das bobinas-

máquina, identificado no contexto da indústria papeleira.

O reconhecimento das limitações, em termos do processo produtivo glo-

bal, das soluções propostas no âmbito de processos particulares da cadeia

produtiva, definiu a ambição de desenvolver um método de solução para

o problema resultante da integração dos processos de alocação, sequencia-

mento e corte identificados no contexto produtivo do papel. Este terceiro
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objectivo segue as tendências de investigação mais recentes, seguidas na

abordagem a problemas práticos, em que a modelação e desenvolvimento

de técnicas de resolução integrada surgem na tentativa de estender o con-

ceito de optimização a um conjunto cada vez mais alargado de operações

inter-relacionadas. A originalidade do problema considerado exigiu o desen-

volvimento duma abordagem inovadora e criativa, com vista à obtenção de

soluções de qualidade para o problema resultante do processo de integração.

A formulação conjunta dos três problemas baseou-se na sua identificação

individual com os problemas clássicos de afectação, caixeiro viajante e corte

unidimensional. A técnica de resolução proposta para o problema integrado

consiste na aplicação dum processo heuŕıstico 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 heuŕıstica de pesquisa local.

1.4 Estrutura da dissertação

A dissertação encontra-se organizada em seis caṕıtulos. Neste caṕıtulo intro-

dutório, é apresentado o tema da dissertação, o seu âmbito e as motivações,

cient́ıficas e industriais, que orientaram a realização do trabalho aqui des-

crito. É ainda referida a metodologia adoptada e o enquadramento cient́ıfico

do seu desenvolvimento.

No Caṕıtulo 2 procura-se evidenciar as potencialidades, em termos dos

impactos económico e ambiental, de abordagens a problemas associados ao

sector industrial da pasta e do papel. Neste contexto, são referidas as carac-

teŕısticas fundamentais da teoria económica/ambiental denominada Capita-

lismo Natural e as suas orientações na perspectiva de implementação duma

poĺıtica de utilização sustentada do papel. No final do caṕıtulo (Secção 2.3)

refere-se expressamente a actividade papeleira nacional, descrevendo-se os

seus aspectos mais relevantes de forma a estabelecer o seu posicionamento

relativo no contexto económico nacional e internacional.

O Caṕıtulo 3 apresenta o esforço de desenvolvimento dum enquadra-

mento sistémico para as aplicações do âmbito da IO, motivadas para a reso-

lução de problemas no contexto industrial da produção de pasta e papel. Na
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apresentação do sistema de classificação proposto, é adoptado o critério de

refinamento crescente do problema abordado, referindo-se, por esta ordem,

as aplicações a ńıvel sectorial (Secção 3.2), organizacional (Secção 3.3) e pro-

cessual (Secção 3.4). A introdução deste sistema de classificação permitiu

proceder à organização dum conjunto relevante de aplicações identificadas na

literatura, no âmbito do processo industrial em questão. A descrição apre-

sentada converge para o problema de corte unidimensional em duas fases,

pretendendo-se, desta forma, estabelecer o enquadramento cient́ıfico para o

caso industrial apresentado no caṕıtulo seguinte.

No Caṕıtulo 4, é feita uma descrição pormenorizada do caso de industrial

que motivou o trabalho cient́ıfico desenvolvido no âmbito desta dissertação.

Na Secção 4.2, são descritos os contornos estratégicos e tecnológicos esta-

belecidos para o desenvolvimento do sistema de apoio ao planeamento da

produção pretendido e, mais concretamente, para o problema de optimização

em cuja resolução o sistema se baseia. A descrição detalhada da abordagem

de resolução desenvolvida é apresentada na Secção 4.3. Os modelos de op-

timização constrúıdos contemplam diversas situações espećıficas às quais se

pretendeu dar resposta através do sistema implementado. A técnica de re-

solução adoptada consistiu na implementação dum método pseudo-exacto

baseado na resolução da relaxação linear do modelo original do problema de

corte unidimensional, cujo suporte cient́ıfico ficou estabelecido no caṕıtulo

precedente. Neste contexto, descreve-se a heuŕıstica de pós-optimização de-

senvolvida para o arredondamento da solução linear relaxada, de acordo com

os requisitos de integralidade impostos à resolução efectiva do problema em

questão. Finalmente, apresentam-se os resultados dos testes computacionais

realizados com o propósito de validação do método de resolução desenvolvido

e tecem-se algumas considerações cŕıticas relativas à sua operacionalidade.

O problema de corte unidimensional é ainda considerado no Caṕıtulo 5,

mas na perspectiva da sua resolução integrada com os problemas de alocação

das encomendas às máquinas de papel e de sequenciamento da produção de

gramagens. Este caṕıtulo contém a descrição do trabalho cient́ıfico desen-

volvido em torno desta questão, incluindo uma proposta de formalização e

modelação do problema integrado (Secção 5.2) e uma abordagem à sua re-

solução (Secção 5.3). A avaliação comparativa dos resultados obtidos com a
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técnica de resolução desenvolvida viu-se impedida pela originalidade do pro-

blema abordado. No entanto, na Secção 5.4, apresentam-se alguns resultados

computacionais com o objectivo de caracterizar a aplicação desenvolvida, em

termos de eficiência e eficácia das soluções obtidas.

Finalmente, no Caṕıtulo 6, apresenta-se um resumo do conteúdo desta

dissertação, evidenciando as suas conclusões e resultados mais relevantes, e

perspectivam-se linhas de desenvolvimentos futuros.
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Caṕıtulo 2

Enquadramento da Indústria

do Papel

“Il est d’ailleurs symptomathique de constater que l’homme dépense de

plus en plus son énergie et de ses ressources pour se protéger contre ses

propres activités et contre leurs effets pernicieux, à se proteger contre

lui-même au fond.”, Jean Dorst, 1974.

São correntes as referências à acentuada tendência de esgotamento dos

recursos naturais e à necessidade de preservação ambiental. No entanto,

o desenvolvimento crescente das sociedades tem vindo a menosprezar o im-

pacto da actividade desenvolvida em termos de utilização dos recursos, sendo

pouco frequente a implementação de medidas efectivas de cariz ambiental.

Neste contexto, torna-se fundamental o papel da floresta na manutenção

do equiĺıbrio global, pela sua função de renovação da atmosfera e inerentes

implicações climáticas.

A importância assumida pelo papel, e sua utilização, nas sociedades actu-

ais tem determinado a sua adopção como indicador de desenvolvimento. No

entanto, a utilização desenfreada deste produto industrial tem implicações

ambientais que, no limite, poderão comprometer a sobrevivência humana

pela forma como consomem recursos como a água, a floresta e a energia.

Como principal fonte de matéria prima para a produção do papel, a preser-

vação da floresta depende estreitamente desta actividade industrial, sendo

determinante a forma como a indústria papeleira gere a utilização deste
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recurso natural.

É neste enquadramento que, neste caṕıtulo, se pretende caracterizar o

cenário de actuação da actividade industrial de produção de pasta e papel,

procurando desta forma salientar o impacto de contribuições cient́ıficas nesta

área, em termos de sustentabilidade ambiental e económica desta actividade.

No final do caṕıtulo apresenta-se uma descrição sucinta dos aspectos mais

relevantes da actividade papeleira desenvolvida a ńıvel nacional, pretendendo-

se posicionar a indústria portuguesa da pasta e do papel no contexto nacio-

nal e internacional. Serão ainda referidas as tendências actuais de actuação

empresarial na perspectiva da definição de estratégias de competitividade e

sustentabilidade para o sector.

2.1 O Capitalismo Natural como base de um de-

senvolvimento sustentado

É frequente encararem-se os aspectos relativos à protecção ambiental como

questões meramente estéticas e do domı́nio da ética, contribuindo assim

para que a atenção da classe poĺıtica se centre em aspectos de impacto mais

imediato e mediático. A relutância na proposta e aplicação de medidas

correctivas para problemas de natureza ambiental relaciona-se com o facto

das análises de questões ambientais serem, frequentemente, promovidas por

instituições governamentais, sendo ignoradas por razões de impopularidade,

as medidas com impacto imediato negativo em termos sociais e económicos.

A importância da manutenção do equiĺıbrio natural foi evidenciada pela

realização de uma experiência de milhões de dólares, de iniciativa privada,

denominada Biosphere 2 (http://www.bio2.edu), realizada no ińıcio da dé-

cada de 1990. Em pleno deserto do Arizona tentou-se criar artificialmente,

debaixo de uma redoma de vidro estanque de grandes proporções, uma mini-

-Terra auto-sustentável, através da inclusão duma variedade representativa

de espécies animais e réplicas de ecossistemas naturais. A experiência, ini-

ciada em 1991 com a entrada de 8 cientistas na redoma, viu forçada a

sua conclusão dois anos após o seu ińıcio. As alterações ambientais veri-

ficadas no interior da estrutura de vidro tornaram inviável a sobrevivência
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humana, evidenciando o facto de que, apesar de todas as conquistas tecno-

lógicas, a sobrevivência humana depende do equiĺıbrio ambiental da biosfera

pré-humana, cuja complexa interacção entre espécies e habitats, não pode

traduzir-se simplesmente na soma das partes.

Na mesma altura (Outubro de 1989), a missão espacial denominada Mis-

sion to Planet Earth (http://www.earth.nasa.gov), lançada pela NASA com

o objectivo de avaliar a dinâmica da Terra, permitia dispor de imagens ob-

tidas via satélite que evidenciavam o perigo que a actividade humana (so-

brepopulação, poluição ambiental, utilização intensiva de energia) constituia

para a manutenção do equiĺıbrio ecológico do planeta.

Apesar das evidências, a intervenção humana continua, na generalidade,

a ignorar a importância vital da manutenção do equiĺıbrio ambiental, pro-

cedendo à destruição progressiva dos pilares sobre os quais “edifica” a sua

sobrevivência. Segundo uma análise pioneira dos ecossistemas naturais, pre-

parada pela ONU, o Banco Mundial e o World Resources Institute (Exposi-

ção Mundial de Hannover, Junho de 2000), “há sinais consideráveis de que

a capacidade dos ecossistemas, os motores biológicos do planeta, de produ-

zirem muitos dos bens e serviços de que depende a espécie humana, está a

declinar rapidamente”.

Para os habitantes das sociedades industrializadas, a acção destrutiva

da actividade desenvolvida é dif́ıcil de reconhecer, uma vez que o impacto

das conquistas tecnológicas se traduz geralmente na melhoria imediata da

qualidade de vida nessas sociedades, camuflando potenciais ameaças à sua

sustentabilidade. No entanto, o bem-estar social e económico nessas socieda-

des assenta no equiĺıbrio da envolvente ambiental, mais ou menos próxima,

apesar do estilo de vida a elas associado ter grande responsabilidade nas

agressões que vitimam o meio ambiente.

Neste contexto de desenvolvimento surge a “doutrina económica” do Ca-

pitalismo Natural [Hawken et al., 1999] como base duma nova Revolução

Industrial, abordando a questão do desenvolvimento sustentado sob uma

perspectiva industrial e de renovação da economia. Em contraste com o

actual capitalismo industrial, o denominado Capitalismo Natural propõe-

se encontrar soluções em que a sustentabilidade económica e ecológica são

simultaneamente atingidas, alegando que “o capitalismo, conforme é actu-
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almente praticado não é natural, constitui uma aberração rentável, não-

sustentável, do desenvolvimento humano. [...]Liquida as mais importantes

formas de capital e chama-lhe lucro. Ignora o valor do maior capital que

utiliza: os recurso naturais e sistemas vivos, assim como os sistemas sociais

e culturais que são a base do capital humano”.

Os quatro pilares em que assenta o paradigma do Capitalismo Natural

pretendem conduzir os agentes económicos ao reconhecimento do valor con-

tabiĺıstico dos recursos naturais e dos serviços prestados pelo ecossistema,

propondo:

• aumentar radicalmente a eficiência de utilização dos recursos;

• eliminar o conceito de desperd́ıcio através do redesenho da economia

com base em fundamentos biológicos, sem quebras no circuito fechado

do fluxo dos materiais;

• centrar a estruturação económica em torno do fornecimento de servi-

ços e fluxo de materiais, em vez de se centrar no processamento de

materiais e na fabricação de produtos; e,

• inverter o sentido de destruição ambiental através de programas de

investimento no capital natural.

Em conjunto, estes quatro prinćıpios valorizam o capital natural e os

serviços prestados pelo ecossistema, o que permite inverter a tendência de

esgotamento dos recursos naturais e, simultaneamente, aumentar os lucros.

Desta forma, pretende-se fazer ganhar todas as partes envolvidas na eco-

nomia: mais eficácia nas empresas, maior satisfação dos consumidores, sus-

tentabilidade dos negócios e conservação dos recursos naturais, sendo estes

elevados a principal factor escasso da economia do século XXI. Na era da pri-

meira Revolução Industrial, a actividade económica assentava no incentivo

à exploração intensiva dos recursos naturais, aparentemente inesgotáveis em

virtude da escassez de recursos humanos com qualificações. Hoje, assistimos

à inversão da lei económica da escassez: os recursos humanos qualificados

deixaram de ser escassos devendo os recursos naturais, sob a mesma lógica

capitalista, assumir o estatuto de recurso económico escasso.
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A essência do Capitalismo Natural consiste, pois, na tese de que “redu-

ções de 90 a 95% no material e energia utilizados são posśıveis em páıses

industriais, sem que seja necessário diminuir a quantidade ou qualidade dos

serviços. [...]O segredo para atingir tão grandes poupanças numa cadeia pro-

dutiva com diferentes processos, consiste em multiplicar as poupanças em

cada fase da cadeia produtiva”. Fundamentado neste prinćıpio económico,

é introduzido, em 1998, o termo Factor 4, associado ao reconhecimento da

necessidade de redução de 75% na utilização dos recursos e energia. A ori-

gem deste conceito remonta a 1972, quando um relatório do Clube de Roma

(“Limites do Crescimento”) alerta para o facto da taxa de utilização dos

recursos nos quais se baseia o crescimento económico não ser sustentável

por muito mais tempo. Posteriormente, é proposto o “Factor 10”, associado

à sustentabilidade do desenvolvimento económico em páıses desenvolvidos,

sendo argumentado que o desenvolvimento sustentado a longo prazo só será

conseguido se a utilização dos recursos nesses páıses for reduzida para 10%.

Esta afirmação assenta no argumento de que o consumo global terá que ser

reduzido para metade, sendo que a maior redução deverá ser suportada pelos

páıses que, actualmente, são mais perdulários na utilização dos recursos.

Fundamentada nesta filosofia económica, a União Europeia estabeleceu

como objectivo um ganho de quatro vezes na eficiência na utilização dos

recursos como a nova base para uma poĺıtica e prática de desenvolvimento

sustentado. Alguns páıses, como a Holanda e a Áustria, assumiram este

propósito como um objectivo nacional. Os ministros do ambiente dos páı-

ses membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos

(OCDE), o governo da Suécia e vários lideres industriais e académicos da

Europa e Japão foram mais longe adoptando os aumentos de eficiência de

Factor 10 como objectivo. O World Business Council e o United Nations

Environment Program (UNEP) adoptaram o Factor 20. Cresce a evidência

de que estes objectivos tão ambiciosos são atinǵıveis no mercado, podendo

mesmo traduzir-se no aumento significativo dos lucros decorrentes dos pro-

pósitos de eficiência impĺıcitos.

Desde a introdução do conceito de Capitalismo Natural, a sua importân-

cia tem vindo a avolumar-se, surgindo inevitavelmente associado ao conceito

de desenvolvimento económico sustentado. Em torno deste conceito tem-se
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desenvolvido um conjunto de teorias e organizações económicas e ambientais

tendo em vista a sustentabilidade da economia e a utilização eficiente dos

recursos naturais. De entre as diversas áreas de intervenção industrial usu-

almente referenciadas neste contexto, assume particular relevo o papel das

florestas e a proposta de acções que conduzam a uma utilização sustentada

deste recurso natural. No entanto, a aplicação de modelos de desenvolvi-

mento sustentado é uma questão complexa, com interferências a ńıvel global

regional e local, e com soluções dificilmente consensuais. Para cada ńıvel de

actuação torna-se necessário estabelecer um conjunto de estratégias econó-

micas, ambientais, e sociais sendo indispensável a ponderação de cenários

alternativos para a implementação de medidas e o desenvolvimento de instru-

mentos adequados de avaliação da sua eficiência e eficácia em permanência.

2.2 O papel e a sua utilização sustentada

A sociedade industrializada e o estilo de vida a ela associado sujeita a floresta

a vários factores de pressão, sendo, talvez, o maior deles, a avidez com que

o papel é consumido. De facto, a destruição das florestas constitui a maior

ameaça que a produção de papel põe ao mundo. O abate de árvores para a

produção de papel contribui significativamente para a degradação florestal a

ńıvel mundial: actualmente, 20% da madeira resultante do abate é utilizada

na produção de papel, prevendo-se que, em 2050, 50% da madeira utilizada

para fins industriais seja utilizada na produção de papel.

A destruição das florestas a ńıvel global tem contribúıdo de forma sig-

nificativa para o aumento da concentração de gases com efeito de estufa na

atmosfera. A continuar, a emissão destes gases terá como resultado signifi-

cativas alterações das condições climáticas que se traduzirão num aumento

global da temperatura, alterações dos padrões de pluviosidade, aumento

da temperatura média da água dos oceanos, aumento do ńıvel do mar com

possibilidade de submersão de zonas baixas, e aumento da frequência e mag-

nitude de fenómenos extremos como secas e furacões. Durante o século XX,

a temperatura da superf́ıcie terrestre aumentou 0,7oC e esta mudança cli-

mática irá acelerar-se nos próximos decénios, constituindo um dos maiores

desafios do século XXI, devido às suas consequências no desenvolvimento
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económico, social e ambiental.

Após uma década de preocupação crescente sobre as alterações do clima

global e das consequentes quebras do equiĺıbrio do ecossistema, foi assumido

oficialmente, em 1998 (Protocolo de Quioto), o primeiro compromisso inter-

nacional de redução da emissão de gases de estufa. Este peŕıodo coincidiu

com o alarme crescente sobre o continuado desflorestamento de áreas massi-

vas do globo terrestre. Em 1997, not́ıcias de destruição pelo fogo de grandes

superf́ıcies florestais no Brasil e na Indonésia, alertaram para a dificuldade

em controlar a tendência destrutiva das florestas, a ńıvel global.

Estes dois aspectos - alterações do clima e destruição das florestas - estão

relacionados. De facto, o debate sobre as alterações climatéricas veio eviden-

ciar a importância das florestas como os principais sumidouros de carbono.

Assim, a sua destruição é assumida como a principal causa de aquecimento

global, uma vez que reduz a capacidade de absorção de CO2 do ecossistema,

contribuindo para o aumento da sua concentração na atmosfera e, conse-

quentemente, para o efeito de estufa. O reconhecimento da correlação entre

estas duas questões esteve na origem da criação de uma nova ferramenta

poĺıtica internacional de combate às alterações climáticas que se traduz na

implementação de acções conjuntas de promoção das florestas.

A regulamentação do abate de espécies de árvores e a alteração de poĺı-

ticas governamentais que subsidiam a exploração de florestas e a utilização

de madeira virgem na produção de papel, são medidas fundamentais na pre-

servação das florestas. As plantações de florestas são muitas vezes referidas

como medida para minimizar o impacto negativo da produção do papel ao

ńıvel das florestas mas, frequentemente, as práticas correntes de plantação

prejudicam a floresta natural e a restante envolvente ambiental, e contribuem

para a degradação da qualidade de vida das comunidades locais. De facto,

as plantações apresentam algumas vantagens: criam emprego, reabilitam

áreas degradadas, combatem alterações climatéricas através da absorção de

carbono e ajudam a salvar florestas naturais, pois fornecem madeira para

a produção de papel. Porém, muitas florestas naturais são destrúıdas para

darem lugar a plantações com o objectivo de aproveitar incentivos governa-

mentais (na Indonésia, em 1997 e 1998, foram ateados fogos para destruir

uma grande superf́ıcie de floresta natural que passou a ser utilizada como
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plantação). As plantações não prestam serviços de ecossistema iguais aos

das florestas naturais que se constituem como um excelente habitat de vida

selvagem e agente de protecção dos solos. Sendo mono-culturas, são mais

vulneráveis a pragas e doenças, pelo que requerem a regular aplicação de

insecticidas, fungicidas e herbicidas (que são necessários para prevenir a

ameaça de vegetação competitiva). A sua prática intensiva, exige a prepa-

ração frequentes dos solos, resultando na sua extenuação e reduzindo a sua

viabilidade a longo prazo.

A adequada gestão florestal deve ser reconhecida como a base de sus-

tentabilidade da economia do papel, sendo fundamental a implementação e

reforço de poĺıticas com vista à administração e uso de áreas florestais capa-

zes de, globalmente, manter a sua biodiversidade, produtividade, capacidade

de regeneração e viabilidade.

Até meados do século XVII, o papel era um produto escasso e caro, fa-

bricado de forma artesanal, a partir de trapos e palha, destinado fundamen-

talmente à impressão de documentos e livros. A popularização da utilização

do papel deveu-se, inicialmente, à descoberta de métodos económicos para

conversão de madeira em papel (século XIX) em quantidades massivas e ao

alargamento das redes de transportes, permitindo o acesso a áreas florestais

distantes. Posteriormente, as poĺıticas governamentais de incentivo à ex-

ploração florestal e ao desenvolvimento industrial, a promoção do consumo

pelo governo e pela indústria, e o aumento do poder de compra individual

vieram contribuir de forma decisiva para a generalização da utilização do pa-

pel. A partir de 1950 até 1980, a revolução tecnológica ao ńıvel da produção

do papel e o alargamento do mercado para este novo produto contribúıram

para elevar o papel à categoria de bem de primeira necessidade, de modo

a ser considerado um indicador da qualidade de vida nas sociedades actu-

ais. A indústria da pasta e do papel está sujeita a ciclos de crescimento e

rescessão que, no caso o papel, acompanham a actividade económica. Esta

situação é bem evidente se se tiver em consideração que grande parte dos

bens transaccionados a ńıvel mundial são embalados, i. e., o consumo de

papel reflecte as oscilações das trocas comerciais e, consequentemente, da

conjuntura económica.

O UNEP estima que o consumo anual de papel per capita necessário
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Figura 2.1: Consumo de papel em 2000 e 2001.

para a educação e comunicações é de 30-40 quilogramas. Verificam-se, no

entanto, grandes discrepâncias a ńıvel mundial em termos de ńıveis de con-

sumo de papel, havendo diferenças abismais entre os valores do consumo em

páıses desenvolvidos e os restantes [Abramovitz e Mattoon, 1999]: com 22%

da população mundial, as nações industrializadas consomem 71% do papel

produzido mundialmente. Em 1997, nos Estados Unidos da América (EUA),

o consumo anual de papel per capita foi de 335 quilogramas, tendo sido a

média do consumo per capita nos páıses industrializados de 164 quilogramas.

No mesmo ano, a média global mundial do consumo de papel per capita foi

de 51 quilogramas mas a média do consumo per capita nos páıses em vias

de desenvolvimento foi de 18 quilogramas, sendo em toda a África inferior a

6 quilogramas e com média, em 20 páıses africanos, inferior a 1 quilograma.

Na Figura 2.1, apresentam-se os valores consumo de papel per capita para

15 páıses da Comunidade Europeia, juntamente com EUA e Japão, nos anos

de 2000 e 2001.

Desde meados da década de 70 até ao final do século XX, o consumo do

papel duplicou e não se perspectiva alteração no sentido de evolução do con-
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sumo. Em 1997, foram consumidos mundialmente 299 milhões de toneladas

de papel - uma quantidade seis vezes superior ao consumido em 1950. Esta

quantidade (299 milhões de toneladas) em papel de escritório é suficiente

para encher o Empire State Building 383 vezes ou construir 16 pilhas de

papel com altura igual à distância que separa a Terra da Lua. A Food and

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) prevê que, no ano

2010, o consumo global de papel ascenda a 391 milhões de toneladas - um

aumento superior a 30% em relação aos valores actuais de consumo. Este

aumento implica destruição de florestas, maior poluição e lixo (o papel con-

tribui para, aproximadamente, 40% dos reśıduos sólidos municipais): após

a sua utilização, 50% do papel acaba num aterro ou incineradora, 40% é

reciclado e apenas 10% continua em uso por um peŕıodo mais alargado (em

livros ou documentos).

Actualmente, as formas de utilização do papel com maior impacto são as

seguintes: embalagem, consumindo 48% da quantidade total de papel pro-

duzido, impressão e escrita (42%) e uso doméstico (6%). Ao contrário do que

era previsto no ińıcio da era das tecnologias de informação, a proliferação

de computadores, máquinas de fax, copiadoras e impressoras, tem resultado

no aumento do consumo do papel de impressão e escrita. Desde 1980, o

consumo total de papel subiu 74% e o consumo de papel para impressão

e escrita subiu 110%. Desta forma, os avanços tecnológicos associados a

uma cultura baseada na representação f́ısica da informação, vieram mesmo

potenciar o consumo de papel. O desenvolvimento das tecnologias de comu-

nicação, de informação e de impressão conduziu ao aparecimento duma nova

segmentação de mercado, nomeadamente, para os papéis de escritório. No

futuro, as tecnologias de informação poderão, eventualmente, conduzir a um

decĺınio da utilização do papel, mas não é fácil dizer quando isto acontecerá,

se alguma vez acontecer. A redução da utilização do papel proporcionada

pela nova geração das tecnologias da informação e da comunicação (correio

electrónico, EDI, scanners, intranets e Internet) permite que os negócios

funcionem com menos papel, traduzindo-se em poupanças de tempo, espaço

e dinheiro. No entanto, a redução no consumo do papel não será conse-

guida sem um esforço concertado de alteração dos hábitos de consumo, com

implicações ao ńıvel organizacional e cultural, quer nas empresas e grandes
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Figura 2.2: Ciclo Produtivo do Papel.

instituições, quer a ńıvel individual.

A actividade da indústria papeleira estende-se a quase todo o ciclo de

vida dos produtos de papel, estando envolvida desde a produção de matérias-

primas (produção florestal) até ao tratamento dos produtos no fim de vida,

através de reciclagem ou valorização energética de papéis usados - Figura

2.2. A actividade principal desta indústria é constitúıda pelas várias etapas

do processo produtivo do papel iniciando-se na produção de madeira, sua

exploração e transformação em pasta para papel, e, finalmente, na transfor-

mação da pasta em diferentes tipos de papel.

Ao circuito principal acrescem diversas actividades de suporte de entre

as quais se destacam:

• a manutenção de viveiros florestais, cuja função consiste na criação de

plantas destinadas à construção de plantações florestais, industriais e

privadas;

• a captação, tratamento e rejeição de água de forma a garantir o abaste-

cimento de água com a qualidade suficiente para o processo industrial

(água de abastecimento), assim como a garantir que o efluente produ-

zido cumpre os requisitos regulamentares em termos de caracteŕısticas
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orgânicas, f́ısicas e qúımicas (efluentes ĺıquidos);

• a produção de energia para consumo das próprias unidades industri-

ais, sendo esta, na generalidade, produzida com recurso à queima de

combust́ıveis de entre os quais se destaca a utilização de biomassa,

resultante da preparação de madeiras e da dissolução da lenhina da

madeira;

• o processo de recuperação de qúımicos que, nalguns casos, funcionam

em circuitos quase fechados, sendo utilizados no processo industrial e

seguidamente recuperados para novas utilizações;

• a separação e tratamento de reśıduos sólidos, permitindo o tratamento,

reciclagem, reutilização ou valorização energética de parte desses reśı-

duos, de modo a reduzir a necessidade de deposições em aterro; e,

• a recuperação de papéis com o objectivo de obter fibra para a produção

de papel.

Apesar de, teoricamente, o processo produtivo do papel se adaptar a um

ciclo de vida ecológico, não são dif́ıceis de reconhecer, na prática, os seus

efeitos sobre o ambiente. Estes apresentam uma considerável abrangência

em termos de espaço e tempo, não se fazendo sentir apenas junto dos seus

centros produtivos e permanecendo os seus efeitos durante décadas. O fa-

brico de papel, um produto final tão limpo, consome grandes quantidades de

qúımicos, água e energia, produzindo elevados ńıveis de poluição. A indús-

tria do papel consome recursos caros e não renováveis (florestais, h́ıdricos e

energéticos) encontrando-se entre aquelas que mais contribuem para a po-

luição e consumo de recursos naturais. O processo industrial de produção

de papel é o 5o maior consumidor mundial de energia, consumindo 4% da

energia mundialmente produzida. A indústria de papel utiliza mais água

para produzir uma tonelada de papel do que qualquer outra indústria para

produzir a mesma quantidade do respectivo produto. A poluição do ar,

provocada quer pela actividade industrial quer pela destruição das florestas,

com reconhecidas funções de absorvedores de carbono, tem efeitos negativos

na saúde das populações e do ecossistema, contribuindo para as mudanças
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de clima e para a destruição da camada de ozono. Também a morte de rios

devida a descargas de reśıduos, a erosão dos solos e o desaparecimento de es-

pécies provocados pelo desflorestamento, são acções de impacto considerável

na destruição do equiĺıbrio natural.

Os grandes avanços em termos de redução da poluição resultam em geral

de pressões das comunidades e imposições governamentais. Este sector in-

dustrial tem sido objecto dum conjunto significativo de regulamentações de

natureza ambiental (também na sequência de acções de protesto de cidadãos

e de diversas organizações), não só a ńıvel de cada páıs como a ńıvel euro-

peu, destacando-se as directivas sobre a Prevenção e Controlo Integrados da

Poluição (IPPC) e sobre a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). A ńıvel

mundial existem organizações supranacionais, caso da Organização das Na-

ções Unidas (ONU), que, ao estabelecer objectivos e critérios em matéria de

defesa do ambiente, têm condicionado a actividade do sector. Entretanto,

a indústria começa a reconhecer as vantagens concorrenciais duma produ-

ção cumpridora dos requisitos ambientais através da identificação de novas

oportunidades de negócio e aumentos nos lucros resultantes das alterações

introduzidas ao ńıvel da gestão e da produção, contribuindo para a evolução

no sentido de uma economia sustentada.

Através de uma reforma fiscal e de regulamentação adequada (impos-

tos sobre a emissão de poluentes, redução de subśıdios para a utilização

de matérias primas como madeira, água e energia, incentivos fiscais para

conservação da floresta), os governos podem encorajar a eficiência da pro-

dução, a reciclagem, promover a gestão florestal, alterar padrões de consumo

e poupar o dinheiro dos contribuintes. A utilização sustentada do papel de-

verá, pois, ser um objectivo reconhecido tanto ao ńıvel governamental como

empresarial e do consumo individual, reflectindo-se a ńıvel económico e da

qualidade do meio ambiente.

Neste contexto, a indústria papeleira tem uma função fundamental na

redução do fardo ambiental que a produção e consumo do papel represen-

tam. As orientações da indústria são normalmente regidas por acções go-

vernamentais (regulamentação e incentivos), pressões das comunidades (em

consequência da poluição, alteração da paisagem e efeitos da indústria na

saúde das populações), preferências/actuação dos consumidores e proveitos
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financeiros (preferencialmente, a curto prazo). Torna-se essencial a consi-

deração de práticas de negócio eco-eficientes [Hawken et al., 1999] através

do aumento do valor dos produtos e serviços associados à utilização do pa-

pel, reduzindo a utilização de matéria-prima, energia, poluição e lixo. Neste

sentido, verificaram-se nos últimos anos, alguns avanços tecnológicos no pro-

cesso produtivo do papel com impacto considerável ao ńıvel da eficiência na

utilização dos recursos (madeira, água e energia), contribuindo para a sus-

tentabilidade desta actividade industrial:

• aumento de eficiência do processo de transformação da madeira em

pasta;

• alteração da fonte de fibras para o fabrico do papel, de madeira virgem

para produtos recicláveis e não florestais (palha, trapos...)

• aumento da reciclagem do papel, permitindo, já, que 43% do papel

seja reutilizado;

• redução do consumo de água e energia;

• tratamento de águas residuais com o objectivo da sua utilização em

circuito-fechado;

• utilização de maquinaria mais eficiente; e,

• concepção de produtos com menor quantidade de papel.

Algumas empresas adoptam estas medidas de natureza ambiental por

imposições regulamentares, acabando por concluir que se podem vir a tornar

lucrativas. No entanto, as mudanças têm sido lentas, uma vez que o retorno

do investimento em novas tecnologias se reflecte, geralmente, a médio/longo

prazo, o que poderá não ser viável em empresas de pequena/média dimensão.

O reconhecimento da natureza altamente reciclável do papel faz com

que este constitua uma fonte importante de matéria-prima na substituição

da madeira virgem. Segundo a Comissão Europeia, por cada tonelada de

papel reciclado incorporado na produção de papel, evita-se o abate de 15 a

20 árvores de médio porte. A crescente utilização da reciclagem do papel
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tem sido posśıvel graças ao desenvolvimento tecnológico verificado funda-

mentalmente na destintagem e depuração do papel, permitindo melhorar

significativamente a qualidade das fibras recicladas e as respectivas taxas

de recuperação. Existem, no entanto, limitações à reciclagem “eterna” do

papel. Com efeito, as fibras que constituem a base do papel perdem algu-

mas das suas caracteŕısticas tecnológicas e a sua utilização está dependente

do tipo de papel a produzir e da sua exigência em termos de qualidade.

Inclusivamente, para alguns tipos de papel, não é posśıvel a incorporação

de fibras recicladas. Por outro lado, a contaminação do papel recuperado

inviabiliza a sua reutilização industrial, podendo, no entanto, ser ainda utili-

zados para compostagem e, finalmente, para incineração. Assim, a crescente

reutilização de papel usado obedece fundamentalmente a uma óptica de ra-

cionalização económica. Tendo em atenção que qualquer que seja o aumento

dos volumes de reciclagem é indispensável a produção de papéis com recurso

à utilização de madeira, a grande mais-valia ambiental do papel reciclado

resulta da redução de reśıduos depositados em lixeiras e não, contrariamente

ao que é normalmente veiculado para a opinião pública, da “poupança” da

floresta.

Os esforços feitos no sentido de evolução para uma economia sustentada

do papel são rapidamente abafados pelo rápido crescimento da sua produ-

ção e do seu consumo. Desta forma, as melhorias introduzidas ao ńıvel do

processo produtivo, da gestão florestal e de acções governamentais não terão

significado se não forem acompanhadas por um conjunto de medidas que

promovam a alteração dos hábitos de consumo. A combinação de medidas

no sentido da utilização sustentada do papel pode reduzir globalmente o

consumo do papel em páıses industrializados em 66% e o abate de árvores

em 50%, enquanto permite continuar a satisfazer as necessidades dos páı-

ses em vias de desenvolvimento. Estas necessidades podem ser satisfeitas

de forma sustentàvel desde que sejam consideradas práticas industriais e

ambientais adequadas, rejeitando o anterior modelo de economia crescente.

De facto, é necessário reavaliar o pilar sobre o qual assenta a grande maio-

ria das poĺıticas governamentais, segundo o qual o consumo continuado dos

bens materiais é essencial para o crescimento económico e do bem-estar. O

consumo crescente de papel é um indicativo tão significativo do crescimento
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da economia e melhoria do ńıvel de vida como o aumento do tráfego au-

tomóvel, da poluição ou das doenças card́ıacas - outras caracteŕısticas que

tradicionalmente acompanham o crescimento económico. Assim como o ńı-

vel de consumo de energia foi já desacopulado da avaliação do crescimento

económico, o mesmo deverá acontecer com o consumo de papel. A partir de

certos valores, o aumento do ı́ndice de consumo do papel não reflecte uma

significativa melhoria na qualidade de vida, especialmente se considerarmos

os efeitos negativos em termos de degradação das condições ambientais que

esse aumento implica. O abrandamento global no consumo de papel deverá

ser encarado como reflexo de conquistas em termos de eficiência tecnológica

e de conservação ambiental.

2.3 Caracterização do caso português

Na Europa, há razões para acreditar que nenhum páıs sofrerá mais do que

Portugal, com as tendências climáticas globais. Sofrendo já de um impor-

tante processo de desertificação das regiões interiores, Portugal pode, como

consequência das alterações do clima, vir a enfrentar inundações em áreas

de plańıcie, incluindo algumas das áreas mais povoadas como Lisboa e Vale

do Tejo. Apesar da seriedade desta ameaça à economia e à sociedade por-

tuguesa, a mudança do clima não tem sido encarada com a devida atenção

por parte da poĺıtica ambiental nacional.

A área florestal portuguesa cobre cerca de 38% do território continen-

tal, sendo extremamente diversificada e dispersa. As alterações climáticas

terão como consequência imediatas sobre as florestas o aumento substancial

do risco meteorológico de incêndio (o regime de fogos florestais responde

instantaneamente às alterações climáticas e poderá tornar-se o factor domi-

nante de alteração nas comunidades florestais), o aumento da incidência de

pragas e doenças (as alterações climáticas beneficiam o desenvolvimento dos

agentes patogénicos e, simultaneamente, desfavorecem os hospedeiros que,

estando adaptados às condições anteriores, se tornam mais vulneráveis) e a

extinção de espécies animais (vertebradas), actualmente já ameaçadas.

O património florestal português é, fundamentalmente, propriedade pri-

vada, estimando-se que cerca de 93% da área florestal se encontre na posse
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de mais de 400 mil proprietários. Desta forma, qualquer acção concertada

exigirá um grande esforço colectivo de coordenação, dificultando a sua exe-

quibilidade.

A poĺıtica florestal portuguesa tem-se traduzido em diversas directi-

vas poĺıticas, culminando com o recentemente estabelecido Plano Nacio-

nal para o Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa e no es-

tabelecimento de planos regionais de florestação. Até agora, apenas tem

sido dada uma atenção reduzida ao papel das florestas no debate da mu-

dança do clima, destacando-se o projecto de ráızes académicas SIAM (Cli-

mate Change in Portugal: Scenarios, Impacts, and Adaptation Measures -

http://www.siam.fc.ul.pt). Não obstante, o Plano Nacional das Florestas

assume explicitamente a absorção de CO2 como um objectivo fundamental

da poĺıtica ambiental portuguesa.

Pela sua função de facilitadora da principal matéria prima, a importância

da floresta para a actividade industrial de produção de papel é inquestioná-

vel. Sendo directamente responsável pela gestão de cerca de 200.000 ha de

área florestal nacional, este sector industrial assume-se como um interveni-

ente activo no estabelecimento de sistemas de gestão e certificação florestal.

Estas duas actividades são reconhecidas como os maiores desafios que o sec-

tor florestal português defronta, por constitúırem importantes factores de

competitividade ambiental a ńıvel europeu e, mesmo, mundial.

Em Portugal, em média, o consumo de matérias fibrosas virgens no fa-

brico de papel é de 60% contra os 27% de fibras recuperadas, enquanto na

União Europeia (UE), dada a sua especialização papeleira, é de 45% e 39%,

respectivamente (dados de 1997 [Melo e Gouveia, 2001]). A floresta portu-

guesa é deficitária relativamente às necessidades da indústria, pelo que as

empresas nacionais têm vindo a recorrer, nos últimos anos, à importação

de madeira proveniente da América Latina, nomeadamente do Brasil e Ar-

gentina. Algumas empresas argumentam que o recurso à importação numa

escala significativa representa também“uma estratégia de redução temporá-

ria dos cortes de madeira doméstica com o objectivo de elevar os ńıveis de

exploração sustentada da indústria portuguesa” (segundo a Portucel Indus-

trial, em [Melo e Gouveia, 2001]).

Os maiores páıses produtores mundiais de pasta para papel localizam-
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Figura 2.3: Portugal e os principais produtores de pasta e papel (2001)

[CELPA, 2002].

se na América do Norte (EUA e Canadá), na Ásia (China e Japão) e na

Europa (Finlândia e Suécia) - Figura 2.3. Os principais páıses produtores

de pasta para papel de zonas económicas emergentes são o Brasil (7a posição

mundial) e a Indonésia (9a posição mundial). Portugal ocupa a 16a posição

mundial. Os maiores produtores mundiais de papel e cartão são: EUA,

Japão, China, Canadá, Alemanha, Finlândia e Suécia. Desde 1995, a UE

passou a ocupar o segundo lugar, a seguir aos EUA no ranking mundial da

produção de pasta e papel. Dentro dos páıses da UE, Portugal ocupa a 6a

posição na produção de pasta e a 11a posição na produção de papel. Do total

da produção de papel e cartão, 33% dirige-se ao mercado nacional e 57% aos

mercados europeus da Espanha, França, Itália, Reino Unido e Alemanha.

A indústria papeleira constitui um sector estratégico para a economia

nacional, apresentando um desempenho positivo ao longo dos últimos 20

anos, o qual se traduz fundamentalmente no aumento dos ńıveis de produção,

no aumento da integração vertical e na modernização das instalações e dos

processos produtivos. O aumento verificado na produção de pastas e de

papel traduziu-se num aumento real de cerca de 50% do valor acrescentado

bruto (VAB) da indústria entre 1980 e 1995, evidenciando nesses anos um

crescimento mais acelerado do que os restantes sectores da economia nacional
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e demais ramos industriais [CELPA, 2002].

Em 2002, o parque industrial português era constitúıdo por 5 empresas

com 7 unidades de produção de pasta de papel e 39 empresas com 40 unida-

des industriais de produção de papel, sendo a maioria de pequena dimensão

e com diferentes ńıveis de integração industrial. A eventual instalação de

novas unidades produtivas de pasta não se afigura viável na medida em que

o fornecimento de matéria-prima nacional é insuficiente e a actual capa-

cidade produtiva instalada, para além de responder à procura, tem ainda

capacidade de expansão. Este sector representa, aproximadamente, 0,44%

da produção mundial de papel e 1,0% da produção de pasta. No entanto, é

de realçar a posição do Grupo Portucel Soporcel (resultante da integração

da Portucel Industrial, Soporcel e Papéis Inapa) como o maior produtor eu-

ropeu de pasta de eucalipto e um dos grandes produtores mundiais de pasta

e papel.

O sector da pasta e do papel portuguesa tem revelado um comporta-

mento positivo em cenários de conjuntura dif́ıcil, sendo Portugal dos poucos

páıses europeus a evidenciar, nos últimos anos, uma tendência de cresci-

mento na produção e no consumo de pastas e papel. Mesmo no contexto de

abrandamento económico, caracteŕıstico dos últimos anos, em que os ńıveis

de produção mundial apresentam uma tendência de descida acentuada, Por-

tugal apresenta-se como uma excepção, com aumentos na ordem dos 18% da

produção da pasta e de 10% na produção de papel, em 2001, contrapondo-se

à diminuição na produção europeia de 2,7% na produção de pasta e papel

[CELPA, 2002]. Cerca de 70% do total das vendas de papel destina-se ao

mercado internacional. O mercado europeu constitui o principal destino

de exportação, absorvendo cerca de 86% do total das exportações, sendo

o restante canalizado principalmente para os páıses asiáticos e continente

americano. Este crescimento tem sido acompanhado pela redução das ven-

das e exportações de pasta de papel, resultante do esforço de integração

vertical, sendo a pasta transformada em papel na unidade industrial em que

é produzida.

Perante a crescente concentração do sector, quer a ńıvel mundial quer

a ńıvel europeu, é do interesse da indústria da pasta e do papel nacional

actuar de modo a não perder quota de mercado, desenvolver segmentos com
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maiores barreiras à concorrência externa e aumentar a capacidade produtiva

das suas empresas. Neste contexto, o ńıvel de integração da empresa reflecte

o seu grau de competitividade e é neste sentido que as empresas nacionais

do sector têm vindo a adoptar estratégias de concentração empresarial que

visam a integração, quer a montante quer a jusante do processo produtivo,

dominando toda a fileira, desde a floresta aos canais de distribuição e comer-

cialização, com o objectivo de beneficiar de economias de escala através de

um maior controlo da estrutura de custos da actividade industrial desenvol-

vida. Os benef́ıcios resultantes deste processo de integração apontam para

a continuidade, no futuro, destas dinâmicas empresariais.

Desde meados da década de 80, o desenvolvimento desta actividade in-

dustrial tem sido acompanhada pelo investimento de quantias consideráveis

em projectos de cariz ambiental. Os esforços técnicos e financeiros dispendi-

dos na utilização e aquisição de tecnologias limpas e na redução de poluição,

na implementação de sistemas de certificação florestal e na gestão sustentável

da floresta, têm resultado na redução do impacto ambiental deste processo

industrial, contribuindo para a afirmação da indústria papeleira nacional

como uma das mais eficientes na utilização e gestão dos recursos naturais.

Para além do cumprimento da regulamentação imposta ao sector, estas ini-

ciativas por parte das empresas visam atingir competitividade ambiental, e

a conquista de mercados, designadamente daqueles que apresentam maior

sensibilidade ecológica.

Em conclusão, a caracterização sucinta e sistemática do sector industrial

da pasta e papel nacional e do seu enquadramento internacional poderá ser

feita com base no conjunto de pontos fortes e fracos identificados em [Melo

e Gouveia, 2001]:

• Pontos Fortes

– Capacidade de investigação e desenvolvimento florestal;

– Qualidade da matéria-prima;

– Potencial de diferenciação da fibras de eucalipto em aplicações

papeleiras;

– Posse e gestão de propriedades florestais;
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– Boa aceitação mundial do produto;

– Competitividade e desenvolvimento tecnológico das empresas pro-

dutoras;

– Cumprimento de requisitos ambientais;

– Acessibilidade aos grandes mercados europeus;

– Grau de integração das empresas produtoras de pasta e das gran-

des empresas produtoras de papel.

• Pontos Fracos

– Fraca competitividade da floresta nacional e insuficiência no abas-

tecimento dos ńıveis actuais de produtividade (importações cres-

centes);

– Pequena dimensão das empresas produtoras de papel e baixo ńıvel

de integração;

– Vulnerabilidade dos mercados de pasta à penetração de produto-

res de baixo custo;

– Deficiente domı́nio dos canais de distribuição pelas empresas pro-

dutoras de papel;

– Elevado consumo de água na produção de pasta.

No âmbito da Investigação e Desenvolvimento, não estão dispońıveis in-

dicadores de transferência de tecnologia para a indústria da pasta e do papel.

O sector é dotado duma estrutura autónoma, o RAIZ - Instituto de Investiga-

ção da Floresta e Papel, que apresenta como sócias, entre outras entidades,

as maiores empresas industriais da fileira árvore/papel e duas universida-

des. Esta instituição assume como missão o reforço da competitividade dos

sectores florestal e papeleiro, através da investigação, do apoio tecnológico

e da formação especializada, desenvolvendo a sua actividade em torno de

três linhas de actuação fundamentais: investigação aplicada, consultoria e

formação.
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Caṕıtulo 3

A Investigação Operacional

na Indústria do Papel

Neste caṕıtulo pretende-se estabelecer de forma clara e objectiva o enqua-

dramento cient́ıfico da aplicação industrial desenvolvida, e que motivou o

trabalho de investigação realizado no âmbito desta dissertação.

De forma a sistematizar os métodos e as técnicas de Investigação Opera-

cional com aplicação à actividade industrial de produção de pasta e papel,

é proposto um sistema de classificação em função do ńıvel de integração

do problema a resolver. Esta classificação distingue três ńıveis: sectorial,

organizacional e processual. Os modelos de âmbito sectorial englobam abor-

dagens de alto ńıvel, relacionadas com a actividade agregada dos diversos

intervenientes deste sector industrial. O ńıvel de classificação seguinte re-

sulta do refinamento da actividade observada, considerando a integração de

diversas actividades duma organização industrial em concreto. Finalmente,

os modelos processuais focam processos espećıficos da cadeia produtiva do

papel.

O trabalho desenvolvido insere-se neste último ńıvel de classificação, tra-

tando especificamente da optimização da operação de corte de bobinas de

papel em bobinas e formatos, de acordo com as especificações das respectivas

encomendas. Os contornos que o problema assume permite enquadrá-lo na

classe de problemas de corte unidimensional. O extenso número de publica-

ções sobre este problema, na sua forma básica, e sobre aplicações concretas
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em diversos contextos industriais, torna inviável a cobertura exaustiva das

formulações e técnicas propostas para a sua resolução. Assim, na caracteri-

zação do problema que seguidamente é apresentada e com a qual se pretende

expor os conceitos e técnicas fundamentais envolvidos na sua resolução, fo-

ram seleccionadas, sempre que posśıvel, referências a aplicações industriais

que permitissem ilustrar as potencialidades inerentes à aplicação de técnicas

de Investigação Operacional à resolução de problemas no contexto industrial

da produção de papel. Dentro das diversas abordagens propostas para a re-

solução do problema de corte unidimensional, é observado com particular

atenção o problema de corte unidimensional em duas fases, tendo como pro-

pósito estabelecer o enquadramento cient́ıfico para o caso de estudo exposto

no Caṕıtulo 4.

3.1 Introdução

O processo produtivo do papel constituiu um dos primeiros processos in-

dustriais a interessar a comunidade de Investigação Operacional (IO), tendo

vindo a servir de domı́nio de aplicação extensiva de variadas técnicas no

apoio a actividades de gestão. Enquadrados neste contexto industrial, po-

dem encontrar-se na literatura [Johnston, 1981; Raghavendra e Arivalagan,

1993] referências a aplicações em áreas tão diversas como o planeamento da

produção, a gestão energética e a definição de estratégias de investimento.

Apesar das experiências com a aplicação de métodos de IO a problemas

industriais se revelarem geralmente bastante positivas, a sua penetração no

sector industrial da produção de papel encontra-se dificultada pelo facto

de se tratar duma indústria tradicional, com métodos de funcionamento

próprios e profundamente enraizados, onde, por esta razão, é muito forte

a resistência à mudança. Em [Johnston, 1981], é apontada a dificuldade

de comunicação entre os vários agentes envolvidos (gestores e analistas de

IO) como principal causa da fraca aceitação das técnicas de IO neste con-

texto industrial. O desconhecimento das potencialidades da aplicação da IO

por parte da gestão, a sua dificuldade de sistematização na formulação do

problema e a confidencialidade da informação estão na base desta falta de

comunicação [Raghavendra e Arivalagan, 1993].
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No entanto, o número de aplicações reportadas apresenta uma tendência

de crescimento acentuada, reflexo dos desafios de inovação e competitividade

que se colocam em qualquer actividade industrial que pretenda sobreviver

no actual contexto económico de permanente mudança. Este crescimento

tem sido acompanhado das mais diversas propostas de métodos de solução

para os problemas que surgem neste contexto produtivo. A modelação surge

aplicada, com maior ou menor representatividade, na generalidade dos con-

textos de actividade. As técnicas de resolução propostas são muito variadas

(programação linear, programação dinâmica, simulação, métodos heuŕısti-

cos, ...) e, geralmente, dependentes da complexidade e ńıvel de agregação do

problema. O critério mais frequentemente utilizado na sistematização das

abordagens que surgem neste contexto industrial considera a abrangência

do problema tratado, sendo geralmente feita a distinção de três ńıveis de in-

tegração dos processos abordados em simultâneo: sectorial, organizacional

e processual.

3.2 Modelos sectoriais

A diversidade de intervenientes (produtores de polpa, fabricantes de papel,

comerciantes de papel usado, consumidores, entidades reguladoras poĺıticas,

ambientais e económicas, ...) e a consequente dificuldade na articulação das

suas actividades destaca-se como principal causa da complexidade do sector

industrial da produção da pasta e do papel. As abordagens propostas para

modelação e resolução de problemas a ńıvel sectorial consideram a integração

das diversas actividades envolvidas através da construção de macro-modelos

que pretendem reflectir as complexas interacções que existem em torno desta

actividade industrial. Estes modelos destinam-se a apoiar quantitativamente

decisões estratégicas em relação a posśıveis cenários futuros, geralmente de

longo prazo.

As aplicações de técnicas de modelação a este ńıvel de agregação são,

geralmente, enquadradas na actividade das associações industriais nacionais

e internacionais. Neste contexto, é referido em [Johnston, 1981] o modelo

de Clifford, que propõe uma modelação para este sector industrial no Reino

Unido, considerando o objectivo de minimização de uma função custo cons-



38 A Investigação Operacional na Indústria do Papel

trúıda com base em valores de compras, vendas, preços e custos de proces-

samento e transporte, e incluindo restrições relativas a limites de processa-

mento, importações, exportações, stocks, oferta e procura. Johnston refere

ainda o modelo de Filmer, desenvolvido para a associação das indústrias de

pasta e papel australianas e neozelandesas - APPITA - , e o modelo desen-

volvido pelo Centre Technique du Papier, com aplicação ao caso francês.

Em [Guder e Buongiorno, 1984] é proposto um modelo de previsão eco-

nómica para a indústria de papel de impressão Norte Americana. Neste

artigo é aplicada programação quadrática na previsão da produção, con-

sumo, capacidade produtiva e preços, com base num cenário espećıfico para

o crescimento económico e demográfico. A função objectivo associa a ma-

ximização do valor do serviço ao consumidor e a minimização do custo de

produção e transporte.

Em [Raghavendra e Arivalagan, 1993], são referidas várias aplicações

de âmbito sectorial de entre as quais destaca o modelo de simulação cont́ı-

nua proposto por Thillainathan, destinado a avaliar a eficácia das poĺıticas

tributárias governamentais da Grã-Bretanha, com considerações relativas à

variação ćıclica da oferta e da procura do papel produzido, polpa importada

e papel reciclado. São ainda referidas outras aplicações, baseadas nomeada-

mente em técnicas de programação linear, destinadas à análise de poĺıticas

tributárias relativas à reciclagem de papel e à selecção da localização de im-

plantação de uma unidade industrial com consideração da minimização dos

custos fixos.

A necessidade crescente de apoiar os processos de decisão relacionados

com o sector industrial da produção de papel na resolução de modelos sec-

toriais deve-se, fundamentalmente, a factores relacionados com o aumento

da complexidade das operações, com o elevado custo da tomada de más

decisões e com a rapidez das alterações da envolvente económica, fazendo

com que práticas anteriores se tornem obsoletas, e requerendo, por isso, a

flexibilização de poĺıticas sectoriais. O crescimento de grupos integradores

da actividade industrial relativa à produção de pasta e papel irá reforçar

esta tendência, contribuindo para atenuar o custo da construção de modelos

desta dimensão.
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3.3 Modelos organizacionais

A modelação ao ńıvel organizacional permite a resolução mais ou menos

integrada da actividade da empresa industrial à qual se aplica. A comple-

xidade do problema global está na interacção entre os diferentes processos:

as decisões tomadas num estádio de produção têm implicações nos restantes

processos de produção e até mesmo na expedição dos produtos fabricados.

No contexto da indústria do papel, os modelos organizacionais poderão ter

que integrar a actividade da empresa desde a gestão da floresta até à produ-

ção e comercialização do papel, abrangendo aspectos comerciais, económicos

e estratégicos. As dificuldades de modelação a este ńıvel encontram-se na

necessidade de proceder à agregação das actividades da empresa a analisar

conjuntamente [Johnston, 1981].

Tipicamente, uma grande empresa produtora de papel, possui vários cen-

tros produtivos, cada um, com uma ou mais máquinas de papel. Cada má-

quina de papel pode produzir um subconjunto dos produtos da empresa, com

diferentes taxas de produção para cada produto. Uma decisão importante

no planeamento da produção do papel consiste em alocar as encomendas

aos diferentes centros fabris e máquinas de papel. Este processo tem con-

sequências importantes ao ńıvel das posteriores operações de agrupamento,

sequenciamento, corte e expedição dos produtos fabricados. Sendo geral-

mente responsável pela entrega das encomendas aos clientes, o fabricante

dá preferência à produção de cada encomenda no centro de produção mais

próximo do seu destino final, de forma a reduzir os custos de transporte. No

entanto, a alocação com base exclusiva nos custos de transporte poderá re-

sultar numa má solução em termos de, p. e., data de entrega ou desperd́ıcio

de papel.

A produção na máquina de papel é um processo cont́ınuo no qual não

existe produção simultânea de produtos diferentes. Quando o produto a

fabricar muda, a máquina continua a operar, mas o papel produzido durante

a fase de transição entre dois tipos de papel é de fraca qualidade, sendo

considerado desperd́ıcio (com o respectivo custo associado). A quantidade

de papel produzida durante esta fase transitória depende da máquina e dos

produtos a produzir antes e depois da transição. Para minimizar o impacto
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desta fase de transição, é relevante a quantidade produzida em cont́ınuo

dum mesmo produto e o sequenciamento entre produtos: se a produção de

grandes quantidades favorece a eficiência no corte, reduzindo os tempos e

custos de inicialização, a produção de pequenas quantidades flexibiliza a

satisfação de prazos de entrega e a eficiência na expedição.

Na sua generalidade, os produtores de papel procedem ao planeamento

individualizado das diversas actividades envolvidas neste processo produ-

tivo: as encomendas são alocadas aos centros fabris e às máquinas de papel

e sequenciadas manualmente, sendo posteriormente abordado o problema do

corte das bobinas e escalonamento dos padrões de corte. Não havendo inte-

racções entre os diferentes planeamentos, o escalonamento obtido através da

sucessão de sub-escalonamentos é, usualmente de fraca qualidade. Aplica-

ções automáticas aplicadas neste contexto consideram, geralmente, aborda-

gens com múltiplos objectivos, agregados numa função objectivo única (base-

ada em parâmetros definidos pelo utilizador) e produzem uma solução única,

“quase-óptima” para um estádio isolado da produção. Alterar/melhorar o

planeamento é moroso e trabalhoso pois a consideração de cenários what-if

exige troca entre aplicações.

Em [Keskinocak et al., 2002] e [Murthy et al., 1999] é descrito um sis-

tema de apoio à decisão para o escalonamento da produção numa produtora

de papel. Este sistema assume-se como o primeiro no mercado1, e na litera-

tura, a considerar o escalonamento integrado das diferentes fases do fabrico

e distribuição do papel. É considerada a agregação da actividade produtiva

em vários ńıveis do processo produtivo (alocação de encomendas a máquinas

e centros produtivos, agrupamento e sequenciamento de tipos de papel em

cada máquina de papel, corte de bobinas de papel produzidas em bobinas

mais pequenas, e planeamento do carregamento das bobinas de papel nos

véıculos de distribuição). O planeamento resultante pretende apoiar a selec-

ção de uma boa solução para o problema global da empresa, por oposição

ao óptimo local proposto pelas abordagens ao ńıvel do processo.

Este trabalho propõe uma abordagem multicritério, baseada em agentes

1Este sistema está na base do desenvolvimento da aplicação comercial da IBM para

o escalonamento de produção na indústria de pasta e papel, tendo recebido, em 1998, o

Daniel H. Wagner Prize for Excellence in Operations Research Practice, da INFORMS.
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de software, que cooperam para resolver o problema através da evolução

dinâmica de uma população de soluções comum (Asynchronous Team Fra-

mework). O sistema permite a consideração de objectivos múltiplos e, por

vezes, concorrentes, cuja relativa importância varia com o estado da produ-

ção e condições de mercado (maximização do lucro através da minimização

do desperd́ıcio, dos custos de transporte e de stock; maximização da satisfa-

ção dos prazos de entrega; maximização da satisfação do consumidor através

da minimização da violação das suas preferências; maximização da eficiência

da produção, ...). Os componentes (agentes) deste sistema de apoio à deci-

são cooperam na geração de múltiplas soluções alternativas, avaliando-as em

termos dos critérios relevantes para a empresa e seleccionando um pequeno

sub-conjunto de soluções que são apresentadas ao agente de decisão. Desta

forma, o sistema permite a intervenção do “agente” humano na selecção e

aperfeiçoamento das soluções, permitindo incorporar algoritmos emṕıricos

resultantes de anos de experiência de planeamento manual.

Em [Philpott e Everett, 2001] é apresentado um modelo de programação

linear inteira mista para o problema da produção de papel numa grande

empresa neozelandesa. Este modelo integra a actividade produtiva desde a

alocação da matéria prima aos centros fabris, passando pela alocação dos

produtos e encomendas às máquinas de papel, finalizando na distribuição dos

produtos ao cliente. Trata-se de uma aplicação dedicada, uma vez que foi

desenvolvida de forma a permitir incluir restrições particulares da empresa

em questão. O modelo foi desenvolvido em AMLP e é resolvido pelo módulo

de programação linear do CPLEX. Os resultados económicos desta aplicação

revelaram-se substanciais, servindo não só como uma ferramenta de apoio

ao planeamento da produção mas também como instrumento de análise do

impacto de modificações nos parâmetros da cadeia produtiva.

No panorama cient́ıfico/industrial português, destaca-se o desenvolvi-

mento dum sistema de apoio à decisão com aplicação de métodos de planea-

mento hierárquico, aplicado à produção de bobinas de papel [Captivo et al.,

2000; Resṕıcio, 2003]. O trabalho desenvolvido enquadrou-se na actividade

da Portucel Industrial, uma empresa do maior grupo nacional do sector da

pasta e papel - o Grupo Portucel Soporcel. A complexidade do problema

de planeamento e escalonamento da capacidade produtiva é abordado atra-
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vés da partição do problema principal em sub-problemas relacionados entre

si (previsão das encomendas, planeamento e escalonamento da capacidade

e programação do corte), passando-se duma situação multi-objectivo para

vários ńıveis de decisão de forma a atingir o controlo do problema global.

As soluções obtidas em cada um dos ńıveis de agregação são integradas,

permitindo-se a sua avaliação e manipulação, possibilitando a simulação de

cenários alternativos.

A importância crescente dos modelos organizacionais no apoio à deci-

são estratégica em empresas industriais reflecte as vantagens da agregação

e do planeamento conjunto, num cenário tendencial de integração e comple-

xidade crescente. Alguns dos problemas que surgem com a introdução de

métodos de resolução baseados em técnicas de IO podem ser ultrapassados

pelo desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão integradores, que per-

mitam apoiar as decisões do responsável de gestão. A rapidez de análise

e possibilidade de intervenção directa do decisor permitem lidar de forma

mais adequada com a complexidade da solução que se pretende.

3.4 Modelos processuais

Num número especial da revista Interfaces dedicada à aplicação de técnicas

de IO na indústria de produtos florestais, Harrison e De Kluyver previam

a continuidade do crescimento da aplicação de métodos de IO neste sec-

tor industrial, enfatisando a necessidade crescente de aplicação de técnicas

multi-objectivo como forma de lidar com a complexidade deste processo pro-

dutivo [Harrison e de Kluyver, 1984]. Os autores associam esta tendência à

generalização da utilização de computadores, à difusão das técnicas de IO no

meio industrial e à crescente sofisticação na modelação, resultante da maior

atenção dada a modelos integradores. No entanto, a grande maioria das apli-

cações existentes actualmente aborda cada processo da cadeia de produção

de forma independente, assumindo a posterior conjugação das soluções das

partes como a solução global. Tal facto relaciona-se certamente com a ele-

vada complexidade inerente ao processo industrial em questão, reflectindo-se

não só ao ńıvel da modelação integrada das diversas actividades mas tam-

bém na dificuldade de articulação e contextuação das diversas componentes
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associadas a uma solução particular, dificultando a objectividade na sua

validação.

A abordagem de problemas a ńıvel processual (ou do processo) resulta da

individualização de processos associados à actividade da empresa. A utiliza-

ção dos resultados obtidos com a resolução de problemas ao ńıvel processual

deverá observar a forma como estes processos se encontram integrados na

actividade empresarial, considerando o impacto de decisões parciais nas res-

tantes decisões da cadeia de processos.

As limitações das técnicas de resolução que dificultam, p. e., a conside-

ração de não-linearidades, e os problemas de gestão associados à introdução

de mudança, constituem os dois principais factores limitativos da aplicação

do planeamento computacional ao ńıvel do processo.

O planeamento energético e o planeamento da produção do papel, com

maior incidência na operação final de corte das bobinas de papel, têm sido os

principais processos de aplicação das técnicas de IO neste sector industrial,

sendo também frequentes referências a aplicações em áreas tão diversas como

a gestão florestal [Harrison e de Kluyver, 1984; Romero, 1995], a optimiza-

ção da cadeia de abastecimento [Bredstrom et al., 2004] e o planeamento de

investimento [Everett et al., 2000]. É de realçar o papel que publicações as-

sociadas a organizações industriais têm na divulgação de casos de sucesso de

aplicações destas técnicas junto da indústria. São exemplos as publicações

da associação mundial de transformadores de pasta e papel, TAPPI (Tech-

nical Association of the Pulp and Paper Industry), da IPPTA (Indian Pulp

and Paper Technical Association) e da APPITA - Technical Association of

the Australian and New Zealand Pulp and Paper Industry.

O manifesto interesse da comunidade cient́ıfica pelo desenvolvimento de

aplicações no âmbito da gestão energética é reflexo do impacto relativo deste

factor produtivo em termos de eficiência operacional desta indústria, quando

comparada com outros processo industriais. Também os compromissos in-

ternacionais de redução de emissões de poluentes para a atmosfera impõem

uma redução no uso de combust́ıveis fósseis. Desta forma, surgem preocu-

pações associadas com a eficiência na utilização da energia, que se traduzem

em problemas de decisão concretos associados, p. e., à alocação de combus-

t́ıvel a caldeiras, à alocação de vapor entre caldeiras e à definição do rácio
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entre a energia a produzir e a energia a adquirir ao exterior.

O problema da definição da composição energética no processo produ-

tivo de papel é considerado em [Everett, 1999] e [Hotson e Everett, 2000].

As abordagens propostas baseiam-se num modelo linear para o problema,

que opera com base em informação fornecida em tempo real pelo sistema

central da empresa, de forma a determinar, em cada 5 minutos, o mix ener-

gético ao mı́nimo custo. Em [Raghavendra e Arivalagan, 1993] é descrito um

modelo de programação linear inteira mista para a optimização do mix de

energia diário a consumir por uma unidade industrial de produção de papel.

O objectivo é minimizar o custo total de energia, considerando os custos

da energia eléctrica adquirida ao exterior e os custos do vapor gerado nas

caldeiras de combust́ıvel fóssil. É referida uma extensão/modificação deste

modelo, com objectivo de avaliar o desempenho de um sistema energético

com consideração de diversas alternativas para o fornecimento de energia.

A construção de modelos de apoio ao planeamento de produção tem

como função permitir examinar a exequibilidade e desempenho de diferentes

programas de produção, identificar “afunilamentos” de linhas produtivas e

analisar a sua remoção. O problema de alocação de encomendas a máqui-

nas de papel é tratado em [Menon e Schrage, 2002], onde, aproveitando as

caracteŕısticas do modelo constrúıdo, o problema de alocação é resolvido

com base num conjunto de limites inferiores para o sub-problema de corte

de bobinas em cada uma das máquinas. Em [Rizk et al., 2004] é proposto

um modelo de programação inteira mista para formulação dum problema de

planeamento da produção e de manutenção de stocks de produtos intermé-

dios e acabados, numa perspectiva de dimensionamento de lotes. Assume-se

o planeamento da produção de múltiplos items e produtos em várias má-

quinas de papel, as quais constituem o “gargalo” da cadeia produtiva, com

o objectivo de minimização dos custos de inicialização das máquinas, pro-

dução e stock, associados a um horizonte de planeamento finito. Ainda no

âmbito do planeamento da produção, é apresentado em [Raghavendra e Ari-

valagan, 1993] um modelo de programação linear para determinação do mix

de produtos a fabricar diariamente numa máquina de papel, com o objec-

tivo de maximização do lucro e consideração de restrições de matéria prima

e capacidade. São ainda áı referidas aplicações alternativas de programação
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linear a problemas de planeamento de produção relativas ao planeamento a

longo prazo de expansão da capacidade produtiva (neste âmbito são refe-

ridas aplicações de modelos de simulação para apoio à decisão no design e

operação de instalações fabris) e à determinação do rácio óptimo de polpa

para produção de uma determinada qualidade de papel, com o objectivo de

produzir com custo mı́nimo e, simultaneamente, satisfazer os requisitos de

qualidade impostos.

No entanto, e conforme já referido, as operações associadas ao processo

de acabamento (corte e embalagem) da produção de papel, têm constitúıdo

o campo de aplicação por excelência das técnicas de IO ao ńıvel do processo.

As particularidades apresentadas por cada caso concreto, com caracteŕıs-

ticas próprias e exigindo formulação matemática adequada, não permitem

estabelecer uma abordagem genérica para o problema. Porém, a minimi-

zação do desperd́ıcio no corte das bobinas de papel é um objectivo comum

à generalidade das situações, surgindo associada a preocupações relativas,

p. e., a sobreproduções e subproduções, tempos de inicialização das máqui-

nas, número de padrões gerados e sequenciamento de padrões. As restrições

impostas à resolução deste problema relacionam-se com as caracteŕısticas

operacionais do processo produtivo, ao ńıvel tecnológico e estratégico, e com

especificações impostas pelos clientes.

Seguidamente, será feito o enquadramento cient́ıfico do problema con-

creto do corte de bobinas que surge associado ao processo produtivo de

papel. Pretende-se deste modo caracterizar o problema através da sistema-

tização das diferentes formas que este assume, referindo as abordagens mais

frequentemente adoptadas em termos de modelação e de técnicas de resolu-

ção. Procurou manter-se a descrição dentro dos aspectos relevantes para o

trabalho realizado.

3.4.1 O Problema de corte unidimensional

O problema de corte unidimensional2 que surge no contexto da indústria

de papel constitui uma sub-famı́lia do conjunto de problemas genericamente

2Este problema enquadra-se no conjunto de problemas classificados na literatura anglo-

saxónica por Cutting Stock Problem.
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denominados por Problemas de Corte e Empacotamento, já caracterizados

na Secção 1.2. Enquadrado no processo industrial de produção de papel, o

problema de corte unidimensional que é geralmente abordado na literatura

assume a seguinte formulação:

Considere-se um conjunto de encomendas de bobinas de papel

(bobinas finais), de diâmetro comum D, com larguras w1, w2,

..., wm, que devem ser satisfeitas nas quantidades r1, r2, ..., rm,

respectivamente. Estas bobinas deverão ser obtidas a partir da

divisão de bobinas de maiores dimensões que são produzidas na

máquina de papel (bobinas-máquina) com uma largura fixa W

(W ≥ wi, i = 1, 2, ...,m) e diâmetro D, em quantidade ilimitada.

A divisão dos bobinas-máquina é determinada pela selecção dos

padrões de corte a usar, sendo estes obtidos através da combina-

ção das larguras encomendadas. A largura dos padrões de corte

assim constrúıdos deverá ser sempre igual ou inferior à largura

W da bobina-máquina. Nos casos em que é inferior, o padrão

apresentará uma bobina residual considerada desperd́ıcio lateral

do processo de corte. A selecção dos padrões de corte poderá

ser orientada por objectivos muito diversos, alguns deles dif́ıceis

de quantificar, e deverá obedecer a um conjunto de restrições re-

lativas às caracteŕısticas tecnológicas e operacionais do sistema.

Assim, a resolução do problema de corte consiste na determi-

nação do número de bobinas-máquina, e na forma como essas

bobinas devem ser cortadas, com o objectivo de satisfazer de

modo económico um conjunto de encomendas.

De acordo com a classificação tipológica proposta em [Dyckhoff, 1990],

o problema descrito é do tipo 1/V/I/R:

1 - apenas uma dimensão é relevante para a resolução do problema de corte;

V - todos os objectos pequenos (bobinas encomendadas) serão afectados a

uma selecção de objectos grandes (bobinas-máquina);

I - os objectos grandes são idênticos;
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R - os objectos pequenos são em quantidade elevada, distribúıdos por um

pequeno número de dimensões diferentes.

O considerável número de referências a aplicações desenvolvidas no âm-

bito do planeamento das operações de corte associadas ao processo produtivo

do papel é reflexo das potencialidades de aplicação de técnicas de IO neste

contexto industrial particular. Trabalhos de referência no âmbito dos pro-

blemas de corte [Gilmore e Gomory, 1963; Haessler, 1988; Hinxman, 1980],

citam e enquadram um grande número de aplicações neste processo produ-

tivo, como não o fazem para nenhum outro.

Grande parte dos casos descritos na literatura faz uma abordagem uni-

dimensional do problema uma vez que apenas considera relevante para a

sua resolução uma dimensão -a largura- dos objectos envolvidos (bobinas

finais e bobinas-máquina). No entanto, em processos de produção cont́ınua,

dos quais são exemplos as indústrias do aço e do papel, surge por vezes a

possibilidade de considerar a determinação do diâmetro das bobinas em que

os padrões vão ser cortados. Neste caso, a satisfação das quantidades en-

comendadas é feita a partir de bobinas de matéria prima cuja contribuição

para a quantidade final não é apenas determinada pelo número de vezes em

que cada largura encomendada surge no padrão de corte de cada bobina,

mas também pelo diâmetro das bobinas em que cada padrão é cortado.

O problema deixa de ser unidimensional, pois o planeamento do corte não

pode ser feito apenas com base numa dimensão (largura). Contudo, não se

trata necessariamente dum problema bidimensional, uma vez que a segunda

dimensão não é fixa, apesar de constituir uma componente importante do

processo de decisão. Por esta razão é adoptada, para este tipo de problemas,

a classificação“intermédia”de 1 1
2 dimensões [Haessler, 1978; Hinxman, 1980;

Stadtler, 1988].

Modelação do problema de corte unidimensional

A formulação linear geralmente proposta para o problema de corte unidimen-

sional considera apenas a minimização do desperd́ıcio lateral, por ser uma

preocupação comum às aplicações industriais em que o problema surge, de-

pendendo da aplicação concreta a inclusão de outras componentes na função
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objectivo.

A proposta de sistematização de Dyckhoff [Dyckhoff, 1990] distingue dois

tipos de abordagens ao problema de corte unidimensional: abordagens orien-

tadas ao objecto e orientadas ao padrão. Nas abordagens orientadas ao ob-

jecto, cada bobina3 final é tratada individualmente permitindo a conversão

do problema de corte num problema equivalente de bin-packing unidimensi-

onal [Oliveira, 1995]. No entanto, as relativamente elevadas quantidades de

bobinas finais geralmente encomendadas, e a sua distribuição pelas diferen-

tes larguras, determinam a necessidade frequente de aplicação de abordagens

orientadas ao padrão. Nestas abordagens, a largura das bobinas finais é com-

binada em padrões de corte, sendo posteriormente definida a quantidade a

cortar de cada padrão. A exposição seguinte centrar-se-á neste último tipo

de abordagem, uma vez que é a de aplicação mais geral na resolução de

problemas reais do processo de corte em estudo.

Na formulação do problema apresentada a seguir assume-se o corte de

bobinas finais de largura w1, w2, ..., wm, nas quantidades r1, r2, ..., rm,

respectivamente. Estas bobinas deverão ser obtidas a partir da divisão de

uma quantidade ilimitada de bobinas de maior dimensão com largura inicial

fixa W . Teremos, então, a seguinte formulação matemática para o problema:

min
∑

j∈J

xj (3.1)

sujeito a:

∑

j∈J

aijxj ≥ ri, ∀i∈I (3.2)

xj ≥ 0 e inteiros, ∀j∈J (3.3)

3A variedade de contextos em que surgem problemas de corte unidimensionais conduz

à diversidade na terminologia adoptada para designação dos objectos envolvidos (barras,

rolos, carreteis e bobinas). Considerando o contexto industrial particular que serve de

cenário ao desenvolvimento do trabalho apresentado nesta dissertação, será genericamente

adoptado o termo “bobina”: os objectos “grandes”, que servem de suporte à construção

dos padrões de corte, serão designados por bobinas-máquina ou bobinas de stock, e os

objectos “pequenos”, cuja combinação resulta num padrão de corte, serão referidos por

bobinas finais.
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I : conjunto de encomendas,

J : conjunto de padrões de corte admisśıveis,

xj : número de vezes que o padrão j será usado,

aij : número de vezes que a largura da bobina final i surge no padrão j.

A geração dos padrões de corte constitui uma fase prévia à resolução do

modelo, estando garantida a solução óptima apenas se forem considerados

todos os padrões de corte admisśıveis, impĺıcita ou explicitamente. De facto,

para a formulação anterior verifica-se que a obtenção da solução óptima exige

apenas a consideração dos padrões de corte eficientes [Dyckhoff, 1988], i. e.,

padrões que satisfaçam a condição:

W −
∑

i∈I

wiaij < min{wi : ∀i∈I} (3.4)

A admissibilidade dum padrão é fundamentalmente determinada pela

restrição geométrica imposta pela largura da bobina em que esse padrão irá

ser cortado. No caso duma largura fixa W , a restrição de admissibilidade

geométrica do padrão de corte j toma a forma:

∑

i∈I

aijwi ≤W (3.5)

aij ≥ 0 e inteiros (3.6)

O desperd́ıcio Tj associado ao padrão de corte j corresponderá à largura

da bobina que não é utilizada no corte de bobinas finais:

Tj = W −
∑

i∈I

aijwi (3.7)

Ao minimizar o número total de vezes que todos os padrões são aplicados,

está-se a minimizar o número de bobinas de largura inicial W utilizadas

para cortar as quantidades pretendidas, ri, de cada uma das bobinas finais

e, consequentemente, o desperd́ıcio total. As restrições de maior ou igual

no modelo não significam que se pretenda cortar quantidades de bobinas

finais superiores a ri. Uma vez que o objectivo é minimizar o número de

bobinas de largura W utilizado, as quantidades ri só serão excedidas se

tal for indiferente em termos da optimização do modelo. A razão para a
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formulação destas restrições sob a forma de desigualdades relaciona-se com

a flexibilização da resolução do problema e será apresentada mais à frente,

nesta secção.

O modelo referido, baseado na enumeração prévia dos padrões de corte,

constitui a base da formulação geralmente adoptada na resolução dos pro-

blemas de corte unidimensional. Tal facto está certamente relacionado com

a sua simplicidade e relativa facilidade de resolução através de técnicas de

optimização correntes. No entanto, têm sido sugeridas formulações alterna-

tivas para o problema. Em [Dyckoff, 1981], Dyckoff propõe uma abordagem

diametralmente oposta à anteriormente referida para o problema em ques-

tão, ao assumir a geração dinâmica dos padrões de corte pelo processo de

resolução. No entanto, a relativa complexidade desta formulação tem con-

dicionado a sua aplicação generalizada. Mais recentemente, em [Valério de

Carvalho, 1998], Valério de Carvalho introduz uma nova formulação base-

ada em fluxos de redes, cuja solução relaxada se revela um limite inferior

apertado para o problema de corte unidimensional.

O modelo apresentado não reflecte, contudo, muitas das preocupações

inerentes à resolução do problema de corte unidimensional em situações re-

ais. É frequente a necessidade de incluir no modelo considerações práticas

relativas, p. e., à inclusão de tolerâncias nas quantidades cortadas, a limi-

tações no número de lâminas de corte e no número de padrões a cortar, ao

balanceamento das máquinas de corte e ao escalonamento dos padrões. A

enumeração e descrição exaustiva das diversas formas como questões desta

natureza são abordadas na literatura, associadas ao problema básico de corte

unidimensional, está fora do âmbito deste texto. Excepcionalmente, serão

referidas de forma concreta as implicações em termos de formulação deter-

minadas pela consideração de aspectos práticos relacionados com a inclusão

de tolerâncias nas quantidades finais e com o controlo do número de padrões

de corte. Tal justifica-se pela frequência com que estas questões surgem na

literatura associadas ao problema de corte no contexto espećıfico do corte

industrial de bobinas de papel. Outras questões, ainda neste contexto in-

dustrial particular, são abordadas em [Gilmore e Gomory, 1963], sendo áı

sugeridas extensões à formulação base apresentada.
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Tolerâncias nas quantidades finais. A necessidade de considerar tole-

râncias nas quantidades encomendadas é recorrente na literatura. Depen-

dendo do caso, estas tolerâncias podem ser fixas, p.e., ±5% ou ±10%, ou

depender das quantidades a que se referem. De qualquer forma, a defini-

ção dum intervalo de variação para as quantidades a cortar de cada largura

implica a reformulação da restrição 3.2:

Liri ≤
∑

j∈J

aijxj ≤ Uiri, ∀i∈I (3.8)

Li : limite inferior da tolerância na quantidade da encomenda i,

Ui : limite superior da tolerância na quantidade da encomenda i.

Esta restrição, assim formulada, implica a adaptação da função objec-

tivo. A manter-se a minimização do número total de vezes que todos os

padrões são aplicados, haveria tendência para cortar as quantidades mı́ni-

mas admisśıveis, o que não será necessariamente desejável. Em [Gilmore

e Gomory, 1963] este problema é ultrapassado através da utilização duma

função objectivo que exprime a razão entre o desperd́ıcio total e o número

total de padrões cortados. Desta forma, é minimizado o desperd́ıcio médio

por bobina de stock utilizada:

min

∑

j∈J

Tjxj

∑

j∈J

xj

(3.9)

sujeito a:

Liri ≤
∑

j∈J

aijxj ≤ Uiri, ∀i∈I (3.10)

xj ≥ 0 e inteiros, ∀j∈J (3.11)

Um procedimento semelhante é adoptado em [Haessler, 1971], sendo aqui

minimizado o custo médio associado à aplicação dum padrão de corte.

No entanto, este tipo de formulações introduz não-linearidades que difi-

cultam, ou mesmo impossibilitam a resolução do problema com as técnicas
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usuais de optimização. Por esta razão, a minimização do desperd́ıcio total

absoluto é adoptada na maior parte das vezes, até porque representa o custo

que é directamente imputado a este processo de planeamento. Em [Gouli-

mis, 1990], Goulimis utiliza, com sucesso, uma formulação alternativa em

que este objectivo é expressamente considerado:

min z = Wy −
∑

j∈J

cjxj (3.12)

sujeito a:

Liri ≤
∑

j∈J

aijxj ≤ Uiri, ∀i∈I (3.13)

y =
∑

j∈J

xj (3.14)

xj ≥ 0 e inteiros, ∀j∈J (3.15)

y : número total de bobinas de stock,

cj : largura do padrão j, i. e.,
∑

i

aijwi.

Controlo do número de padrões de corte. A minimização do desper-

d́ıcio lateral constitui, de facto, a consideração económica mais directamente

associada ao processo de corte de bobinas de papel. No entanto, é frequente

a necessidade de considerar outros custos associados às operações de finali-

zação necessárias para satisfazer as encomendas dos clientes, assumindo-se

como objectivo a minimização de todos os custos controláveis associados ao

processo. Consideram-se custos controláveis todos aqueles em que a selec-

ção do padrão de corte determina o custo da operação. A consideração de

outros custos de finalização para além do desperd́ıcio torna a obtenção da

solução óptima mais dif́ıcil, uma vez que se traduz geralmente na introdução

de não-linearidades no modelo.

A questão de minimização do número de padrões de corte diferentes é

frequentemente considerada, tornando-se essencial sempre que a máquina

de corte constitui o “gargalo” da linha de produção. Cada padrão de corte
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corresponde à execução duma operação de inicialização da máquina de corte,

à qual poderão estar associadas perdas em termos de tempo de operação

e/ou desperd́ıcio do material a cortar. Dependendo dos custos relativos

desta operação e do material em questão, soluções com menor desperd́ıcio

podem ser preteridas a favor de soluções com menor número de padrões de

corte diferentes.

Considerações desta natureza relacionam-se com a formulação em desi-

gualdade das restrições nas quantidades do modelo do problema de corte,

abordando, assim, esta questão de forma impĺıcita. As restrições em igual-

dade implicam que o número de padrões da solução seja igual ao número de

encomendas. A formulação na forma de desigualdade garante a satisfação

das quantidades encomendadas, deixando em aberto a possibilidade da so-

lução final apresentar um número de padrões diferentes inferior ao número

de encomendas. Desta forma, a satisfação da quantidade duma encomenda

pode ser feita através dum padrão em que essa encomenda apareça combi-

nada com outras, mesmo que para tal seja necessário exceder as quantidades

destas últimas, evitando assim a necessidade de recorrer a uma combinação

alternativa de padrões que permite cumprir estritamente as quantidades en-

comendadas.

Em [Haessler, 1988] é apresentado um modelo que considera explicita-

mente o objectivo da minimização do número de padrões diferentes, junta-

mente com a minimização do desperd́ıcio lateral:

minC1

∑

j∈J

Tjxj + C2

∑

j∈J

δ(xj) (3.16)

sujeito a:

Liri ≤
∑

j∈J

aijxj ≤ Uiri, ∀i∈I (3.17)

xj ≥ 0 e inteiros, ∀j∈J (3.18)

C1 : custo unitário associado ao desperd́ıcio lateral,

C2 : custo associado à inicialização da máquina de corte,
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δ(xj) =

{

1, se xj > 0,

0, restantes casos.

As variáveis binárias δ(xj) têm como função determinar se o padrão j

deve ou não ser utilizado na solução final de corte.

Uma formulação alternativa consiste na imposição de um número limite

de padrões de corte diferentes na solução final, Q, o que corresponderia a

acrescentar à formulação base (3.1-3.3), a seguinte restrição:

∑

j∈J

δ(xj) ≤ Q (3.19)

A introdução de tantas variáveis binárias quantos os padrões admisśıveis

vem aumentar o grau combinatório do modelo, resultando num acréscimo

da sua complexidade intŕınseca e condicionando o sucesso da sua resolução.

Métodos de resolução

A resolução do problema de corte unidimensional, de acordo com a formula-

ção apresentada, debate-se com dificuldades decorrentes fundamentalmente

da natureza combinatória do processo de geração de padrões. Com o nú-

mero total de padrões a crescer exponencialmente com o número de larguras

consideradas, wi, o número de padrões admisśıveis pode facilmente atingir,

em casos reais, valores da ordem dos milhões. Para problemas com cerca de

40 pedidos cuja largura varia entre 1
10 e 2

5 da largura do bobina de stock,

Gilmore e Gomory [Gilmore e Gomory, 1963] referem a possibilidade de se

atingir facilmente 100 milhões de padrões de corte admisśıveis. A geração de

todos estes padrões e a sua consideração expĺıcita impossibilita a resolução

do modelo, na maioria dos casos. Também a exigência de integralidade im-

posta às variáveis de decisão, exigindo a aplicação de técnicas de resolução

morosas e até mesmo impraticáveis, constitui um óbice frequente à obtenção

da solução óptima. Estes factores contribuem para o reconhecimento da ne-

cessidade do desenvolvimento de procedimentos heuŕısticos para a resolução

do problema. Na sua essência, estes métodos consistem na aplicação siste-

mática de regras emṕıricas, aliadas ou não a técnicas de resolução exactas,

e constituem, por vezes, a única forma prática de melhorar a qualidade de

soluções encontradas por processos manuais.
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Pelas razões apresentadas, os procedimentos heuŕısticos têm constitúıdo

a metodologia de resolução preferencialmente adoptada em aplicações prá-

ticas de resolução do problema de corte unidimensional, constituindo este

uma das áreas mais antigas de aplicação bem sucedida deste tipo de técnicas.

Verifica-se, no entanto, que a qualidade dos resultados obtidos desta forma

está relacionada com as dimensões relativas dos objectos envolvidos. Assim,

é frequente a classificação dos problemas de corte unidimensionais em proble-

mas dif́ıceis e problemas fáceis, com base na razão entre a largura da bobina

de stock e a média pesada da largura das bobinas finais [Goulimis, 1990].

São classificados por problemas dif́ıceis aqueles em que esta razão apresenta

um valor baixo, i. e., em que a largura das bobinas finais é, em média,

grande em relação à largura da bobina de stock. Estes problemas geram,

potencialmente, mais desperd́ıcio e os métodos heuŕısticos têm desempenho

mais pobre em termos da qualidade da solução final. Desta forma, a neces-

sidade de métodos de resolução baseadas em técnicas exactas manifesta-se

fundamentalmente na resolução deste tipo de problemas. Porém, as limita-

ções de aplicação destes métodos implicam, geralmente, a simplificação do

problema real, sendo a solução final do problema obtida através da aplicação

dum procedimento de pós-optimização à solução exacta do problema sim-

plificado. Por problemas fáceis consideram-se aqueles que, pela ordem de

grandeza das dimensões envolvidas, tendem a apresentar pouco desperd́ıcio,

mesmo quando resolvidos com técnicas heuŕısticas, permitindo desta forma

a inclusão fácil de outros aspectos relacionados com o corte, tais como o

controlo do número de padrões e espalhamento das encomendas. Com téc-

nicas de resolução exacta, a resolução destes problemas é mais lenta e tende

a apresentar um elevado número de padrões.

Métodos de resolução exactos

A resolução de problemas de corte unidimensional através de métodos de re-

solução que permitam obter a solução óptima baseia-se fundamentalmente

na aplicação de técnicas de resolução universais ao problema inteiro em

questão. O algoritmo de ramificação e limitação (branch and bound), junta-

mente com as suas evoluções mais recentes [Barnhart et al., 1998]- algoritmo
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de partição e geração de colunas (branch and cut) e algoritmo de partição e

corte (branch and price)-, apresenta-se como o método mais robusto para a

resolução de problemas de programação inteira. No entanto, a eficiência da

sua aplicação depende da dimensão do problema e das opções de implemen-

tação adoptadas, podendo conduzir a grande variabilidade nos tempos de

execução. A redução do espaço de soluções admisśıveis através da inclusão

de planos de corte e a programação dinâmica são outras das técnicas exactas

de aplicação mais frequente.

Conforme já referido, o grau combinatório que os problemas de corte

unidimensional podem assumir, mesmo quando poucas dezenas de larguras

diferentes estão envolvidas, não estimula o desenvolvimento de abordagens

exactas para este problema. Quando tal acontece, há que precaver situações

em que a técnica de resolução adoptada possa exceder os limites em termos

de tempo e recursos computacionais admitidos como razoáveis dentro do seu

contexto de aplicação. Para tal, recorre-se usualmente à definição critérios

de paragem do algoritmo através da imposição de limites do número de

iterações ou da consideração de ńıveis de aspiração para o valor da solução

final.

Como exemplo de aplicação de técnicas desta natureza à resolução do

problema de corte unidimensional de bobinas de papel, refira-se o trabalho de

Goulimis [Goulimis, 1990], que propõe um método de resolução exacto para

o problema da minimização do desperd́ıcio associado ao processo de corte

através da combinação de duas das técnicas de optimização mais usuais na

resolução de problemas de programação inteira: planos de corte de Gomory

e algoritmo de ramificação e limitação. O algoritmo proposto para resolução

do problema divide-se em três fases distintas:

1. Enumeração de todos os padrões de corte admisśıveis, considerando

três tipos de restrições nos padrões gerados:

• Largura mı́nima do padrão;

• Limite no número de bobinas a cortar de cada padrão;

• Limite no número de bobinas diferentes por padrão.
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2. Resolução do problema linear associado através do método simplex

revisto e considerando tolerâncias nas quantidades encomendadas. Se

a solução linear for inteira, o algoritmo termina. Esta fase permite

ainda detectar posśıveis impossibilidades na resolução do problema e

serve de base à fase seguinte.

3. Resolução do problema inteiro através da combinação de planos de

corte com a aplicação do algoritmo de ramificação e limitação. A

resolução do problema inteiro inicia-se pela aplicação dos planos de

corte de Gomory num número de iterações pré-definido. Se durante

esta fase não for encontrada uma solução óptima inteira, passa-se à

resolução do problema através do algoritmo de ramificação e limitação.

As soluções obtidas desta forma são posteriormente submetidas a um

processo de pós-optimização o qual possibilita a consideração de outras ques-

tões relacionadas com o problema de corte. A minimização do número de

padrões de corte, através de técnicas de combinação de padrões, e a mi-

nimização do movimento das facas através da permutação de encomendas

no interior do padrão e do sequenciamento adequado de padrões, são dois

dos aspectos directamente contemplados pelo método de resolução proposto.

Outras considerações são inclúıdas através da alteração da estratégia de pes-

quisa do algoritmo de ramificação e limitação, possibilitando a selecção da

solução mais adequada, entre várias soluções óptimas alternativas.

O sucesso desta abordagem reside no facto de permitir resolver problemas

de dimensões reais num tempo razoável com reduzida variância do tempo de

resolução. Os resultados obtidos são geralmente óptimos em termos de des-

perd́ıcio do corte, tendo-se este processo revelado significativamente melhor

do que as heuŕısticas convencionais, na resolução de problemas dif́ıceis. O

autor refere a aplicação com sucesso deste sistema na resolução do problema

de corte numa indústria de papel britânica, tendo-se atingido reduções de

2,5% da quantidade de papel produzida.

Métodos de resolução heuŕısticos

As limitações de técnicas exactas aplicadas à resolução de problemas de

corte unidimensional que surgem em situações reais, conduzem ao desen-
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volvimento e aplicação de técnicas heuŕısticas na resolução deste problema

[Wäscher e Gau, 1996]. A apropriação da aplicação destas técnicas no con-

texto particular da indústria papeleira remonta ao trabalho de Pierce (1963),

cujos resultados heuŕısticos obtidos para a resolução do problema de corte

neste contexto industrial, demonstraram ser quase sempre óptimos [Gouli-

mis, 1990; Hinxman, 1980].

A aplicação de métodos heuŕısticos na resolução do problema de corte

unidimensional apresenta a vantagem adicional de permitir conjugar facil-

mente a minimização do desperd́ıcio com outros aspectos práticos relacio-

nados, p. e., com a minimização do número de padrões de corte diferentes

e com a imposição de limites no número de items a obter de cada padrão.

Os procedimentos heuŕısticos propostos na literatura para a resolução

deste problema dividem-se em duas categorias fundamentais:

• A primeira, inclui procedimentos pseudo-exactos, que usam uma

metodologia h́ıbrida de resolução, baseada na solução óptima da rela-

xação linear do modelo como ponto de partida. Esta solução é pos-

teriormente submetida a um processo de discretização heuŕıstico, de

forma a satisfazer os requisitos de integralidade impostos à solução do

problema original.

• A segunda categoria engloba os procedimentos heuŕısticos constru-

tivos em que a solução final é obtida através da geração sequencial

dos padrões de corte, e respectivas quantidades.

Recentemente têm sido feitas algumas tentativas de aplicação de abor-

dagens meta-heuŕısticas, e outras abordagens aleatórias, à resolução do pro-

blema de corte unidimensional [Vahrenkamp, 1996; Chen et al., 1996]. No

entanto, considerou-se que a ainda fraca representatividade deste e de outros

tipos de técnicas alternativas na resolução deste problema não justifica a sua

inclusão neste texto.

Métodos pseudo-exactos. A resolução da relaxação linear do modelo

formulado para o problema de corte unidimensional pressupõe a geração

prévia dos padrões a considerar, constituindo o elevado número de padrões
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admisśıveis a principal dificuldade desta abordagem. Note-se que muitos

dos problemas de corte unidimensional que surgem nas indústrias de papel,

metalúrgica e do vidro, envolvem milhares, e até mesmo milhões de poten-

ciais padrões de corte. Assim sendo, não é posśıvel incluir no modelo todos

os padrões de corte admisśıveis.

Para tornear esta dificuldade, Gilmore e Gomory [Gilmore e Gomory,

1961, 1963] propuseram, no contexto de aplicação do método simplex para a

resolução da relaxação linear do modelo do problema de corte, uma técnica

dinâmica de geração de padrões (colunas do modelo de programação linear)

que permite considerar implicitamente todos os padrões admisśıveis. Esta

técnica, designada por geração atrasada de colunas, é inicializada com uma

solução admisśıvel, baseada num conjunto de padrões de corte gerado por

alguma heuŕıstica4. Em cada iteração do método simplex, é gerada um

nova coluna correspondente à variável não básica com custo marginal mais

baixo que, sendo este custo negativo, permitirá melhorar o valor da função

objectivo. O custo marginal c̄j de uma variável não básica, xj , é dado pela

expressão:

c̄j = 1−
∑

i∈I

πiaij (3.20)

sendo πi o multiplicador do simplex associado a cada restrição i do modelo

base do problema de corte unidimensional. A sua expressão de cálculo é:

BTΠ = CB (3.21)

em que

B : matriz base,

Π : vector dos multiplicadores πi,

CB : coeficientes das variáveis básicas.

Desta forma, em cada iteração do método simplex, a minimização de

c̄j sobre todas as colunas admisśıveis, básicas e não básicas, transforma-

se no problema auxiliar de maximização de
∑

i∈I πiaij sob a restrição dos

coeficientes aij formarem um padrão de corte, j, admisśıvel:

max
∑

i∈I

πiaij (3.22)

4Em [Gilmore e Gomory, 1961] é sugerida a matriz diagonal de elementos bW
w i

c, ∀i.
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sujeito a:

∑

i∈I

aijwi ≤W (3.23)

aij ≥ 0 e inteiros (3.24)

Os problemas que apresentam a estrutura do modelo anterior são chama-

dos “problemas mochila”. Esta designação resulta da seguinte interpretação,

na qual se assume a notação usada anteriormente:

Pretende-se seleccionar, de entre m objectos diferentes, com peso

wi e valor πi (i = 1, . . . ,m), as quantidades aij de cada objecto

i a colocar numa mochila, maximizando o valor total da carga

sem exceder a capacidade W da mochila.

Se a solução assim obtida conduzir a um custo marginal c̄j negativo, o

padrão [a1j , a2j , . . . , amj ]
T deve ser constrúıdo e acrescentado ao problema

original, senão a solução corrente é solução óptima. Sempre que uma nova

coluna é acrescentada, a relaxação linear do problema de corte é novamente

resolvida e uma nova solução admisśıvel é encontrada. A partir desta solu-

ção, renova-se a pesquisa duma nova coluna (padrão de corte) a acrescentar

ao modelo até ser atingido o critério de paragem do algoritmo.

A viabilidade de aplicação da técnica de geração atrasada de colunas

na resolução de problemas de corte unidimensional depende sobretudo da

eficiência da técnica adoptada para a resolução do problema mochila. Na

resolução deste problema são aplicadas as mais variadas técnicas, desde al-

goritmos heuŕısticos até técnicas de programação dinâmica ou pesquisa em

árvore [Martello e Toth, 1990].

Na fase final do processo de resolução da relaxação linear do problema

de corte, pequenas melhorias no valor da função objectivo são conseguidas

com elevado custo em termos de tempo de processamento, pelo que surge a

necessidade de definir um critério de paragem para a pesquisa. A t́ıtulo de

exemplo, refere-se o critério adoptado em [Gilmore e Gomory, 1963], onde se

procede à interrupção do processo no caso de 10 iterações consecutivas não

produzirem uma redução de desperd́ıcio de pelo menos 0,1%. Desta forma

são conseguidas reduções significativas em termos de tempo de computação
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sem grandes custos em termos de desperd́ıcio: para o conjunto de problemas

testados, é conseguida uma redução de 84% no tempo de computação à custa

de um acréscimo de 0,26% de desperd́ıcio. Uma alternativa a este processo

de paragem consiste em definir ńıveis de aspiração para a solução final.

Estes ńıveis de aspiração são geralmente função de limites inferiores para o

óptimo, calculados para o problema (Secção 3.4.1). É neste enquadramento

que Farley [Farley, 1990] propõe um processo iterativo de cálculo de limites

inferiores monotonamente decrescentes, como forma de evitar a paragem do

processo de optimização em patamares de soluções ainda distantes do valor

óptimo.

A solução obtida com a resolução da relaxação linear do modelo de corte

unidimensional minimiza o desperd́ıcio, mas poderá não constituir uma so-

lução admisśıvel para o problema inicial. Na generalidade dos casos, é ne-

cessário submetê-la a um processo de arredondamento com o objectivo de

obter uma solução inteira admisśıvel para o problema na sua formulação

original. A facilidade na execução deste procedimento dependerá do tipo

de padrões gerados e das tolerâncias nas quantidades que se pretendem sa-

tisfazer. Na prática, uma boa solução aproximada é geralmente adequada.

Se as variáveis de decisão xj não apresentarem valores muito baixos na so-

lução linear, uma boa solução para o problema pode ser obtida através do

arredondamento para cima dos valores não inteiros das variáveis de decisão,

resultando na sobreprodução de alguns items [Gilmore e Gomory, 1963]. Al-

ternativamente, os valores não inteiros podem ser arredondados para baixo,

o que conduzirá a uma solução com subprodução de alguns tipos de peças.

Neste caso, o problema de satisfação das quantidades residuais em falta pode

ser posteriormente resolvido por um processo independente. Uma sistema-

tização das heuŕısticas de arredondamento da solução do problema relaxado

pode encontrar-se em [Wäscher e Gau, 1996].

Este processo de pós-optimização é frequentemente aproveitado para in-

cluir a consideração de outros aspectos práticos, para além da minimiza-

ção do desperd́ıcio, que surgem geralmente associados ao processo de corte.

Tal implica o desenvolvimento de heuŕısticas especializadas [Haessler, 1971,

1975], que associem as diversas condicionantes impostas à solução do pro-

blema, sem, no entanto destruir completamente a potencial qualidade da
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solução obtida através da resolução do problema relaxado. Neste contexto,

Haessler [Haessler, 1980] sugere ainda uma abordagem alternativa baseada

na modificação do algoritmo de geração atrasada de colunas de Gilmore e

Gomory, através da qual permite incluir considerações associadas ao número

de padrões diferentes, reduzindo simultaneamente os problemas associados

ao arredondamento das soluções lineares. As modificações propostas con-

sistem fundamentalmente na introdução de limites superiores na geração

dos padrões de corte pelo problema mochila associado. Apesar de menos

eficiente, este algoritmo modificado potencia o alargamento do domı́nio de

aplicação da técnica de Gilmore e Gomory.

Os requisitos de integralidade das soluções do problema de corte unidi-

mensional são essenciais, correspondendo, geralmente, a solução da relaxa-

ção linear do modelo a uma situação irreal de resolução do problema. Para os

problemas de corte a 1 1
2 dimensões, a formulação adoptada é semelhante ao

caso unidimensional, diferindo apenas na possibilidade de considerar valores

não inteiros para as variáveis de decisão xj . Estas deixam de representar

o número de vezes da aplicação de cada padrão para passarem a definir o

comprimento (ou peso) total que deverá ser cortado de cada padrão. Para

este tipo de problemas, a resolução da relaxação linear do modelo enunciado

resulta na solução efectiva do problema, na sua forma mais simples.

Métodos heuŕısticos construtivos. Os procedimentos heuŕısticos que

se incluem nesta segunda categoria caracterizam-se por procederem à cons-

trução da solução final através da geração sequencial dos padrões de corte

e respectivas quantidades. Este tipo de procedimentos é particularmente

adequado no caso de encomendas de pequenas quantidades, o que resultaria

na baixa repetibilidade dos padrões de corte da solução obtida a partir da

relaxação linear do modelo.

Estes métodos baseiam-se em reduções sucessivas do problema [Hinx-

man, 1980] em que, partindo do problema inicial/global, cada problema é

decomposto em problemas de menor dimensão que, por sua vez serão tam-

bém decompostos, considerando em cada processo de redução do problema

uma de várias decomposições alternativas. A reunião das soluções do con-

junto de decomposições sucessivas constitui a solução do problema original.
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No ińıcio de cada iteração deste processo construtivo, existe uma solução

parcial e um conjunto de requisitos ainda por satisfazer. Um novo padrão é

escolhido segundo um critério definido e é adicionado à solução na máxima

quantidade que não exceda as quantidades encomendadas. Então, os re-

quisitos a satisfazer são reduzidos nessa quantidade, terminando o processo

quando todos os requisitos estiverem satisfeitos. A diferença fundamental

entre este tipo de procedimentos e o anterior reside no facto de, neste último,

um padrão que seja aceite em determinada quantidade nunca é alterado, de-

pendendo a eficácia do processo da forma como cada padrão é escolhido, em

cada iteração.

O procedimento sequencial para escolha de padrões pode organizar-se da

seguinte forma [Vahrenkamp, 1996; Haessler, 1971]:

1. Calcular descritores dos requisitos dos items encomendados ainda não

satisfeitos. Descritores t́ıpicos são o número de bobinas de stock ainda

por cortar e o número médio de bobinas finais a ser cortado de cada

bobina de stock ;

2. Com base nos descritores anteriores, fixar objectivos (ńıveis de aspi-

ração) para o próximo padrão a entrar na solução. Estes objectivos

podem referir-se ao desperd́ıcio no padrão, ao número de vezes que o

padrão é usado e ao número de bobinas finais no padrão;

3. Proceder à busca sistemática dum padrão que satisfaça os objectivos

estabelecidos. O procedimento prossegue com o primeiro padrão en-

contrado;

4. Se o padrão for encontrado, acrescentá-lo à solução com ńıvel de utili-

zação máximo, limitado pelas quantidades pedidas para cada um dos

pedidos inclúıdos no padrão. Reduzir os requisitos de cada pedido nas

quantidades programadas para o padrão. Retornar a 1.

5. Se não for encontrado nenhum padrão que satisfaça os ńıveis de aspi-

ração, relaxar esses objectivos e retornar a 3.

6. Terminar o procedimento quando todas as quantidades pedidas esti-

verem satisfeitas.
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O facto de, em determinada fase do processo, numerosos padrões pode-

rem satisfazer os objectivos estabelecidos para a pesquisa, e correspondendo

a selecção dum padrão à redução do espaço de soluções, faz com que a ordem

de pesquisa seja determinante para o sucesso da heuŕıstica. Um processo de-

sadequado de selecção de padrões, pode levar à construção dum conjunto de

padrões de boa qualidade, mas comprometer a qualidade da solução global

[Coverdale e Wharton, 1976]. Em [Haessler, 1975, 1988], Haessler discute

vários critérios de pesquisa, enquadrados em aplicações reais, parte delas

desenvolvidas no contexto industrial do corte de bobinas de papel. Ainda

no âmbito da aplicação de técnicas heuŕısticas construtivas a este problema

industrial concreto, Diegel debate também esta questão [Diegel, 1988a,b,c].

As vantagens e desvantagens dos dois tipos fundamentais de heuŕısticas

enunciados são evidentes. O primeiro tipo de abordagem, baseada na resolu-

ção da relaxação linear do modelo, garante desperd́ıcio mı́nimo mas poderá

requerer muitos padrões diferentes - tantos quantos os pedidos. A solução

linear relaxada não é garantidamente admisśıvel, pelo que a qualidade da so-

lução final irá depender do procedimento de pós-optimização adoptado para

obtenção duma solução inteira a partir da solução da relaxação linear. Por

seu lado, a abordagem sequencial permite limitar facilmente o número de

padrões diferentes na solução final, através da maximização da utilização de

cada padrão, e eliminar os problemas de arredondamento, uma vez que só

trabalha com valores inteiros. No entanto, este tipo de abordagem poderá

resultar numa maior quantidade de desperd́ıcio, devido às condições finais

(ending conditions). Pelas razões apresentadas, conclui-se que o método de

resolução a aplicar em casos concretos dependerá fundamentalmente do peso

relativo dos custos de desperd́ıcio e de mudança de padrão. À medida que

a largura média dos pedidos diminui (problemas fáceis), torna-se mais fácil

obter padrões de corte com menor desperd́ıcio, o que aumenta as possibilida-

des de sucesso na aplicação de procedimentos heuŕısticos construtivos. Por

outro lado, se a largura média dos pedidos aumenta (problemas dif́ıceis), é

menos provável o sucesso de procedimentos heuŕısticos sequenciais.

As heuŕısticas propostas para resolução do problema de corte unidimen-

sional em ambiente industrial são, por vezes, bastante complexas, resultando

dum esforço criativo direccionado para a resolução do problema em ques-
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tão. Desta forma, não se pressupõe a existência de receitas simples para o

seu desenvolvimento nem existe forma de saber, antes da implementação e

teste, qual o esforço requerido para a resolução do problema. Baseado na

sua experiência, adquirida fundamentalmente com a resolução deste tipo de

problemas na indústria papeleira, Haessler apresenta em [Haessler, 1988],

um conjunto de directivas para a construção destes procedimentos:

• Assumindo que nenhuma heuŕıstica simples é capaz de lidar com o pro-

blema na sua forma geral, o seu desenvolvimento deve ser direccionado

pela especificidade de cada caso.

• O problema deve ser completamente definido. Todas as restrições de-

vem ser enunciadas e todos os factores que se incluem na avaliação da

solução devem ser completamente identificados. Todas as ponderações

económicas devem ser compreendidas de forma a permitir avaliar e

ordenar soluções alternativas.

• Deve ser avaliada a importância e dificuldade relativas de obter boas

soluções com diferentes caracteŕısticas.

• O desenvolvimento de uma heuŕıstica deve ponderar aspectos econó-

micos. Deverá ser feita a análise comparativa entre a probabilidade

de melhorar as soluções obtidas pelos processos tradicionais e os cus-

tos envolvidos no desenvolvimento e implementação duma heuŕıstica

dedicada. Apesar de nem todas as particularidades do problema es-

tarem, inicialmente, esclarecidas, as perspectivas de sucesso poderão

depender duma implementação inicial que permita obter resultados

preliminares e conhecer exactamente o que terá que ser feito.

• A recolha de um conjunto de problemas-teste deve ser feita juntamente

com as melhores soluções conhecidas para esses problemas. É impor-

tante que este conjunto de problemas seja suficientemente exaustivo,

de forma a cobrir a gama de situações com que o procedimento heu-

ŕıstico deverá ser capaz de lidar.

• Os resultados preliminares deverão ser mantidos para permitir definir

e refinar requisitos do procedimento heuŕıstico final que será obtido
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através de um processo criativo cont́ınuo com vista à sua melhoria

progressiva.

A avaliação do desempenho de qualquer heuŕıstica deverá ser feita, en-

quadrada no ambiente de decisão em que se aplica, com base na qualidade

das soluções geradas e no tempo requerido para a sua obtenção. Uma vez que

se trata de procedimentos não exactos, não deve descurar-se a possibilidade

de que mesmo uma heuŕıstica robusta, cujas soluções sejam geralmente boas,

possa apresentar resultados completamente inaceitáveis para determinadas

instâncias do problema em causa.

Avaliação de soluções heuŕısticas

A incerteza, no que se refere à qualidade da solução obtida, inerente à apli-

cação de métodos heuŕısticos na resolução de problemas de optimização,

implica a necessidade de definir um processo de medida da “optimalidade”

das soluções obtidas. Idealmente, esta avaliação consistiria na medida da

distância entre estas soluções e o valor óptimo correspondente. Porém, a

natureza combinatória dos problemas e a dimensão que por vezes estes as-

sumem, torna impraticável a aplicação de algoritmos optimizantes na sua

resolução, impossibilitando o estabelecimento de uma medida exacta para

avaliação do desempenho da heuŕıstica. Na impossibilidade de estabelecer

tal valor de referência, o modelo matemático do problema poderá fornecer

uma base para teste da admissibilidade e avaliação da qualidade relativa de

diferentes soluções obtidas para o problema, independentemente da forma

como estas tenham sido geradas. Para a definição duma medida efectiva da

qualidade da solução heuŕıstica recorre-se, geralmente, ao cálculo de valo-

res teóricos que constituem uma estimativa do valor óptimo e com os quais

se pretende estabelecer um termo comparativo para avaliação da qualidade

das soluções. A precisão proporcionada pelos processos de cálculo destes

valores estimados, permite considerá-las como medidas de maior ou menor

fiabilidade na avaliação da qualidade dos métodos heuŕısticos.

A justificação do esforço investido no desenvolvimento de técnicas para

a estimação de valores óptimos ultrapassa, no entanto, a avaliação da quali-

dade das heuŕısticas desenvolvidas para a resolução dos problemas. A maior
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precisão destas técnicas possibilita, ainda, a utilização destes limites como

ńıveis de aspiração em algoritmos de ramificação e limitação, onde, através

de limitações nas direcções de pesquisa, permitem reduzir significativamente

o tempo de processamento necessário para a obtenção da solução óptima

[Goulimis, 1990].

Um limite inferior trivial (mas grosseiro, na generalidade dos casos) para

o problema de corte unidimensional consiste em dividir a largura das bobinas

encomendadas pela largura da bobina de stock, obtendo, desta forma, uma

estimativa do número de bobinas de stock necessárias:
∑

i∈I

wiri

W
(3.25)

A solução da relaxação linear do problema de corte unidimensional é

frequentemente utilizada como base na definição de limites para a solução

óptima do problema inteiro. Considere-se a solução óptima relaxada do

problema de corte unidimensional, (x̄1, x̄2, . . . , x̄n), e o valor óptimo corres-

pondente, x̄0 =
∑

j x̄j . O arredondamento para cima deste valor constitui,

então, um limite inferior para o modelo inteiro do problema de corte unidi-

mensional:

LI = dx̄0e (3.26)

Uma instância para a qual se verifique a coincidência entre o valor deste

limite e o valor óptimo do problema inteiro diz-se possuir a Propriedade

do Arredondamento para Cima (IRUP - Integer Round-Up Property [Mar-

cotte, 1985]). Apesar de não ser universal, esta propriedade verifica-se para

a grande maioria das instâncias do problema de corte unidimensional que

surgem na prática, constituindo um excelente valor de referência para a ava-

liação dos resultados obtidos com os métodos heuŕısticos. No entanto, o seu

cálculo não é muito apelativo pois a relaxação linear do problema não é fácil

de resolver, uma vez que implica a geração completa de colunas.

Considerando que o arredondamento para cima das componentes fraccio-

nárias da solução óptima do problema relaxado constitui ainda uma solução

admisśıvel do problema inteiro, obtém-se, desta forma, um limite superior

para o valor óptimo deste problema:

LS =
∑

j

dx̄je (3.27)
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Apesar de se verificar que a solução assim obtida não garante, na gene-

ralidade dos casos, uma estimativa fiável do valor óptimo inteiro [Wäscher

e Gau, 1996], o seu cálculo, associado ao limite inferior, permite definir um

intervalo de variação para o óptimo.

Outros limites para o valor óptimo do problema de corte unidimensional

podem encontrar-se em [Farley, 1990], [Johnson et al., 1974] e [Menon e

Schrage, 2002].

Resultados operacionais

A elaboração manual de planos operacionais para problemas de corte é uma

tarefa morosa que, além de envolver um grande volume de informação, re-

quer, pela sua complexidade, um elevado grau de experiência e peŕıcia.

A vantagem de encontrar soluções óptimas em situações reais é inquesti-

onável, desde que essas soluções sejam obtidas com a resolução de modelos

que correspondam a uma representação efectiva e completa da realidade e

que sejam encontradas num intervalo de tempo aceitável na prática. No en-

tanto, não existem muitas situações em que tal seja posśıvel. Os problemas

práticos são geralmente mal definidos, com muita incerteza, sendo tradici-

onalmente resolvidos com base nos julgamentos emṕıricos dos responsáveis

pelo planeamento, ou então, são de natureza combinatória, impossibilitando

a enumeração exaustiva de todas as alternativas para identificar o óptimo.

Neste contexto, uma boa solução define-se como sendo uma solução que não

pode ser facilmente melhorada por alguém com experiência na resolução do

problema em questão. Melhores soluções poderão ser posśıveis, mas não são

facilmente identificáveis.

As reduções de desperd́ıcio reportadas, resultantes da introdução de téc-

nicas computacionais no planeamento do corte de bobinas de papel, são,

geralmente inferiores a 2% [Johnston, 1981] da quantidade total de papel

utilizada. Apesar do baixo valor relativo, o impacto económico desta redu-

ção é geralmente significativo, se for tido em conta o facto de se tratar de

reduções da ordem de 50% das quantidades desperdiçadas [Haessler, 1988] e

destes valores não contabilizarem as reduções nos custos que não se encon-

tram directamente associadas ao planeamento automático de corte e que,
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por isso, são mais dif́ıceis de identificar e contabilizar. As vantagens econó-

micas indirectas que mais frequentemente são associadas à automatização

deste procedimento referem-se a:

• redução do esforço de planeamento;

• redução do ciclo de produção;

• aumento da produtividade da operação de corte.

Mas, outros aspectos de impacto relevante no desempenho global da

empresa não devem ser ignorados, tais como:

• a melhoria do serviço prestado ao consumidor através da possibilidade

de proceder a um rápido re-escalonamento dos pedidos num novo plano

de corte, permitindo a aceitação de encomendas de última hora e consi-

deração de alterações imprevistas nas quantidades de stock dispońıvel;

• a possibilidade de redução do horizonte de planeamento sem aumento

excessivo do desperd́ıcio, permitindo passar duma situação de make-

to-stock para make-to-order ;

• a redução do impacto ambiental deste processo produtivo não só pelo

facto de reduzir as quantidades produzidas, mas também pela redu-

ção da quantidade de papel que pode ser reaproveitada, evitando-se o

tratamento qúımico que este reaproveitamento implica.

A permanente instabilidade que caracteriza o actual cenário económico

global e a forte competitividade em que se insere a actividade da generali-

dade das empresas industriais, faz com que a rapidez e eficiência na resposta

às alterações da envolvente possam ser determinantes no seu desempenho.

Assim, qualquer intervenção que convirja neste sentido não deve ser despre-

zada.

3.4.2 O Problema do corte unidimensional em duas fases

Em algumas indústrias, tais como a metalúrgica e a papeleira, surge com

frequência o problema de corte unidimensional em duas fases. Esta classe
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de problemas é assim denominada por não se identificar directamente com o

tradicional problema de corte unidimensional, uma vez que os materiais são

processados através de duas operações de corte distintas, segundo a mesma

direcção de corte. Note-se que, apesar da nomenclatura utilizada ser coin-

cidente, estes problemas são distintos dos problemas de corte multi-fases

a duas ou mais dimensões considerados por Gilmore e Gomory [Gilmore e

Gomory, 1965]. Nestes últimos, a complexidade introduzida na geração de

padrões de corte pela consideração de mais do que uma dimensão é simplifi-

cada através da limitação a cortes guilhotináveis em várias fases e segundo as

várias direcções posśıveis. A mesma designação é também usada para classi-

ficar procedimentos de resolução do problema de corte em que se distinguem

duas fases, sem que isso implique que a operação de corte seja efectivamente

realizada em duas fases [Sweeney e Haessler, 1990; Farley, 1991].

A necessidade de consideração de cortes em duas fases através da combi-

nação num mesmo padrão de objectos em que as caracteŕısticas f́ısicas rele-

vantes para o seu corte conjunto são diferentes tem, geralmente, origem em

condicionantes relacionadas com as caracteŕısticas tecnológicas do processo

produtivo e com o objectivo de flexibilização do processo de corte. Assim,

impõe-se uma divisão prévia da bobina inicial em bobinas intermédias que

serão posteriormente divididas nas bobinas finais (Figura 3.1). A necessi-

dade de considerar estas duas fases de corte no planeamento dos padrões a

cortar deve-se ao facto da segunda operação de corte exigir a satisfação de

restrições adicionais.

As formulações propostas para o problema de corte unidimensional são,

geralmente, adequadas ao corte de bobinas em duas fases. Apenas o processo

de geração dos padrões admisśıveis terá que ser adaptado, de forma a consi-

derar as limitações inerentes à segunda operação de corte. Num problema de

corte em duas fases, cada padrão para a largura completa da bobina pode ser

considerado como um problema de corte unidimensional de bobinas intermé-

dias admisśıveis, sendo estas constitúıdas pela combinação de bobinas finais.

Da admissibilidade deste problema de corte embebido dependerá a admissi-

bilidade da solução do problema global. Em [Zak, 2002a,b], o autor propõe

uma generalização da técnica de resolução proposta por Gilmore e Gomory

para o problema clássico de corte unidimensional, através da inclusão de
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Figura 3.1: Corte em duas fases.

duas fases de corte no processo de geração de padrões. Esta técnica baseia-

se na resolução dum problema mochila não-linear para a geração impĺıcita

dos padrões de corte, completos e intermédios, sendo a técnica adoptada

na resolução deste problema embebido determinante para a qualidade de

desempenho da técnica de resolução global.

A minimização do desperd́ıcio é um objectivo comum, também para este

tipo de problemas. No entanto, a formulação de problemas de corte em duas

fases não deverá ignorar o custo de re-processamento que, geralmente, está

associado à segunda operação de corte.

Seguidamente, serão descritos casos particulares apresentados na litera-

tura sobre corte unidimensional em duas fases. Esta descrição será feita no

enquadramento industrial particular em que surge cada caso, descrevendo-

se, em traços gerais, as técnicas propostas para a sua resolução. Desta

forma, pretende-se clarificar o conceito de corte em duas fases no contexto

do problema de corte unidimensional, e caracterizar os principais métodos

adoptados na sua resolução. A particular atenção dedicada neste texto a esta

extensão do problema de corte unidimensional tem como principal objectivo

estabelecer o enquadramento cient́ıfico do sistema de planeamento automá-

tico de corte desenvolvido no âmbito desta dissertação. Excepcionalmente,

não se restringiu a referência a aplicações práticas exclusivamente na in-

dústria papeleira, pretendendo-se assim ilustrar a diversidade de contexto e
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forma em que surge este tipo de problemas.

Também aqui se distinguem dois tipos fundamentais de abordagens:

aquelas que adoptam um processo heuŕıstico sequencial na construção da

solução, e aquelas que se baseiam na resolução da relaxação linear do mo-

delo matemático constrúıdo para o problema. Alguns destes modelos serão

aqui apresentados, de forma a ilustrar o potencial acréscimo de complexidade

que a consideração de duas fases de corte introduz no problema, justificando

desta forma a adopção de métodos essencialmente heuŕısticos na sua reso-

lução.

Conforme se poderá constatar, as abordagens propostas são muito de-

pendentes do contexto de aplicação em que são desenvolvidas, sendo, por

esta razão, dif́ıcil a sua reaplicação noutros contextos. A relativa escassez

de publicações sobre o problema de corte unidimensional em duas fases, a

impossibilidade de articulação entre as abordagens propostas e a omissão de

resultados experimentais não permitem efectuar uma análise comparativa

do desempenho das técnicas descritas.

Um dos primeiros trabalhos divulgados no âmbito do problema do corte

em duas fases foi publicado por Haessler [Haessler, 1968, 1971], mantendo-

se ainda como um marco de referência nesta área. Trata-se duma aplicação

prática no contexto industrial da produção de papel que tem por objectivo

apoiar o planeamento do corte das bobinas produzidas na máquina do papel,

em bobinas de menores dimensões destinadas à satisfação das quantidades

encomendadas, dentro dum intervalo de tolerância. A razão entre o tempo

de serviço e o tempo entre chegadas de bobinas à máquina de corte é ele-

vada, pelo que o tempo dispońıvel para a inicialização dos padrões de corte

é reduzido. A falta de capacidade de armazenamento intermédio entre a

máquina de papel e a máquina de corte torna necessário definir um número

mı́nimo de bobinas a cortar segundo um mesmo padrão. Este facto, jun-

tamente com a insuficiência do número de lâminas da máquina de corte,

pode determinar o encaminhamento de parte da bobina para uma operação

de reprocessamento, com o objectivo de obter as quantidades necessárias de

bobinas finais.

A formulação proposta para o problema considera os custos associados ao

desperd́ıcio e ao reprocessamento, procurando minimizar o custo relativo de
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cada bobina final. Assim, pretende-se evitar o efeito indesejável de produzir

no limite inferior das tolerâncias, o que poderá não ser desejável do ponto

de vista da gestão:

min
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(3.28)

sujeito a:

Re ≤
∑

j∈s1

A1jx1j +
∑

j∈s2

A2jx2j ≤ Ru (3.29)

x1j , x2j ≥ 0 e inteiros, ∀j∈J (3.30)

Ct : custo unitário associado ao desperd́ıcio lateral,

Cr : custo associado ao reprocessamento duma bobina intermédia,

Akj : matriz coluna que representa o padrão de corte kj,

k = 1 indica que o padrão respeita o limite no número de

bobinas imposto pelo número de lâminas de corte,

k = 2 indica que o padrão não respeita o referido limite,

s1 : conjunto de padrões de tipo k = 1,

s2 : conjunto de padrões de tipo k = 2,

xkj : número de bobinas-máquina cortadas segundo o padrão kj,

Tkj : desperd́ıcio lateral associado ao padrão kj,

Re : matriz coluna dos limites inferiores das quantidades cortadas,

Ru : matriz coluna dos limites superiores das quantidades cortadas,

Kc : número mı́nimo de aplicações dum mesmo padrão que

não implica o reprocessamento de nenhuma parte da bobina,
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Kp : (≤ Kc) número mı́nimo de aplicações dum mesmo padrão

que implica o reprocessamento de uma das parte da bobina,

δ(Z − b) =

{

1, se − b < Z − b < 0,

0, restantes casos.

A admissibilidade dum padrão de corte está condicionada à satisfação

da seguinte restrição de natureza geométrica:

∑

i∈I

Aikjwi ≤W (3.31)

Aikj ≥ 0 e inteiros (3.32)

Aikj : elemento i da matriz coluna Akj ,

W : largura fixa da bobina-máquina,

wi : largura da bobina final i.

O número de bobinas intermédias a serem submetidos a uma segunda

operação de corte é contado recorrendo à função δ(.). Para os padrões do

tipo k = 1, se x1j for inferior a Kp, então 2x1j bobinas intermédias terão

que ser submetidas a reprocessamento, uma vez que as bobinas-máquina

são divididas em dois. Se Kp ≤ x1j < Kc, apenas x1j bobinas terão que ser

submetidas a uma segunda operação de corte, uma vez que as bobinas finais

de metade do padrão serão cortadas durante a primeira operação de corte.

No caso de padrões do tipo k = 2, x2j < Kp implica o reprocessamento

de 2x2j bobinas intermédias. Se x2j ≥ Kp então x2j bobinas terão de ser

submetidas a uma segunda operação de corte, devido a limitações no número

de lâminas da máquina de corte.

Apesar do interesse teórico da formulação proposta para o problema, o

elevado grau combinatório em que assenta não permite determinar a solu-

ção óptima com as técnicas de resolução correntes para problemas lineares

inteiros, pelo que se tornou imperativo o desenvolvimento de uma heuŕıstica

que permitisse obter boas soluções em tempo útil. Haessler propõe um pro-

cedimento desenvolvido com base na observação atenta dos procedimentos
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manuais em fábricas de papel. A incorporação de regras emṕıricas no mé-

todo de resolução apresentou vantagens significativas em termos de redução

do número final de padrões, utilizando, por vezes, menos de metade do nú-

mero de padrões de soluções baseadas em programação linear. A heuŕıstica

proposta baseia-se na geração sequencial dos padrões de corte (Secção 3.4.1).

O incumprimento dos limites estabelecidos para o desperd́ıcio e do número

de bobinas para reprocessamento, por parte da solução final, implica uma

nova execução da heuŕıstica, com alteração dos parâmetros de controlo. Este

processo é repetido até que todos os requisitos estejam satisfeitos (MPHP

- Multiple Pass Heuristic Procedure), estando garantida a obtenção de uma

solução final inteira, em termos do número de bobinas-máquina cortadas.

A eficiência deste procedimento é promovida pelo trabalho de Coverdale e

Wharton [Coverdale e Wharton, 1976] que propõem a sua modificação atra-

vés do condicionamento da selecção dos padrões de corte pela exequibilidade

e qualidade da solução do problema residual. As alterações introduzidas

consistiram, fundamentalmente, na modificação da técnica de base que de-

termina o tipo de padrões gerados e na definição do critério de aceitação que

permite admitir os padrões gerados na solução (ńıveis de aspiração).

Em [Haessler, 1979], Haessler aborda novamente o problema de corte

unidimensional em duas fases, mas agora no contexto industrial da pro-

dução de peĺıcula de filme. A metodologia proposta, desta vez, baseia-se

na resolução da relaxação linear do problema, seguida duma heuŕıstica de

pós-optimização.

A peĺıcula de filme é produzida com uma largura fixa e separada em duas

bobinas intermédias à sáıda da máquina de extrusão, colocando-se a ques-

tão da determinação da ponto de separação das duas bobinas (slit point).

Esta divisão é feita com vista a permitir o posterior corte das bobinas in-

termédias, podendo esta operação ser realizada alternativamente em duas

máquinas de corte com caracteŕısticas técnicas distintas. A alteração do

ponto de corte é necessária sempre que um novo padrão exija a alteração da

largura das bobinas intermédias, devendo a selecção do seu posicionamento

considerar as caracteŕısticas das máquinas onde será realizada a segunda

operação de corte. Não sendo admitida a interrupção do processo de pro-

dução, o custo associado a esta operação de inicialização traduz-se não só
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no tempo necessário para a efectuar mas também na quantidade de peĺı-

cula que é inutilizada durante este processo. O planeamento do corte pode

considerar comprimentos diferentes para cada uma das bobinas intermédias

mas, uma mesma bobina intermédia, só deverá incluir bobinas finais com o

mesmo comprimento. A flexibilização introduzida pela possibilidade de con-

trolo independente do diâmetro das duas bobinas intermédias, juntamente

com a possibilidade de consideração do escoamento da produção através de

duas cortadeiras a jusante da máquina de extrusão, são apresentadas pelo

autor como as grandes vantagens da técnica de resolução proposta.

A abordagem desenvolvida considera como objectivo a minimização da

área de peĺıcula desperdiçada e o número de definições de pontos de se-

paração das duas bobinas intermédias. As quantidades cortadas deverão

respeitar os limites de tolerâncias superiores e inferiores impostos às enco-

mendas. O modelo matemático constrúıdo para o problema foi o que a seguir

se apresenta:

minC1



W
∑

j∈J

xj −
∑

i∈I

YiLiwi



+ C2

∑

j∈J

δ(xj) (3.33)

sujeito a:

RLi ≤ Yi ≤ RUi, ∀i∈I (3.34)

Yi =
∑

j∈J

∑

k∈K

∑

p∈P

Aijkpbxjkp/Lic, ∀i∈I (3.35)

xj ≥
∑

p∈P

xjkp, ∀j∈J,k∈K (3.36)

xj , xjkp ≥ 0, ∀j∈J,k∈K,p∈P (3.37)

I : conjunto de encomendas,

J : conjunto de pontos de separação,

K : conjunto de bobinas intermédias admisśıveis,

P : conjunto de padrões admisśıveis,

wi : largura da bobina final i,
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Li : comprimento de cada bobina final i,

RLi : limite inferior no número de bobinas finais i,

RUi : limite superior no número de bobinas finais i,

W : largura da máquina de extrusão,

C1 : custo unitário de área de desperd́ıcio,

C2 : custo de alteração do ponto de corte,

Yi : número de bobinas produzidas para a encomenda i,

xj : comprimento produzido para o ponto de separação j,

δ(xj) =

{

1, se xj > 0,

0, restantes casos,

Aijkp : número de vezes que a encomenda i surge na bobina inter-

média k do padrão p, com ponto de corte j,

bxjkp/Lic : maior inteiro menor ou igual a xjkp/Li,

xjkp : comprimento produzido para a bobina intermédia k,

do padrão p, com ponto de corte j.

Na construção dos padrões de corte são consideradas as seguintes restri-

ções:

∑

k∈K

Zjk, ∀j∈J (3.38)

Zjk ≤WMk, ∀j∈J,k∈K (3.39)
∑

i∈I

AijkpWi ≤ Zjk, ∀j∈J,k∈K,p∈P (3.40)

Aijkp ≥ 0 e inteiros, ∀i,j,k,p (3.41)

Zjk : largura da bobina intermédia k, para o ponto de corte j,

WMk : máxima largura da bobina intermédia k.

A solução da relaxação linear do modelo matemático constrúıdo para o

problema apresenta geralmente o espalhamento das quantidades encomen-

dadas de cada pedido por vários padrões de corte. Desta forma, não é,
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geralmente, posśıvel satisfazer os requisitos de integralidade em termos do

comprimento das bobinas encomendadas, uma vez que não são permitidas

emendas no comprimento das bobinas. Por esta razão, é aplicada uma heu-

ŕıstica de pós-optimização à solução linear relaxada que, para além de tratar

da questão referida, permite ainda reduzir o número de definições de pontos

de corte.

Em [Valério de Carvalho, 1991] e [Valério de Carvalho e Rodrigues, 1995]

é abordada a resolução dum problema de corte unidimensional em duas fase

no enquadramento duma indústria metalúrgica nacional. Como acontece

na generalidade dos problemas de corte, os objectivos aqui considerados

incluem a minimização do desperd́ıcio e do número de operações de inici-

alização. Neste caso particular torna-se ainda relevante a minimização do

número de bobinas intermédias, equivalente à minimização do trabalho de

processamento intermédio, e a minimização do número de bobinas intermé-

dias diferentes, correspondendo à minimização do número de inicializações

na segunda operação de corte. Estes objectivos podem tornar-se conflituo-

sos, tornando necessário estabelecer uma solução de compromisso.

As bobinas de matéria prima a utilizar no planeamento são caracteri-

zadas pela sua largura, peso e caracteŕısticas mecânicas, sendo a dureza e

espessura as mais relevantes. As encomendas são caracterizadas pela largura

das bobinas encomendadas, espessura, dureza e quantidade encomendada.

Enquanto se impõe o estrito cumprimento dos valores definidos para a lar-

gura e espessura das bobinas finais, para a dureza e quantidade encomendada

é admitida a sua variação dentro dum intervalo de tolerância pré-definido.

Cada bobina intermédia, resultante da primeira operação de corte, inclui

várias bobinas finais duma mesma encomenda (mesma largura) e uma lar-

gura extra de desperd́ıcio, necessária para garantir a qualidade do produto

final (desperd́ıcio de segunda fase). Antes da passagem à segunda operação

de corte, dependendo das caracteŕısticas da bobina de matéria prima utili-

zada, cada bobina intermédia poderá ser sujeita a um conjunto de opera-

ções de tratamento mecânico de forma a que as bobinas finais dela cortadas

apresentem as caracteŕısticas metalúrgicas e dimensionais pretendidas pe-

los clientes. Após esta operação, as bobinas intermédias são submetidas à

segunda operação de corte, na qual são divididas em bobinas finais.
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A associação de bobinas finais em bobinas intermédias permite não só

satisfazer as restrições técnicas impostas pelas caracteŕısticas da primeira

máquina de corte, mas também incluir considerações de optimização do

processo de tratamento metalúrgico das bobinas, cuja eficiência depende

fortemente do número de bobinas intermédias geradas.

Uma vez que o agrupamento das encomendas em bobinas intermédias

deverá considerar apenas bobinas finais com caracteŕısticas comuns, e exis-

tindo um desperd́ıcio associado à divisão dos bobinas intermédias em bobi-

nas finais, torna-se necessário considerar duas fases de corte no planeamento

desta operação.

A técnica de resolução adoptada divide o conjunto de encomendas re-

lativas a uma mesma espessura em dois lotes, sendo esta divisão feita se-

gundo o critério das quantidades encomendadas. Um dos lotes inclui as

encomendas com quantidades encomendadas elevadas, o que torna o pro-

blema adequado à aplicação de técnicas baseadas na resolução da relaxação

linear do problema. Para o lote de encomendas de pequenas quantidades,

foi considerada mais adequada a aplicação de um método heuŕıstico cons-

trutivo. Este critério de divisão das encomendas em função da sua dimensão

tinha sido previamente aplicado por Gilmore e Gomory [Gilmore e Gomory,

1963], através da utilização da mediana da distribuição do número do nú-

mero de bobinas encomendadas de cada largura para condicionar a geração

de padrões e, assim, obter melhorias significativas em termos de tempo de

execução.

O modelo de programação linear constrúıdo para o problema considera

uma simplificação do problema através da consideração impĺıcita de parte

dos objectivos enunciados. Neste modelo é apenas considerada a minimi-

zação do desperd́ıcio gerado em ambas as fases de corte e do número de

bobinas intermédias geradas:

min cs

∑

j∈J

Tjxj + cp

∑

j∈J

f(Aj)xj (3.42)
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sujeito a:

∑

j∈J

aijxj ≥ bi, ∀i∈I (3.43)

xj ≥ 0, ∀j∈J (3.44)

J : conjunto de padrões de corte admisśıveis,

aij : número de bobinas finais de largura wi, da encomenda i,

inclúıdas no padrão de corte j,

xj : número de bobinas de matéria prima a cortar segundo o padrão j,

cs : custo unitário do desperd́ıcio lateral,

cp : custo de processamento duma bobina intermédia,

Aj : vector coluna que descreve o padrão j,

f(Aj) : número de bobinas intermédias no padrão j,

Tj : desperd́ıcio lateral associado ao padrão j,

bi : quantidade a satisfazer da encomenda i.

É proposta a sua resolução através da adaptação da técnica de geração

atrasada de colunas de Gilmore e Gomory ao problema de corte em duas

fases, assumindo-se para coeficientes da matriz principal do problema mo-

chila associado, a largura das bobinas intermédias admisśıveis. Apesar de se

considerar apenas bobinas intermédias constrúıdas com bobinas finais duma

mesma encomenda, a relação entre a largura duma bobina intermédia e o

número de bobinas finais nela inclúıdas não é linear, devido ao desperd́ıcio

inerente à segunda fase de corte. Desta forma, torna-se necessário distinguir

todas as bobinas intermédias, o que acresce à dimensão do problema mochila

associado.

A resolução de problemas com um elevado número de encomendas de

pequena quantidade é feita através da aplicação duma heuŕıstica sequen-

cial em dois passos. Inicialmente é seleccionado um conjunto de bobinas

intermédias admisśıveis que perfaçam as quantidades encomendadas. Esta

selecção leva em consideração a minimização do número final de bobinas in-

termédias. Posteriormente, as bobinas intermédias são combinadas de forma
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a constituir padrões de corte que satisfaçam as restrições da primeira fase

de corte. Esta construção de padrões de corte baseia-se num procedimento

guloso, impondo-se um ńıvel de aspiração relativo ao desperd́ıcio dos pa-

drões de corte aceites para formar a solução final. Se o ńıvel de aspiração

imposto não for atingido pelos últimos padrões de corte gerados, é aplicado

um procedimento de optimização local.

O autor refere que a utilização prática deste sistema permitiu obter uma

redução do desperd́ıcio de cerca de 0,5%, com padrões em que o desperd́ıcio

é, em média, de 2%. Desta forma, foi conseguida a redução do tempo de

planeamento de duas semanas de planeamento manual para dois dias de

planeamento automático, com a redução dos restantes custos, directos e

indirectos, associados ao planeamento.

Um problema de contornos semelhantes é considerado em [Ferreira et al.,

1990], onde o problema de corte unidimensional em duas fases surge nova-

mente no contexto de fabrico por encomenda duma indústria metalúrgica.

Também aqui se pretende obter uma boa solução de compromisso entre os

objectivos de minimização do desperd́ıcio e maximização da utilização dos

padrões de corte, garantindo simultaneamente a satisfação de um conjunto

de restrições tecnológicas inerentes ao processo industrial em causa.

A não-linearidade introduzida pela consideração do custo associado à

inicialização do corte de cada padrão determina a adopção dum procedi-

mento de natureza heuŕıstica na resolução do problema. A técnica proposta

baseia-se num método sequencial de geração dum conjunto de padrões corte

que são posteriormente seleccionados com vista a obter uma boa solução

de compromisso entre o desperd́ıcio resultante e a utilização dos padrões,

incluindo desta forma considerações de tempo de inicialização e de eficiência

na utilização da máquina de corte.

É ainda no mesmo enquadramento produtivo duma indústria metalúrgica

que, em [Hoto et al., 2004], é novamente abordado o problema de corte unidi-

mensional em duas fases. Os autores propõem uma adaptação da técnica de

geração atrasada de colunas de Gilmore e Gomory através da sua formulação

segundo o modelo do Problema Mochila Compartimentada. Este problema

distingue-se do Problema Mochila clássico por dividir os items a carregar

na mochila em classes. O espaço interno da mochila deverá ser organizado
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em compartimentos, não sendo permitida a inclusão de items de diferentes

classes num mesmo compartimento. A capacidade de cada compartimento

criado, é limitada superior e inferiormente, havendo custos e perdas da ca-

pacidade da mochila para cada compartimento criado. Pretende-se decidir

quais os compartimentos a criar e como proceder ao seu carregamento de

modo a maximizar o valor utilidade dos items carregados, e considerando os

custos por compartimento criado.

Para o caso do corte de bobinas de aço, as bobinas intermédias resultan-

tes da primeira fase do corte identificam-se com os compartimentos. Após

a sua laminação estas bobinas são divididas nas bobinas finais, sendo que

cada classe inclui bobinas finais com a mesma espessura. São propostos dois

métodos de resolução do Problema Mochila Compartimentada, adaptados a

diferentes ńıveis de procura dos items a cortar, cuja integração na resolução

do problema de corte unidimensional se revelou uma estratégia promissora,

com base nos resultados obtidos para um conjunto relativamente reduzido

de instâncias testadas.

Finalmente refere-se o trabalho de Johnson et al., em [Johnson et al.,

1997]. Trata-se de um problema de corte de bobinas que, como se verá,

não se identifica totalmente com os problemas de corte unidimensional em

duas fases referidos anteriormente, mas que, por se enquadrar no contexto de

problemas de corte na indústria papeleira e pela originalidade do problema

abordado, se considerou oportuno referir.

Os autores consideram o problema de satisfação de encomendas de bo-

binas de papel, obtidas a partir da divisão de bobinas-máquina, sendo fre-

quente a solicitação de bobinas finais com largura relativamente grande,

quando comparada com a largura da máquina de papel. Nesta situação,

os resultados do processo de corte podem ser desastrosos, podendo chegar

a apresentar valores relativos de desperd́ıcio próximos dos 50% da quanti-

dade produzida. Este inconveniente é ultrapassado através da tecnologia de

junção de bobinas (skiving): assumindo-se que, juntamente com o corte de

bobinas finais a partir da bobina-máquina, algumas bobinas intermédias são

cortadas, podendo a junção dessas bobinas intermédias de dimensões ade-

quadas resultar numa bobina final destinada ao cliente. Assim, considera-se

a satisfação das encomendas sob duas formas: através de bobinas corta-
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das directamente da bobina da máquina de papel, ou a partir da junção de

bobinas intermédias.

A metodologia de resolução proposta pelos autores baseia-se na resolu-

ção da relaxação linear do modelo para o problema de corte, seguida de

uma heuŕıstica de arredondamento da solução linear. A inovação introdu-

zida refere-se novamente à construção dos padrões de corte, tornando-se

necessário considerar não só a largura das bobinas finais encomendadas mas

também o corte de bobinas intermédias cuja junção resulte numa bobina

final. Apesar de não ser feita referência à forma como se processa o ar-

redondamento das soluções lineares obtidas, os autores referem dificuldades

ocorridas com o processo de obtenção da solução inteira, relacionadas com os

requisitos especiais que devem ser observados para as bobinas intermédias.

O desenvolvimento deste procedimento enquadrou-se na extensão duma apli-

cação para o corte unidimensional de significativa implementação comercial

(MAJIQTRIM).

A combinação do processo de junção com a tecnologia de corte tradicio-

nal permite, desta forma, obter soluções bastante vantajosas em termos de

eficiência do processo de corte. Ao considerar esta flexibilidade na satisfação

das encomendas, Johnson et al. propõem um problema de corte original em

que a possibilidade de construção de bobinas finais a partir da junção de

duas bobinas intermédias acresce à complexidade de resolução do problema

original. O seu enquadramento no contexto dos problemas de corte unidi-

mensional em duas fases é discut́ıvel uma vez que, apesar da necessidade de

considerar duas fases no processo de planeamento/construção dos padrões

de corte, a segunda fase consiste numa operação inversa ao corte: a junção

de duas bobinas intermédias para formar uma bobina final. Este problema

é novamente abordado por Zak em [Zak, 2003], onde a complementaridade

entre este problema e o problema de corte unidimensional serve de base ao

estabelecimento da forma como estes dois problemas se relacionam do ponto

de vista conceptual e das técnicas adequadas à sua resolução.
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Caṕıtulo 4

Caso Industrial

Neste caṕıtulo é descrito o trabalho desenvolvido em resposta a uma solicita-

ção por parte duma produtora nacional de papel, a Companhia do Papel do

Prado, SA., o qual teve como objectivo o desenvolvimento e a implementa-

ção dum sistema automático de apoio ao planeamento da produção. A área

de intervenção do trabalho aqui descrito restringe-se à definição de padrões

de corte (conjugação de larguras) e quantidades a cortar de cada padrão,

constituindo o núcleo de optimização do referido sistema. Este trabalho é

parte integrante dum sistema de âmbito mais alargado (o sistema COOL -

Conjugação Optimizada de Larguras, Geração de Planos de Corte e Gestão

de Stocks) que assume como principais objectivos o apoio ao planeamento

do sortido das bobinas de cartão a produzir para satisfação das encomendas,

a gestão de stocks de bobinas e a optimização do procedimento de corte, na

perspectiva de minimização do desperd́ıcio e aceleração da produção.

Serão aqui apresentadas e justificadas as opções feitas ao ńıvel do método

de resolução adoptado, com base no enquadramento tecnológico e estraté-

gico deste caso industrial concreto. Neste contexto, procurar-se-á evidenciar

as condicionantes impostas ao desenvolvimento da aplicação pelas caracte-

ŕısticas reais do problema e pela atitude dos intervenientes no processo de

definição de requisitos.

No final do caṕıtulo apresentam-se os resultados computacionais obtidos

com a resolução dum conjunto de problemas teste, cujo objectivo consistiu

em fundamentar a validação da abordagem desenvolvida no enquadramento
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industrial em questão.

4.1 Introdução

O problema de optimização aqui abordado consiste essencialmente na mini-

mização do desperd́ıcio associado à satisfação dum conjunto de encomendas

de bobinas e formatos de um mesmo tipo de papel, mesma gramagem, cor

e acabamento, a partir do corte de bobinas-máquina, em que as caracte-

ŕısticas tecnológicas do processo produtivo impõem que esta operação seja

executada em duas fases. Embora se trate do caso espećıfico da indústria em

questão, a resolução do problema consiste, genericamente, no planeamento

do corte de bobinas-máquina de papel em bobinas de menor largura, as quais

poderão, posteriormente, ser cortadas em formatos. As quantidades a cortar

de cada tipo de bobina são definidas em termos de peso e deverão satisfazer

um conjunto de encomendas, dentro dos limites de tolerância previamente

estabelecidos. O objectivo primordial da abordagem considerada consiste

na satisfação das encomendas minimizando as perdas laterais de corte. A

diversidade de restrições impostas na resolução deste problema torna-o num

problema interessante de dif́ıcil resolução.

4.2 Enquadramento industrial

A Companhia do Papel do Prado, SA (CPP) é uma das maiores e mais

antigas empresas nacionais do sector papeleiro: foi-lhe concedido alvará pelo

Marquês de Pombal, há 300 anos, quando já o centro fabril da Lousã se

encontrava em produção, sendo este o registo de existência mais antigo que

se conhece. A CPP possui dois centros de produção fisicamente distantes e

com diferenças significativas a ńıvel operacional: o Centro de Produção do

Prado e o Centro de Produção da Lousã.

A CPP produz uma grande variedade de tipos de papel, sendo a sua pro-

dução feita essencialmente por encomenda uma vez que o grande número de

combinações de tipo de papel e dimensões dos produtos torna impraticá-

vel a produção sistemática para stock, sendo admitida a apresentação dos

produtos finais sob duas formas base: em bobinas de papel e em folhas
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rectangulares (formatos).

4.2.1 Análise do fluxo encomendas–produção

As encomendas colocadas pelos diversos agentes e escritórios da CPP, no

mercados nacional e internacional, são recebidas pelo Departamento de Mar-

keting ao qual cabe a decisão do seu lançamento em produção. Cada enco-

menda origina uma Ficha de Encomenda, a qual corresponde a um só tipo

de papel, formato de apresentação, gramagem, cor, acabamento e cliente, e

inclui ainda toda a informação necessária ao seu posterior processamento:

• Id. do cliente;

• Tipo de papel;

• Gramagem;

• Peso encomendado;

• Dimensões das bobinas ou formatos de entrega;

• Prazo de entrega;

• Outras caracteŕısticas (p. e., acabamento, cor, diâmetros internos e

externos das bobinas, ...).

As encomendas podem ainda ser geradas internamente, pelo Departa-

mento de Marketing, tendo como finalidade o abastecimento do stock padrão

e do stock intermédio:

• O stock intermédio é constitúıdo por bobinas de larguras variadas e

tem como objectivo permitir satisfazer rapidamente uma necessidade

espećıfica e urgente de um cliente.

• Para stock padrão são fabricados formatos que a empresa considera

como standard.

As Fichas de Encomenda darão origem a documentos de um ou mais dos

seguintes tipos, dependendo do modo como irão ser satisfeitas:
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Figura 4.1: Fluxo de informação.

Requisição de fabrico – A encomenda será satisfeita a partir de bobinas

ainda a produzir.

Ordem de corte – A encomenda será satisfeita a partir de bobinas exis-

tentes no stock intermédio, se houver disponibilidade.

Ordem de expedição – A encomenda (de formatos) será satisfeita a partir

do stock padrão, se houver disponibilidade.

Na Figura 4.1 representa-se esquematicamente este fluxo de informação,

desde a colocação da encomenda até à sua satisfação.

As encomendas podem ser satisfeitas com desvios face ao peso pedido.

Se esses desvios estiverem contidos dentro das tolerâncias gerais das normas

europeias (Tabela 4.1) terão que ser obrigatoriamente aceites pelos clientes.

No entanto, é necessário ter em atenção que essas tolerâncias dizem res-

peito aos pesos das entregas e não aos pesos lançados em produção. Como

em produção há perdas, há que ser extremamente cuidadoso na utilização

das margens inferiores da tolerância para que, após a produção, não surjam

pesos de entrega fora dos limites estabelecidos. Assim, devido às perdas
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Quantidade Encomendada Tolerância

Mais de 100 Tons. Acordo prévio

50 a 100 Tons. inclúıdas +/- 4%

20 a 50 Tons. inclúıdas +/- 6%

10 a 20 Tons. inclúıdas +/- 8%

5 a 10 Tons. inclúıdas +/- 10%

3 a 5 Tons. inclúıdas +/- 15%

Menos de 3 Tons. +/- 20%
Se os desvios admitidos pelo cliente forem num só sentido,

as tolerâncias que figuram nesta Tabela são duplas.

Tabela 4.1: Tolerâncias nos pesos das entregas.

inerentes ao processo produtivo, a consideração das margens inferiores da

tolerância durante a fase de planeamento deve ser feita com extrema precau-

ção. A utilização da margem superior não traz qualquer problema. Se forem

convenientes desvios no peso superiores às tolerâncias tabeladas, quer para

facilitar as conjugações quer para evitar sobras pequenas (quando se trata

de ordens de corte), é posśıvel tentar negociar com o cliente essas alterações.

4.2.2 O processo produtivo

Na CPP, a produção está organizada em ciclos com a duração de 6 semanas.

Ao longo de cada um destes ciclos, diferentes produtos são fabricados, numa

sequência fixa, com gramagens alternadamente crescentes e decrescentes,

pretendendo-se desta forma proceder a uma eficiente utilização da máquina

do papel.

Cabe ao Departamento de Marketing decidir em que ciclo de produção

deverá ser satisfeita uma requisição de fabrico. Esta decisão é passada à

Produção sob a forma de ordens de fabrico. Uma ordem de fabrico agrega

as várias requisições de fabrico de um mesmo tipo de produto, gramagem,

cor e acabamento que devem ser fabricadas num dado ciclo de produção.

Neste documento é descrito o modo como cada requisição de fabrico deverá

ser obtida a partir das bobinas-máquina sendo indicados os padrões de corte

(conjugação de larguras de requisições de fabrico de uma mesma ordem de
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fabrico) que incluem essa requisição de fabrico e as quantidades a cortar de

cada padrão.

Com base nas ordens de fabrico, a Produção constrói cronogramas/planos

de fabrico que, face às quantidades pedidas, indicam quando entra em pro-

dução determinado tipo de produto e gramagem. Não é desejável a alteração

das encomendas após o envio do programa de ordens de fabrico à Produção,

pela necessidade de reelaborar os cronogramas e consequentes alterações nas

necessidades em termos de datas e/ou quantidades de matérias primas.

Na Produção são ainda elaboradas folhas de registo das quantidades

efectivamente fabricadas.

A Figura 4.2 representa esquematicamente o processo produtivo em ques-

tão. As bobinas-máquina são produzidas na máquina de papel de acordo com

a largura, tipo de produto e gramagem definidos no plano de fabrico. Estas

bobinas passam à bobinadora onde o papel é bobinado e poderá ser dividido

em bobinas mais estreitas e/ou com menor peso. Na bobinadora é geral-

mente retirada uma apara lateral em ambos os lados da bobina-máquina, de

forma a eliminar irregularidades marginais do papel produzido.

À sáıda da bobinadora, as bobinas têm três destinos posśıveis:

• directamente para o cliente;

• para stock intermédio;

• para as cortadeiras.

Na cortadeira, bobinas provenientes directamente da bobinadora ou pre-

viamente armazenadas no stock intermédio são transformadas em formatos

com as dimensões encomendadas pelos clientes ou em formatos para stock

padrão. Conforme se representa na Figura 4.3, os formatos podem ser ob-

tidos não só através de cortes transversais, mas também cortando a bobina

longitudinalmente. Questões de alinhamento (esquadria) podem ainda de-

terminar a necessidade do corte de aparas laterais na cortadeira.

Uma vez produzido, o produto pedido pelo cliente (bobinas ou formatos)

passa à fase de embalagem onde é agrupado (em paletes executadas à me-

dida) e embalado. Após esta fase, o produto é entregue à produção ĺıquida

e armazenado nos armazéns de expedição.
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Figura 4.2: Processo produtivo.

Figura 4.3: Cortadeira.
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Seguidamente, referem-se as caracteŕısticas tecnológicas da linha de pro-

dução mais relevantes para este trabalho, realçando desde já as diferenças

operacionais dos dois centros de produção (Prado e Lousã):

Máquina do papel Na máquina do papel, as bobinas de papel são produ-

zidas a partir da pasta. Os dois centros de produção divergem quanto

à melhor estratégia a seguir na largura com que as bobinas-máquina

são produzidas:

• No Centro de Produção do Prado, as bobinas-máquina são

produzidas com uma largura fixa de 248 cm úteis. Esta é, de

facto, a largura útil à sáıda da bobinadora (já exclui a apara

lateral na bobinadora), o que significa que um padrão de corte

poderá ter, no máximo, 248 cm. Aqui, as bobinas-máquina po-

derão ser produzidas e armazenadas, sendo cortadas conforme as

necessidades.

• No Centro de Produção da Lousã, as bobinas-máquina são

fabricadas com largura variável, adequada aos padrões que serão

cortados de cada bobina em concreto. A largura terá, no entanto,

de respeitar os limites mı́nimos e máximos da máquina de papel,

dependentes do tipo de produto e gramagem.

Esta diferença de procedimentos não é imposta pelas caracteŕısticas

tecnológicas das duas máquinas do papel, mas sim por opções estra-

tégicas diferentes, que se encontram parcialmente relacionadas com

as caracteŕısticas da produção e dimensão de cada uma das fábricas.

No Centro de Produção do Prado, vigora a opinião de que a variação

da largura com que as bobinas-máquina são produzidas prejudica o

andamento da linha de produção e contribui para uma mais rápida

deterioração da calandra da máquina do papel. Estes argumentos não

são reconhecidos pela direcção de produção na Lousã, que opta por

dar prioridade à eficiência na utilização da matéria prima e do es-

paço, reduzindo o desperd́ıcio lateral e evitando o armazenamento de

bobinas-máquina.
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Entrada Dimensão (mm)

Largura máxima da bobina 2510

Largura mı́nima da bobina 582

Largura retirada a cada bobina 30

Sáıda Dimensão (mm)

Diâmetro máximo da bobina 1600

Diâmetro mı́nimo da bobina 120

Largura mı́nima das bobinas 350

Largura máxima das bobinas 2480

No. máximo de bobinas à largura 10

Tabela 4.2: Parâmetros relevantes da bobinadora do Centro de Produção do

Prado.

Bobinadora Após serem produzidas na máquina do papel, as bobinas-

máquina são sujeitas a um processo de acabamento e passam à bobi-

nadora onde poderão ser divididas em bobinas de menor largura/peso

ou apenas bobinadas para outro casquilho. Em cada um dos centros

de produção existe unicamente uma bobinadora, sendo esta conside-

rada o ponto de estrangulamento (“gargalo”) da linha de produção.

Os parâmetros de cada uma das bobinadoras considerados relevantes

para o planeamento são apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3.

Cortadeiras No Centro de Produção do Prado existem duas cortadeiras

simples, contrariamente ao que acontece no Centro de Produção da

Lousã, onde existe apenas uma cortadeira e uma gofradora. Esta úl-

tima tem as funções de uma cortadeira, mas destina-se apenas ao corte

de papel gofrado.

As caracteŕısticas das duas cortadeiras existentes no Centro de Produ-

ção do Prado apresentam-se na Tabela 4.4. A cortadeira e gofradora

do Centro de Produção da Lousã são caracterizadas nas Tabelas 4.5 e

4.6, respectivamente.

Guilhotina No Centro de Produção da Lousã é ainda considerada a possi-

bilidade de proceder ao corte de formatos de dimensões inferiores aos

admitidos na cortadeira/gofradora. Quando as dimensões dos formatos
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Entrada Dimensão (mm)

Largura máxima da bobina 2130

Largura mı́nima da bobina 1860

Largura retirada a cada bobina 30

Sáıda Dimensão (mm)

Diâmetro máximo da bobina 1500

Diâmetro mı́nimo da bobina 130

Largura mı́nima das bobinas 150

Diâmetros de casquilho 70, 75, 76, 100,

120, 150, 203, 205

No. máximo de bobinas à largura 10

Tabela 4.3: Parâmetros relevantes da bobinadora do Centro de Produção da

Lousã.

Cortadeira 1 Cortadeira 2

Entrada Dimensão (mm)

Diâmetro máximo de bobina 1610 1600

Largura máxima de bobina 2115 1615

Largura mı́nima de bobina 315 315

Diâmetros de casquilho 150 a 200 (cont.) 150, 205, 305

Largura retirada a cada bobina 15 15

Sáıda Dimensão (mm)

Largura mı́nima dos formatos 300 300

Largura máxima dos formatos 2100 1600

Comprimento mı́nimo dos formatos 550 400

Comprimento máximo dos formatos 1600 1800

No máximo de formatos à largura 3 3

Tabela 4.4: Parâmetros das cortadeiras do Centro de Produção do Prado.
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Entrada Dimensão (mm)

Diâmetro máximo da bobina 1450

Largura máxima da bobina 2130

Largura mı́nima da bobina 500

Diâmetro do casquilho 150

Largura retirada a cada bobina 30

Sáıda Dimensão (mm)

Largura mı́nima dos formatos 300

Largura máxima dos formatos 1500

Comprimento mı́nimo dos formatos 500

Comprimento máximo dos formatos 1500

No. máximo de formatos à largura 5

Tabela 4.5: Parâmetros da cortadeira do Centro de Produção da Lousã.

Entrada Dimensão (mm)

Diâmetro máximo da bobina 1200

Largura máxima da bobina 1500

Largura mı́nima da bobina 400

Diâmetro do casquilho 70, 150

Largura retirada a cada bobina 30

Sáıda Dimensão (mm)

Largura mı́nima dos formatos 300

Largura máxima dos formatos 1200

Comprimento mı́nimo dos formatos 400

Comprimento máximo dos formatos 1200

No. máximo de formatos à largura 2

Tabela 4.6: Parâmetros da gofradora do Centro de Produção da Lousã.
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Caracteŕısticas Dimensão (mm)

Comprimento do corte 1000

Altura do corte 165

Largura do corte 1150

Apara no comprimento 10

Apara na largura 10

Tabela 4.7: Parâmetros da guilhotina do Centro de Produção da Lousã.

não são suficientemente grandes para que estes possam ser cortados nas

cortadeiras, os formatos são agrupados, para efeitos de planeamento,

de forma a que o seu corte nas cortadeiras seja posśıvel, sendo a sua

separação feita posteriormente na guilhotina. Estes agrupamentos de

formatos podem incluir tantos formatos em cada uma das direcções

quantos os necessários para que o seu corte passe a ser posśıvel. À

dimensão do agrupamento deve ser acrescentado 1 cm em cada uma

das direcções (comprimento e largura), correspondente a aparas que

serão necessárias cortar na guilhotina. Estes agrupamentos de forma-

tos (e aparas) passam a ser considerados no restante processamento

como formatos simples, devendo o peso dos formatos agrupados con-

siderado no planeamento do corte, incluir o peso das aparas pois, de

outra forma, estaŕıamos sujeitos a cortar uma quantidade que no final

não satisfizesse o peso pedido pelo cliente).

Na Tabela 4.7 apresentam-se as caracteŕısticas da guilhotina existente

no Centro de Produção da Lousã.

4.2.3 Planeamento da produção - Conjugação de larguras

A conjugação de larguras das encomendas é realizada pelo Departamento de

Marketing e pretende determinar com que largura e em que quantidade/peso

devem ser produzidas as bobinas de papel, de forma a minimizar os desperd́ı-

cios. Inerente a esta decisão está o modo como combinar as bobinas de papel

que darão posteriormente origem às bobinas e/ou formatos encomendados,

de forma a aproveitar o melhor posśıvel a largura da bobina máquina pro-

duzida. Como já foi referido, no Centro de Produção do Prado, as bobinas
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são sempre produzidas com uma largura útil de 248 cm. No Centro de Pro-

dução da Lousã, as bobinas podem, dentro de certos limites, ser produzidas

com a largura da conjugação efectuada. Em qualquer dos casos, o processo

de construção dos padrões de corte é orientado pelo objectivo de maximizar

o aproveitamento da largura da máquina de papel, rentabilizando assim a

sua utilização. No caso do Centro de Produção do Prado, este objectivo

coincide com a redução do desperd́ıcio lateral de papel, não sendo tão di-

recta esta correspondência no caso do Centro de Produção da Lousã, dada

a possibilidade de adaptar a largura da bobina-máquina ao padrão a cortar,

dentro de certos limites. O processo de conjugação de larguras terá que ser

orientado pela consideração dum conjunto de restrições tecnológicas e estra-

tégicas que condicionam a sua admissibilidade. Estas condicionantes serão

referidas na Secção 4.3, aquando da apresentação do modelo de optimização

para o problema.

O planeamento da satisfação das encomendas assume como pressuposto

que as bobinas serão fabricadas com os comprimentos resultantes. De facto,

no Centro de Produção do Prado, esta situação não se verifica, uma vez que

as bobinas-máquina com largura fixa de 248 cm são produzidas continua-

mente e armazenadas temporariamente, até serem necessárias. A utilização

destas bobinas poderá implicar o aparecimento de emendas no papel bo-

binado, resultantes de descontinuidades da bobina-máquina utilizada para

cortar determinado padrão. O aparecimento de emendas dá-se de forma in-

controlável, uma vez que não existe registo do peso/comprimento com que as

bobinas-máquina são fabricadas. Na perspectiva da Direcção da Produção

deste centro fabril, o aparecimento de emendas não justifica a alteração do

processo cont́ınuo de produção, procurando-se desta forma evitar os inconve-

nientes originados por falhas na disponibilidade de papel para o corte, o que

implicaria a paragem do processo de corte e possibilidade de incumprimento

de prazos de entrega.

4.3 O núcleo de optimização do sistema COOL

Nesta secção será descrito o núcleo de optimização do sistema COOL, des-

tinado a apoiar o planeamento da produção e corte de bobinas-máquina
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Figura 4.4: Faseamento do método de resolução.

de modo a satisfazer as encomendas duma ordem de fabrico. Pretende-

se, assim, determinar as quantidades/peso com que devem ser cortadas as

bobinas-máquina e quais os padrões a utilizar, de modo a satisfazer, dentro

do intervalo de tolerância pré-definido, um conjunto de encomendas para

um mesmo tipo de papel, gramagem, cor e acabamento.

As caracteŕısticas deste problema de decisão permitem, desde já, re-

conhecer algumas semelhanças com os problemas de corte unidimensional

apresentados na Secção 3.4.1. No entanto, pelo facto da decisão ser tomada

em termos da quantidade (peso ou comprimento) a cortar de cada padrão,

esta poderá representar-se de forma adequada através duma variável cont́ı-

nua, aproximando o problema das situações anteriormente classificadas com

dimensionalidade 1 1
2 . Esta identificação só não é total porque a ocorrência

de condicionantes relativas ao comprimento dos padrões poderá implicar a

sua definição num intervalo de valores pontuais. Será, pois, neste enqua-

dramento misto que serão apresentadas e justificadas as opções tomadas ao

ńıvel da modelação e métodos de resolução.

A Figura 4.4 esquematiza o faseamento do método de resolução adop-

tado. Numa fase inicial, procede-se à enumeração exaustiva dos padrões de

corte, através da aplicação dum método de pesquisa lexicográfica. Desta
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forma, são constrúıdos padrões que contemplam apenas restrições geomé-

tricas relativas à máxima largura da bobina-máquina, sendo posteriormente

submetidos a um processo de selecção, de forma a conservar somente aqueles

que satisfaçam a totalidade das restrições impostas à conjugação de larguras

nos padrões. A satisfação de restrições impostas ao comprimento a cortar

de cada padrão é deixada para uma fase posterior do processo de resolução.

Os padrões de corte resultantes deste processo de enumeração/selecção

são utilizados como colunas do modelo de programação linear com o qual

se pretende determinar as quantidades a cortar de cada padrão. Este mo-

delo constitui uma simplificação do problema que se pretende resolver, uma

vez que ignora a satisfação restrições que implicam a utilização de variáveis

inteiras. Por esta razão, a solução do problema de programação linear é sub-

metida a um processo de pós-optimização, com o qual se pretende satisfazer

as restrições de integralidade ignoradas na fase anterior.

Esta descrição sumária do método de resolução adoptado permite, desde

já, enquadrá-lo no âmbito dos métodos de resolução heuŕısticos pseudo-

exactos referidos na Secção 3.4.1. A dimensão dos casos práticos resolvidos

pelo processo manual em vigor na empresa não eram, à partida, impeditivos

de aplicação dum método de resolução exacto. No entanto, pretendia-se que

a automatização do planeamento permitisse aumentar o número de enco-

mendas consideradas simultaneamente por uma ordem de fabrico. Estando

exclúıda a possibilidade de aquisição de software comercial que permitisse

a resolução do problema de programação inteira, a opção por um método

heuŕıstico foi considerada mais adequada, tendo em vista os objectivos de

eficiência a atingir dentro das condicionantes impostas em termos de tempo

de execução do projecto. A adopção dum método heuŕıstico pseudo-exacto

baseou-se fundamentalmente nas semelhanças do caso em estudo com os

problemas de corte a 1 1
2 dimensões. Desta forma, é elevada a probabili-

dade da resolução do modelo relaxado do problema resultar na sua solução

efectiva. A identificação de situações em que, por vezes, surge a necessi-

dade de satisfazer restrições de natureza discreta impostas nas quantidades

a cortar determinou a inclusão duma heuŕıstica de pós-optimização de forma

proporcionar uma solução efectiva para o problema em questão.

As encomendas são colocadas à CPP em termos de peso. No entanto,
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Requisição Largura Comprimento∗ Peso Diam. Ext.∗∗ Diam Int.∗∗

de Fabrico (mm) (mm) (Kg) (mm) (mm)

RF 4180 700 - 3300 1200 200

RF 4181 1000 - 6000 1200 200

RF 4184 750 1050 4000 - -

RF 4185 1050 750 1500 - -

RF 4194 750 - 3800 1300 300

∗Nas requisições de fabrico referentes a bobinas, o comprimento não é especificado
∗∗Quando o diâmetro Interno/Externo não é especificado significa que se trata

duma requisição de fabrico de formatos ou, no caso de bobinas, que os diâmetros

não foram especificados pelo cliente.

Tabela 4.8: Exemplo ilustrativo.

a abordagem desenvolvida baseia-se na conversão destes valores nos res-

pectivos comprimentos de papel equivalentes, pretendendo-se deste modo

simplificar e obter maior precisão de cálculos. No Apêndice A são apresen-

tadas as fórmulas usadas para a conversão entre peso e comprimento das

bobinas de papel. São também indicadas as unidades de medida usadas na

implementação realizada.

A descrição do método de resolução adoptado será acompanhada pela

resolução de um pequeno exemplo ilustrativo que, não correspondendo a

nenhuma situação concreta, pretende facilitar a sua compreensão. Para tal,

considera-se o planeamento do corte de bobinas de papel de gramagem de

300 g/m2 e 415 µm de espessura, cuja produção é feita em bobinas-máquina

com 2480 mm de largura útil. As requisições de fabrico que compõem a

ordem de fabrico a planear são descritas na Tabela 4.8. O Apêndice C inclui

a descrição dos parâmetros de configuração utilizado nos testes realizados.

Para a resolução da instância em questão foram utilizados os parâmetros

correspondentes ao Centro de Produção do Prado.

4.3.1 Modelo de optimização

Conforme referido, o método de resolução adoptado é baseado na construção

de um modelo de programação linear para o problema de corte em questão.
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O enquadramento do problema no âmbito da famı́lia de problemas de corte

unidimensional permitiu adoptar, na sua modelação, os conceitos e métodos

introduzidos na Secção 3.4.1.

O facto de se pretender construir um modelo que permitisse representar

adequadamente os requisitos do planeamento da produção dos dois centros

fabris da empresa veio aumentar a dificuldade natural inerente ao processo

de modelação. As dificuldades sentidas foram devidas, fundamentalmente,

aos seguintes factores:

• falta de sistematização e documentação dos procedimentos de planea-

mento em vigor na empresa; e,

• dificuldades de comunicação entre os representantes da empresa com

intervenção no processo de definição do problema (Departamento de

Marketing e Direcção da Produção dos dois centros fabris), originando

divergências em questões fundamentais ao processo de modelação.

No entanto, a tentativa de modelar conjuntamente estas duas realida-

des foi assumida pela empresa com o intuito de permitir, em simultâneo

com o processo de modelação necessário à automatização do planeamento

da produção e corte das bobinas de papel, identificar diferenças reais de

funcionamento dos dois centros fabris e uniformizar, tanto quanto posśıvel,

os dois processos de planeamento.

A identificação duma função objectivo conveniente à modelação do pro-

blema por Programação Matemática constituiu, talvez, a tarefa mais dif́ıcil

do processo. As diferenças no modo de funcionamento dos dois centros de

produção, Prado e Lousã, indiciariam diferenças nos objectivos a atingir

e dificultaram a convergência para um objectivo comum. Genericamente,

foram identificados como primordiais os seguintes objectivos:

• minimização do desperd́ıcio de papel;

• maximização do andamento das máquinas de corte.

O reconhecimento de objectivos múltiplos originou a consideração de vá-

rias possibilidades na abordagem a desenvolver, tendo-se considerado ade-

quada a adopção duma abordagem baseada na satisfação dum objectivo e
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inclusão dos restantes como restrições do problema. Assim, optou-se pela

simplificação da abordagem a seguir, através da adopção de um objectivo

comum para os dois centros de produção, tendo-se para tal considerado como

objectivo mais adequado a minimização do comprimento de papel necessário

para satisfação de uma ordem de fabrico. A satisfação de outras caracteŕısti-

cas desejáveis da solução final é inclúıda através da verificação de restrições

cuja função consiste em estabelecer a satisfação mı́nima desses objectivos.

No Centro de Produção do Prado, o objectivo adoptado coincide com a mi-

nimização de desperd́ıcio em termos de matéria prima, uma vez que, sendo

o papel produzido com largura constante, quanto menor for o comprimento

de papel gasto, maior será o aproveitamento da largura da bobina-máquina.

No Centro de Produção da Lousã, esta equivalência (minimização do com-

primento - minimização do desperd́ıcio) não é tão evidente, uma vez que as

bobinas-máquina são produzidas com a largura dos padrões. No entanto,

esta produção “à medida”, só é permitida dentro dos limites impostos à lar-

gura das bobinas-máquina, pelo que a minimização do comprimento a usar

permite minimizar a utilização de padrões com largura inferior à mı́nima lar-

gura da bobina-máquina. Desta forma evita-se a possibilidade de ocorrência

de desperd́ıcio a todo o comprimento do padrão, proporcionando ainda o

aproveitamento eficiente da máquina de papel.

As considerações relativas ao andamento das máquinas de corte são in-

clúıdas no modelo, fundamentalmente, como restrições na construção dos

padrões de corte, através da inclusão dos critérios emṕıricos usados com

esta finalidade durante o planeamento manual do corte.

Foram desenvolvidos dois modelos de programação linear com os quais se

pretendeu considerar duas situações de funcionamento distintas. Com o pri-

meiro modelo (Modelo 1), procurou-se garantir a satisfação das quantidades

encomendadas dentro das tolerâncias regulamentares, não sendo impostas

restrições em termos de produção de bobinas para stock intermédio. O Mo-

delo 2 não admite a produção para stock intermédio de bobinas, impondo

uma largura mı́nima para os padrões admisśıveis. No entanto, este modelo

não apresenta as limitações do modelo anterior em termos de quantidades

cortadas, uma vez que não exige a produção dentro das tolerâncias, admi-

tindo a ocorrência de sobreproduções que poderão ser renegociadas com o
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cliente ou, eventualmente, armazenadas para escoamento posterior.

Seguidamente, apresentam-se os dois modelos de programação linear de-

senvolvidos para apoio à produção e corte, juntamente com os objectivos

orientadores das duas formulações propostas. As formulações apresentadas

pressupõem a prévia identificação dum conjunto de padrões de corte admis-

śıveis para o problema e que serão considerados na sua resolução.

Os modelos lineares que a seguir se apresentam não consideram a inclu-

são das restrições impostas ao comprimento que implicam a discretização

das variáveis de decisão relativas às quantidades cortadas, e que serão ex-

plicadas na Secção 4.3.4. Desta forma, o modelo resolvido por aplicação do

método simplex não corresponde efectivamente à relaxação linear do mo-

delo do problema original conforme o descrito na Secção 3.4.1, no âmbito

da apresentação dos métodos heuŕısticos pseudo-exactos para a resolução de

problemas de corte unidimensional. Esta questão voltará a ser referida na

Secção 4.3.4, no contexto da apresentação da heuŕıstica de pós-optimização

a aplicar à solução linear com vista à satisfação das referidas restrições de

natureza discreta.

• Modelo 1

min

np
∑

p=1

Xp (4.1)

sujeito a:

Qi ≤

np
∑

p=1

NipXp ≤ Qi + toli i = 1, ..., ne (4.2)

Xp : comprimento cortado do padrão p,

np : número total de padrões,

ne : número total encomendas,

Qi : quantidade encomendada de i,

toli : Máxima sobreprodução admitida pela margem superior

da tolerância definida para a encomenda i,
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Nip : número de vezes que a encomenda i surge

no padrão p.

Com esta formulação pretende-se contemplar a situação em que não é

admitida a produção de quantidades acima das tolerâncias tabeladas,

estando, desta forma, garantido o escoamento da quantidade total de

produto final resultante do processo de corte. Admite-se, no entanto,

a possibilidade da solução final apresentar padrões cuja bobina resi-

dual apresente dimensões tais que justifiquem o seu armazenamento e

posterior reaproveitamento.

Na implementação realizada, as tolerâncias que são efectivamente usa-

das pelo modelo de programação linear não correspondem exactamente

às tolerâncias tabeladas (Tabela 4.1), mas sim aos valores apresenta-

dos multiplicados por um factor entre 0 e 1 (por omissão, 0, 75). Desta

forma pretende-se que as tolerâncias não sejam totalmente utilizadas

durante esta fase, deixando alguma margem de manobra para a fase

de pós-processamento da solução linear.

A possibilidade real de produção de bobinas para stock intermédio é

aproveitada pelo modelo de forma evitar situações demasiado restriti-

vas em termos de espaço de soluções e que poderiam comprometer a

sua admissibilidade, sendo naturalmente evitada pelo objectivo de mi-

nimização estabelecido. Não sendo feita uma pré-selecção dos padrões

de corte como intuito de impôr uma largura mı́nima para os padrões a

considerar, admite-se que, sempre que os padrões apresentem largura

abaixo de determinado valor pré-fixado, a bobina lateral resultante

não será desperdiçada, mas sim reaproveitada, ficando armazenada

no stock intermédio de bobinas. De facto, esta situação só ocorre no

Centro de Produção do Prado, uma vez que, no Centro de Produção

da Lousã, as bobinas-máquina são produzidas por encomenda, não

sendo considerada a constituição de stock intermédio de bobinas. No

Centro de Produção do Prado, não são aceites para stock intermédio

bobinas que apresentem uma largura inferior a 38 cm. Uma vez que

as bobinas-máquina são produzidas com uma largura fixa de 248 cm,
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tal equivale a estabelecer que todas as bobinas laterais resultantes do

corte de padrões com largura inferior a 210 cm poderão ser armaze-

nadas e reaproveitadas em processos de corte posteriores. Na prática,

foi considerado adequado aliar à consideração da largura mı́nima para

aceitação duma bobina no stock intermédio, a definição duma largura

máxima para bobinas laterais que constituam desperd́ıcio, o que im-

plica a eliminação de padrões cuja bobina residual associada não apre-

sente largura suficiente para serem consideradas stock intermédio, mas

que se encontre próxima desse limite. A eliminação destes padrões po-

derá originar a impossibilidade de resolução do problema, uma vez que

podem ser eliminados todos os padrões que incluam determinado item

encomendado, originando assim uma situação de inadmissibilidade do

modelo.

Os padrões de corte são ainda seleccionados com base no diâmetro in-

terno das bobinas que se destinam a stock intermédio: todas as bobinas

de um padrão deverão ser bobinadas sobre casquilhos com diâmetro

comum; padrões que originem o corte de bobinas para stock intermédio

poderão ser exclúıdos se o corte de algum dos items pertencentes ao

padrão implicar a sua bobinagem num casquilho cujo diâmetro interno

não pertença ao conjunto de valores de diâmetros internos admisśıveis

para bobinas de stock intermédio. Esta questão está relacionada com

a admissibilidade dos diâmetros dos casquilhos à entrada das bobina-

doras e das cortadeiras onde as bobinas que saiam de stock intermédio

serão cortadas, pretendendo-se assim garantir a sua possibilidade de

corte posterior.

Apesar da possibilidade de reaproveitar as bobinas laterais que satisfa-

çam as condições de aceitação em stock intermédio, a função objectivo

não contabiliza esta reutilização do papel. Pretende-se assim evitar

situações em que, pelo facto de se excluir o custo deste desperd́ıcio la-

teral da função objectivo do modelo, haveria tendência para produzir

para stock intermédio, o que não é de todo desejável pelos custos de

armazenamento e de reprocessamento que este procedimento implica.

Desta forma, o modelo mantém-se ainda adequado à representação da
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realidade do processo de produção na unidade fabril da Lousã.

Na prática, a implementação realizada não considerou a possibilidade

de utilização de valores negativos das tolerâncias nas quantidades pedi-

das Qi. Desta forma, pretende-se evitar a ocorrência de subproduções

durante a programação linear. Uma vez que se trata de um modelo

de minimização das quantidades produzidas, haveria uma tendência

natural para produzir a mı́nima quantidade admisśıvel, o que imedia-

tamente se reconhece como indesejável se considerarmos que o processo

real de corte implica a ocorrência de perdas inevitáveis, as quais não

se encontram contabilizadas no modelo.

• Modelo 2

min

np
∑

p=1

Xp +

ne
∑

i=1

νi (4.3)

sujeito a:

np
∑

p=1

NipXp − νi = Qi i = 1, ..., ne (4.4)

νi ≥ 0 i = 1, ..., ne (4.5)

Xp : comprimento cortado do padrão p,

νi : sobreprodução da encomenda i,

np : número total de padrões,

ne : número total de encomendas,

Qi : quantidade encomendada de i,

Nip : número de vezes que a encomenda i surge

no padrão p.

Com esta formulação pretendeu-se contemplar a necessidade de ex-

clusão da produção para stock intermédio, admitindo-se o armazena-

mento de produto acabado. Sendo assim, as quantidades cortadas para

satisfação das encomendas não se encontram condicionadas pela defi-

nição dum limite superior baseado nas tolerâncias tabeladas (Tabela
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4.1). Neste modelo, as variáveis νi correspondem à sobreprodução re-

lativa às quantidades encomendadas e que poderão ou não respeitar

essas tolerâncias. A função objectivo considerada alia a minimização

da quantidade total de papel à minimização do comprimento total de

sobreprodução. A inclusão deste objectivo adicional justifica-se pelo

facto de, apesar de admitido, não ser desejável o armazenamento de

produtos finais. Pelos motivos expostos na apresentação do modelo an-

terior, também aqui as quantidades efectivamente encomendadas são

assumidas como valores mı́nimos para as quantidades cortadas.

A exclusão da possibilidade de corte de bobinas para stock intermédio

é contemplada através da selecção dos padrões de corte, de forma a

considerar apenas padrões cuja bobina residual respeite a largura má-

xima considerada como admisśıvel para desperd́ıcio. Mais uma vez,

esta eliminação de padrões pode determinar a impossibilidade de re-

solução do problema, uma vez que podem ser eliminados todos os

padrões que incluam determinada encomenda, não permitindo, assim,

a sua satisfação.

Conforme descrito, os dois modelos apresentados foram desenvolvidos

com o objectivo de contemplar duas situações alternativas de forma exclu-

siva: produção para stock intermédio de bobinas ou produção para stock

padrão (stock de produto acabado). Mas a conjugação destas duas situ-

ações é facilmente contemplada através do parâmetro de configuração que

limita a largura mı́nima do padrão no Modelo 2. No limite, admitindo-se

como largura mı́nima admisśıvel a menor largura das peças encomendadas,

passa a considerar-se a possibilidade de produzir, em simultâneo, para stock

intermédio e stock padrão.

4.3.2 Construção dos padrões de corte

A resolução dos modelos desenvolvidos para formulação do problema em

estudo pressupõe a enumeração prévia, impĺıcita ou expĺıcita, dos padrões

de corte admisśıveis. Este processo implica a identificação de todas as limi-

tações que devam ser impostas à construção dos padrões. A generalidade

das condicionantes identificadas está associada às caracteŕısticas tecnológi-
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cas do processo de corte. No entanto, a abordagem adoptada determinou a

inclusão de outros aspectos restritivos, com os quais se pretende assegurar

o andamento das máquinas de corte dentro de limites aceitáveis. A forma

como esta questão foi inclúıda na construção dos padrões de corte baseou-se

directamente nos critérios emṕıricos aplicados com esta finalidade durante

o planeamento manual. O estatuto “cultural” assumido por tais critérios

permitiu admiti-los como uma representação fiável dos objectivos a atingir.

Para além da simplificação na abordagem, este procedimento apresentou a

vantagem adicional de evitar soluções que, sendo de boa qualidade em termos

globais, apresentassem padrões de corte cuja contribuição para a qualidade

da solução não fosse facilmente reconhecida pelos responsáveis pelo planea-

mento. Os contactos mantidos com os agentes industriais intervenientes no

processo permitiu assumir esta opção como a mais adequada uma vez que se

considerou que a eventual ocorrência de tais situações poderia comprometer

seriamente a aceitação da automatização do processo de corte. Em termos

de métodos de resolução, esta incorporação do conhecimento emṕırico dos

agentes de planeamento corresponde, de facto, a um processo heuŕıstico com

o objectivo de optimizar o andamento das máquinas de corte.

Considera-se que a satisfação de encomendas de bobinas é feita directa-

mente a partir do corte da bobina-máquina. A consideração de duas ope-

rações de corte na obtenção de formatos e a necessidade de associar uma

largura de apara lateral a esta segunda operação de corte, exige a consi-

deração duma entidade intermédia no planeamento do corte que permita

representar as particularidades inerentes a este processo faseado. Para tal,

considera-se a formação de bobinas intermédias, em cuja constituição se

inclui um ou vários formatos juntamente com a largura da apara lateral ne-

cessária à sua divisão na cortadeira. O conceito de bobina intermédia surge

assim naturalmente associada ao processo tecnológico de corte de forma-

tos. Optou-se ainda pela extensão deste conceito ao corte de bobinas, de

forma a permitir modelizar situações em que é imposto pelo cliente o corte

de bobinas em múltiplos de determinada quantidade, procedendo-se ao seu

corte agrupado através da construção de bobinas intermédias de bobinas.

Esta necessidade de distinguir sub-padrões no interior dos padrões de corte

a associar às bobinas-máquina, impede a aplicação das técnicas usuais na
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resolução de problemas de corte unidimensional, determinando o seu enqua-

dramento na sub-famı́lia de problemas de corte em duas fases referida na

Secção 3.4.2.

No processo de enumeração dos padrões de corte, deverão ser conside-

radas as posśıveis combinações da largura das encomendas juntamente com

as diversas formas de associação dessas larguras em bobinas intermédias, de

forma a permitir que os objectivos do planeamento possam ser atingidos.

As caracteŕısticas do processo de corte impõem a distinção de dois tipos

de bobinas intermédias: estas poderão ser constitúıdas exclusivamente por

bobinas ou por formatos, não sendo considerada a formação de bobinas in-

termédias de composição mista. A admissibilidade dos padrões resultantes é

garantida através da verificação de diversas restrições impostas às diferentes

fases do processo de construção dos padrões de corte.

Na Figura 4.5 encontra-se esquematizado o processo de formação das

diversas entidades envolvidas no planeamento da operação do corte. Este

processo de construção dos padrões de corte inicia-se pela enumeração das

bobinas intermédias, de bobinas e formatos, considerando apenas a limitação

geométrica imposta pela largura da bobina-máquina. O conjunto de bobi-

nas intermédias resultante é submetido a um processo de selecção através

do qual se pretende excluir todas aquelas que não satisfaçam um conjunto

de condições impostas à sua formação. Estas condições são determinadas,

na generalidade, pelas caracteŕısticas tecnológicas da segunda operação de

corte. O processo de enumeração/selecção é re-iniciado, agora com base no

conjunto de bobinas intermédias admisśıveis, com o objectivo de construir

os padrões de corte que permitirão instanciar o modelo de programação

linear. Mais uma vez, apenas o limite na máxima largura dos padrões im-

posto pela largura da bobina-máquina é considerado na fase de enumeração,

sendo a posterior selecção destes padrões determinada por critérios de na-

tureza diversa. A descrição detalhada do conjunto de restrições impostas

à construção de padrões considerado na implementação do sistema de pla-

neamento automático COOL é apresentada no Apêndice B. Este processo

de geração de padrões admisśıveis é áı ilustrado através da sua aplicação ao

exemplo prático cuja caracterização se apresentou na Tabela 4.8.

A Figura 4.6 representa de forma esquemática o processo produtivo em
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Figura 4.5: Entidades envolvidas no planeamento do corte.

estudo, no que diz respeito às operações de corte efectuadas e às entidades

envolvidas no seu planeamento. As setas no topo da figura pretendem evi-

denciar a oposição no sentido da abordagem do planeamento e do processo

produtivo.

Com o objectivo de avaliar a dimensão dos problemas envolvidos e con-

tribuir para a validação da abordagem adoptada na construção dos padrões

de corte, procedeu-se a um conjunto de testes computacionais baseados em

instâncias reais fornecidas pela CPP. A descrição destas instâncias é apresen-

tada no Apêndice C. Na Tabela 4.9 é feita a caracterização dos padrões de

corte resultantes do processo de enumeração/selecção, conforme descrito an-

teriormente. Nas colunasN. de Larguras (% largura bobina-máquina)

apresentam-se o número de requisições de fabrico de bobinas e formatos in-

clúıdos em cada ordem de fabrico. Os valores percentuais apresentados pre-

tendem representar a relação média entre a largura das bobinas ou formatos

e a largura da bobina-máquina. Nas colunas N. de Bobinas Intermédias

é apresentado o número de bobinas intermédias de bobinas e de formatos

que são obtidas segundo o processo de selecção descrito, i. e., eliminando

todas as combinações que não respeitem as restrições relativas à construção

das bobinas intermédias (de bobinas e formatos) - Apêndice B. Finalmente,

é apresentado o número final de padrões que irá ser posteriormente con-

siderado no modelo de optimização. Também aqui, o número de padrões

apresentado considera apenas os padrões que respeitam as restrições referi-

das no Apêndice B.
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Figura 4.6: Esquema do processo produtivo, no que diz respeito às operações

efectuadas no corte e no seu planeamento.



112 Caso Industrial

N. de Larguras N. de Bobinas

Ordem de (% largura bobina-máquina) Intermédias N. de Padrões

Fabrico Bobinas Formatos Bobinas Formatos Admisśıveis

OF160CL01 0 (0,00%) 4 (1,04%) 0 13 18

OF200LX01 0 (0,00%) 3 (0,72%) 0 7 14

OF200LX02 0 (0,00%) 3 (1,12%) 0 5 10

OF200LX03 4 (0,87%) 9 (3,40%) 4 18 147

OF220LR01 0 (0,00%) 6 (1,61%) 0 17 114

OF250CC01 4 (0,52%) 0 (0,00%) 4 0 81

OF250CC02 0 (0,00%) 2 (0,52%) 0 2 7

OF250LB01 2 (0,69%) 1 (0,20%) 2 3 20

OF250LP01 0 (0,00%) 5 (1,25%) 0 13 92

OF250LP03 2 (0,44%) 3 (0,81%) 2 9 34

OF275LP01 0 (0,00%) 7 (1,79%) 0 23 161

OF280LX01 1 (0,14%) 8 (1,97%) 1 26 516

OF300LP01 2 (1,05%) 11 (2,93%) 2 32 544

OF325LX01 1 (0,42%) 4 (0,99%) 1 11 31

OF325LX03 3 (0,84%) 0 (0,00%) 3 0 19

OF325LX04 0 (0,00%) 13 (2,86%) 0 78 1735

OF350LB01 1 (0,29%) 16 (4,52%) 1 44 181

OF425LX01 1 (0,19%) 7 (2,28%) 1 15 93

Tabela 4.9: Resultados da enumeração/selecção de padrões.

A abordagem adoptada, de natureza exaustiva, surge numa tentativa

simples de construir os padrões, na convicção de que as limitações impostas

ao processo pelo conjunto de restrições consideradas na sua geração deter-

minarão a manutenção do número de padrões dentro de limites de dimensio-

nalidade aceitáveis. Conforme se pode observar, para os problemas testados

o número de padrões admisśıveis é muito variável, dependendo não só do

número de items inclúıdos em cada Ordem de Fabrico mas também das

suas dimensões relativas, quando comparadas com a bobina-máquina. No

entanto, para este conjunto de problemas práticos, o número de padrões

admisśıveis resultante apresentou-se aceitável em termos de requisitos com-

putacionais necessários ao seu processo de geração e posterior resolução do

modelo. Note-se ainda que, em ambos os modelos de programação linear

apresentados, o número de padrões de corte poderá ainda ser reduzido pelas

condições inerentes à aplicação de cada um dos modelos.
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4.3.3 Programação linear

As considerações anteriores referentes à manuseabilidade do número de pa-

drões de corte resultante do processo de enumeração/selacção de padrões,

permitiram proceder à entrada directa da totalidade dos padrões admisśıveis

no modelo de programação linear, ultrapassando-se assim a necessidade de

desenvolver um processo adequado de geração atrasada de colunas para este

problema particular de corte em duas fases [Valério de Carvalho, 1991; Zak,

2002a,b]. A resolução do modelo é feita com base num módulo de software

que implementa o método simplex. A solução é expressa em termos do com-

primento a cortar de cada padrão que integra o modelo, sendo o número de

padrões com comprimento não nulo sempre igual ou inferior ao número de

restrições do modelo.

Conforme já referido, o processo de resolução pressupõe a produção de

papel com base nas quantidades determinadas pela solução do modelo. As-

sim, não são aqui consideradas as limitações f́ısicas correspondentes a bobi-

nas pré-existentes de comprimento finito (caso do Centro de Produção do

Prado), uma vez que estes comprimentos são mesmo desconhecidos, podendo

ser necessário introduzir emendas no papel de uma bobina para cliente. No

Centro de Produção da Lousã, as bobinas-máquina são produzidas “à me-

dida”, de acordo com o programa de ordens de fabrico, surgindo apenas a

necessidade de proceder a emendas no papel das bobinas finais no caso de

interrupções imprevistas na produção de papel.

A solução obtida com este processo de resolução não considera as li-

mitações em termos de diâmetros na bobinadora e cortadeiras, ficando a

cargo do operador responsável pelo corte, o fraccionamento das quantidades

calculadas para cada padrão.

No caso do exemplo ilustrativo apresentado na Tabela 4.8, o processo de

geração e selecção de padrões é comum aos dois modelos de programação

linear desenvolvidos, resultando no mesmo conjunto de padrões admisśıveis.

Este conjunto é descrito através das Tabelas B.5 e B.7 apresentadas no

Apêndice B. A numeração sequencial dos 24 padrões de corte admisśıveis e

a definição da variável xi (i = 0, . . . 23) para comprimento a cortar de cada

um dos 24 padrões permite a formulação matemática do problema conforme



114 Caso Industrial

Minimize

obj: X0 + X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 + X9 + X10 + X11 + X12

+ X13 + X14 + X15 + X16 + X17 + X18 + X19 + X20 + X21 + X22 + X23

Subject To

R0: X0 + 2 X6 + X7 + X8 + X9 + X10 + 3 X18 + 2 X19 + 2 X20 + 2 X21 + X22

>= 15897.22

R1: X3 + X8 + X12 + 2 X15 + X16 + X20 + X22 >= 21196.29

R2: X2 + 2 X5 + X7 + 2 X10 + X12 + X13 + 3 X14 + X19 + X22 >= 17777.78

R3: X4 + X9 + X13 + X16 + 2 X17 + X21 >= 4761.9

R4: 3 X23 >= 18168.25

R5: X0 + 2 X6 + X7 + X8 + X9 + X10 + 3 X18 + 2 X19 + 2 X20 + 2 X21 + X22

<= 17075.79

R6: X3 + X8 + X12 + 2 X15 + X16 + X20 + X22 <= 23196.29

R7: X2 + 2 X5 + X7 + 2 X10 + X12 + X13 + 3 X14 + X19 + X22 <= 19555.56

R8: X4 + X9 + X13 + X16 + 2 X17 + X21 <= 5238.1

R9: 3 X23 <= 19857.14

End

Figura 4.7: Modelo 1 aplicado ao exemplo da Tabela 4.8.

apresentado nas Figuras 4.7 e 4.8 para os Modelos 1 e 2, respectivamente.

Note-se que a forma utilizada para garantir que, no caso do Modelo 2, a

satisfação das encomendas não seja feita recorrendo a padrões cuja bobina

residual exceda a largura máxima admisśıvel para desperd́ıcio consistiu em

não considerar estes padrões na formulação das restrições. Devido ao sentido

da optimização, o valor das variáveis xi associadas a esses padrões será

sempre nulo.

Os valores da função objectivo e as correspondentes soluções finais re-

Minimize

obj: X0 + X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 + X9 + X10 + X11 + X12

+ X13 + X14 + X15 + X16 + X17 + X18 + X19 + X20 + X21 + X22 + X23 + V0

+ V1 + V2 + V3 + V4

Subject To

R0: X10 + 2 X19 + 2 X20 + 2 X21 + X22 - V0 = 15897.22

R1: X20 + X22 - V1 = 21196.29

R2: 2 X10 + 3 X14 + X19 + X22 - V2 = 17777.78

R3: 2 X17 + X21 - V3 = 4761.9

R4: 3 X23 - V4 = 18168.25

End

Figura 4.8: Modelo 2 aplicado ao exemplo da Tabela 4.8.
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Valor da Função Objectivo: 27610,64

Variáveis de Decisão Comprimento (mm)

(Padrões de Corte)

x14 (PF 21) 626,85

x15 (PF 22) 268,59

x16 (PF 23) 4761,90

x22 (PF 34) 15897,22

x23 (PF 35) 6056,08

Tabela 4.10: Solução óptima obtida com a aplicação do Modelo 1 ao exemplo

da Tabela 4.8.

sultantes da resolução dos dois modelos apresentam-se nas Tabelas 4.10 e

4.11. As variáveis de decisão omitidas apresentam valor nulo na solução

final. Note-se que o valor da função objectivo correspondente à resolução

com o Modelo 2 é significativamente maior do que aquela que é atingida

com o Modelo 1. Daqui se pode verificar como a limitação de padrões im-

posta à resolução do Modelo 2 pode condicionar fortemente a qualidade da

solução. Para o problema em questão, a variável de decisão ν0 que surge na

Tabela 4.11 refere-se à sobreprodução relativa à quantidade a satisfazer da

RF 4180, que se torna necessário produzir de forma a permitir satisfazer as

quantidade das requisições de fabrico com as quais esta aparece conjugada.

Sendo a solução óptima do problema linear um limite inferior para a solução

óptima do problema inteiro, o valor apresentado pela variável ν0 permite

desde já estabelecer um valor mı́nimo para a sobreprodução da RF 4180 de,

aproximadamente, 54% da quantidade que se pretende satisfazer.

4.3.4 Heuŕıstica de pós-processamento

As soluções obtidas com a resolução dos modelos de programação linear an-

teriormente apresentados poderão não constituir, de facto, soluções para o

problema real, uma vez que não consideram os requisitos de natureza discreta

que são impostos às soluções do processo produtivo. Para tal, houve necessi-

dade de desenvolver uma heuŕıstica de pós-processamento que, a partir das

soluções obtidas com estes modelos, produzisse soluções que satisfizessem
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Valor da Função Objectivo: 38350,90

Variáveis de Decisão Comprimento (mm)

(Padrões de Corte)

x17 (PF 24) 2380,95

x20 (PF 28) 3418,51

x22 (PF 34) 17777,78

x23 (PF 35) 6056,08

ν0 8717,58

Tabela 4.11: Solução óptima obtida com a aplicação do Modelo 2 ao exemplo

da Tabela 4.8.

essas restrições.

Para o processo industrial em questão, as restrições de natureza discreta

consideradas incluem a imposição dum diâmetro mı́nimo para o padrão de

corte e para as bobinas intermédias de formatos. A não verificação des-

tas restrições poderá implicar, quando posśıvel, a destruição do padrão e

a distribuição das quantidades das respectivas encomendas pelos restantes

padrões da solução. Uma terceira restrição desta natureza refere-se ao corte

de bobinas finais para as quais é especificado pelo cliente um diâmetro in-

terno e externo fixo. Desta forma, o peso/comprimento de papel de cada

bobina fica estritamente definido, tornando-se necessário impôr que padrões

que incluam essas bobinas sejam cortados numa quantidade múltipla da

quantidade a incluir em cada bobina, de forma a que se possa proceder à

sua adequada divisão.

Seguidamente, é apresentada a formulação destas restrições juntamente

com a apresentação das implicações, em termos de complexidade, que teria

a sua inclusão no modelo de programação linear. Finalmente será descrito o

processo de discretização a que são submetidas as soluções lineares dos mo-

delos desenvolvidos para o problema, tendo como objectivo a sua adaptação

a estes requisitos. Estas restrições são expressas em termos de diâmetro das

bobinas, sendo necessária a conversão para o correspondente comprimento

do papel no caso da sua integração nos modelos anteriormente formulados.
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Diâmetro mı́nimo à sáıda da bobinadora.

Esta condição aplica-se à totalidade dos padrões de corte considerados pelo

modelo de programação linear, definindo a quantidade mı́nima a cortar

de cada padrão. Os valores estabelecidos de acordo com esta restrição

sobrepõem-se geralmente às caracteŕısticas tecnológicas da linha de corte,

reflectindo novamente a incorporação de critérios emṕıricos com os quais

se pretende a redução do número de padrões diferentes, reduzindo assim os

custos de inicialização a eles associados e beneficiando o andamento da linha

de corte.

Esta restrição admite a seguinte formulação:

Xp = 0 ∨Xp ≥ DiamMin (4.6)

Xp : comprimento de papel a cortar do padrão p,

DiamMin : comprimento de papel correspondente

ao diâmetro mı́nimo imposto ao padrão.

A sua implementação corresponderia à inclusão das seguintes restrições

no modelo de programação linear:

{

Xp ≤ δpM

Xp ≥ δpDiamMin
(4.7)

M →∞

δp =

{

1, se Xp > 0,

0, restantes casos.

Esta restrição não foi considerada pelo modelo de programação linear

desenvolvido devido à sua complexidade inerente, uma vez que se trata de

uma restrição que exprime uma disjunção e cuja implementação exigiria a

utilização de tantas variáveis binárias quantos os padrões de corte.

Diâmetro mı́nimo para bobinas com conjugação de formatos.

A formulação desta restrição é semelhante à anterior, distinguindo-se funda-

mentalmente pelo facto de se aplicar apenas a padrões em cuja composição
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estejam inclúıdas bobinas intermédias de formatos. Este parâmetro é, no li-

mite, determinado pelo diâmetro mı́nimo imposto à bobina intermédia pela

máquina de corte na qual vai ser efectuada a sua divisão em formatos. No

entanto, valores mais elevados são, por vezes adoptados no intuito de be-

neficiar o andamento da linha de corte. Por esta razão, na implementação

realizada, foi deixado ao critério do operador do sistema a possibilidade

de configuração deste parâmetro dentro do intervalo de variação admisśıvel

para o diâmetro das bobinas à entrada da máquina de corte.

Considerando-se I o conjunto de ı́ndices de padrões que conjugam for-

matos, para cada padrão i (i ∈ I), esta restrição pode ser expressa pela

seguinte disjunção matemática:

Xi = 0 ∨Xi ≥ DiamMinForm (4.8)

Xi : comprimento de papel a cortar do padrão i,

DiamMinForm : comprimento de papel correspondente ao diâmetro

mı́nimo imposto à bobina intermédia de formatos.

A sua integração no modelo de programação linear, corresponderia à

inclusão das seguintes restrições a aplicar a todos os padrões de corte i:

{

Xi ≤ λpM

Xi ≥ λpDiamMinForm
(4.9)

M →∞

λp =

{

1, se Xi > 0,

0, restantes casos.

Para além de beneficiar o andamento das cortadeiras, a definição de um

peso mı́nimo vem de certa forma contribuir para a redução do número de

bobinas intermédias de formatos, o que se traduz na redução da pulverização

das requisições de fabrico de formatos pelos padrões de corte e na redução

dos custos de processamento associados à segunda operação de corte.

No caso de padrões a que se apliquem os dois critérios de discretização

descritos, a sua conjugação é feita limitando inferiormente o comprimento

do padrão pelo maior destes dois parâmetros.
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Bobinas finais de diâmetros fixos.

A especificação de uma encomenda de bobinas pode impôr diâmetros in-

terno (diâmetro do casquilho em que o papel é bobinado) e externo para a

sua apresentação final, o que significa a definição do comprimento de papel

que cada bobina desse tipo deverá apresentar. Os padrões de corte a partir

dos quais sejam satisfeitas estas encomendas deverão apresentar um com-

primento múltiplo do comprimento do papel a incluir em cada bobina final,

de forma a permitir a sua divisão de forma adequada às especificações da

encomenda. A multiplicação destes comprimentos num só padrão pressupõe

a sua divisão pelos respectivos casquilhos à sáıda da bobinadora.

Esta restrição tem ainda implicações em termos de construção de padrões

de corte, uma vez que, no mesmo padrão não poderão incluir-se bobinas com

diferentes valores de comprimento fixo.

Considerando J o conjunto de ı́ndices de padrões de corte cuja compo-

sição inclui bobinas finais com diâmetros fixos, o comprimento cortado de

cada padrão j (j ∈ J) deverá ser tal que verifique a seguinte igualdade:

Xj = K ∗ CompFixoj ∧ K ∈ N0 (4.10)

CompFixoj : comprimento de papel da bobina de

comprimento fixo conjugada no padrão j.

Note-se que a imposição de valores para os diâmetros interno e externo

a apresentar pelas bobinas finais de determinada encomenda fixa o peso da

bobina a fornecer ao cliente, podendo implicar o arredondamento da quan-

tidade encomendada para uma quantidade múltipla desse peso. É este valor

ajustado que, no caso de encomendas com esta caracteŕıstica, é considerado

nas restrições de quantidade dos modelos de programação linear desenvol-

vidos, correspondendo de forma mais adequada à quantidade a fornecer. O

sentido adoptado neste processo de arredondamento é “para cima”, de forma

a garantir a satisfação total da quantidade encomendada e prevenir perdas

de produção.

O cumprimento estrito do valor para a quantidade a cortar de padrões

que incluem bobinas de comprimento fixo veio a revelar-se demasiado pe-
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nalizador em termos de qualidade da solução final. Este procedimento não

reflecte a prática usual nestas situações, sendo sempre admitida, formal ou

informalmente, uma tolerância no diâmetro das bobinas. Assim, passou a

considerar-se um intervalo de tolerância para o comprimento do papel nas

bobinas de diâmetro fixo, alterando a expressão 4.10 para a seguinte formu-

lação:

Xj = K[(1− γ)CompFixo Supj + γCompFixo Infj ] 0 ≤ γ ≤ 1 (4.11)

CompFixo Supj : limite superior para o comprimento de papel da

bobina de comprimento fixo conjugada no padrão j,

CompFixo Infj : limite inferior para o comprimento de papel da

bobina de comprimento fixo conjugada no padrão j.

Apesar da facilidade introduzida pela definição deste intervalo de varia-

ção no diâmetro das bobinas, as bobinas finais cortadas dum mesmo padrão

terão que apresentar o mesmo comprimento. Esta imposição prende-se com

a intenção de não introduzir complexidade adicional nos planos de fabrico

que são passados à produção.

Desta forma, permite-se a definição de intervalos de variação espećıficos

para o comprimento de bobinas que apresentem limitações nos valores dos

diâmetros, pretendendo-se, assim, contemplar situações de exigência variá-

vel por parte dos clientes, no cumprimento dos valores estabelecidos. Esta

possibilidade de variação do diâmetro apresenta ainda a vantagem adicio-

nal de flexibilizar a conjugação de bobinas de comprimento fixo diferente

num mesmo padrão, desde que a intersecção dos intervalos de variação dos

diâmetros definidos para essas bobinas não seja um conjunto vazio.

Nestas circunstâncias, o eventual ajustamento das quantidades cortadas

de cada padrão torna-se necessário apenas nas seguintes situações:

• quando o intervalo tem amplitude nula (situação inicial);

• quando não existe um número inteiro que divida o comprimento to-

tal do padrão em bobinas cujo comprimento se encontre dentro do

intervalo definido.
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Pelas razões expostas para os casos anteriores, esta restrição não foi con-

siderada pelo modelo de programação linear desenvolvido devido às suas

caracteŕısticas de integralidade e à consequente complexidade que implica-

ria a sua inclusão nos modelos lineares desenvolvidos para a resolução do

problema.

Heuŕıstica de pós-processamento

A heuŕıstica de pós-processamento desenvolvida parte da solução obtida com

a resolução dos modelos de programação linear e procede ao seu ajustamento

de modo a que as restrições relativas à fixação dos diâmetros das bobinas e

ao peso mı́nimo por conjugação (padrão) sejam cumpridas. Esta heuŕıstica

considera unicamente o conjunto de padrões de corte que apresentam um va-

lor positivo (não nulo) na solução do modelo de programação linear. Estes

padrões serão sucessivamente avaliados, no que respeita à verificação das res-

trições de natureza discreta, procedendo-se ao ajustamento das quantidades

a cortar no caso das referidas restrições não serem satisfeitas. Reconhecendo-

se no valor da função objectivo para a solução linear, um limite inferior para

o valor óptimo do problema real, foi considerado adequado desenvolver uma

heuŕıstica única para ambos os modelos que assumisse como objectivo a

obtenção duma solução final com o menor desvio em relação à solução do

modelo de programação linear e, se posśıvel, dentro do conjunto de soluções

admisśıveis do respectivo modelo linear.

Durante este processo de pós-optimização, todos os padrões de corte que

apresentem valor nulo na solução do modelo de programação linear são des-

cartados, sendo o conjunto dos restantes padrões submetido a um processo

de arredondamento (no sentido da satisfação das restrições de natureza dis-

creta) em duas fases:

1. Numa primeira fase, a lista de padrões em questão é percorrida com

o objectivo de identificar padrões que incluam bobinas finais para as

quais tenha sido imposto um diâmetro fixo, ou a sua variação den-

tro dum intervalo de tolerância. O comprimento total destes padrões

deverá permitir o corte dum número inteiro de bobinas finais que verifi-

quem as especificações da encomenda. Se tal não acontecer, procede-se
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à alteração da quantidade a cortar desse padrão de forma a verificar

esta condição. O sentido da alteração do comprimento do padrão é de-

terminado pelo efeito resultante em termos das quantidades finais do

conjunto de encomendas inclúıdas nesse padrão. É dada preferência ao

arredondamento no sentido do menor número inteiro de bobinas que o

comprimento de partida permite cortar. Assim, no caso desse compri-

mento não permitir cortar uma bobina completa, este processo poderá

mesmo determinar a eliminação do padrão. No entanto, se este sentido

de arredondamento provocar a produção de quantidades inferiores às

quantidades encomendadas de alguma das requisições de fabrico que

compõem o padrão, é adoptado o sentido de arredondamento oposto.

2. Na fase seguinte, procede-se à verificação do diâmetro mı́nimo do

padrão, considerando para tal o maior entre os valores limites impos-

tos pelo mı́nimo diâmetro à sáıda da bobinadora e, sempre que se apli-

que, o mı́nimo diâmetro imposto aos padrões que conjuguem formatos.

No caso da quantidade a cortar não verificar o valor mı́nimo estabe-

lecido, é tentada a destruição do padrão, procurando-se compensar as

quantidades em falta resultantes pela alteração da quantidade a cortar

dos padrões restantes. Este processo de re-afectação das quantidades

procura manter as quantidades cortadas de cada item encomendado

dentro das tolerâncias admisśıveis e, no caso do padrão incluir bobinas

de comprimento fixo, garante a manutenção das caracteŕısticas de mul-

tiplicidade do comprimento consideradas na fase anterior. A Figura

4.9 apresenta a descrição esquemática deste processo de distribuição

das quantidades. A impossibilidade de destruição do padrão poderá

surgir sempre que na sua constituição surjam as únicas ocorrências de

determinado requisição de fabrico, sendo assim imposśıvel obtê-la a

partir do corte dos restantes padrões. Nesta situação, a quantidade a

cortar assumirá o valor mı́nimo imposto ao padrão.

Na solução apresentada na Tabela 4.10, obtida com a aplicação do Mo-

delo 1 ao exemplo da Tabela 4.8, surge a necessidade de proceder ao arre-

dondamento das quantidades dos padrões PF 22 (x15) e PF 23 (x16) por não

apresentarem um valor múltiplo do comprimento fixo imposto às bobinas da
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Figura 4.9: Distribuição de quantidades em falta.
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Variáveis de Decisão Comprimento (mm)

(Padrões de Corte)

x14 (PF 21) 1233,00

x16 (PF 23) 5299,07

x22 (PF 34) 15897,22

x23 (PF 35) 6056,08

Tabela 4.12: Solução final (após heuŕıstica de pós-processamento) obtida

com a aplicação do Modelo 1 ao exemplo da Tabela 4.8.

requisição de fabrico RF 4181 (2649,54 mm). Uma vez que o comprimento

do padrão PF 22 não permite cortar uma bobina completa, o processo de ar-

redondamento determinou a sua eliminação, sendo as quantidades em falta

compensadas pela alteração da quantidade a cortar do padrão PF 23. Este

processo de arredondamento resulta no aumento da quantidade a cortar da

RF 4185 de forma a que a tolerância máxima admisśıvel (10% da quantidade

encomendada) seja excedida, passando-se assim a uma solução não admis-

śıvel do ponto de vista do modelo matemático considerado na resolução do

problema. Também a quantidade a cortar do padrão PF 21 (x14) apresen-

tada pela solução linear determina a sua alteração, mas, aqui, por imposição

do diâmetro mı́nimo à entrada nas cortadeiras. Uma vez que a destruição

deste padrão iria provocar excedentes consideráveis nas quantidades finais

das requisições de fabrico RF 4180 e RF 4181, o arredondamento da quan-

tidade a cortar foi feito no sentido de satisfazer o valor mı́nimo imposto ao

diâmetro de bobinas que conjuguem formatos. A solução final (após arre-

dondamento) encontra-se descrita na Tabela 4.12.

Na Figura 4.10 apresenta-se a sáıda de resultados do sistema COOL re-

sultante da aplicação da Modelo 1 ao referido exemplo. É áı apresentada a

descrição das conjugações (padrões de corte) a efectuar e as quantidades a

cortar de cada conjugação de forma a satisfazer as quantidades encomenda-

das de cada requisição de fabrico. Note-se que as quantidades em excesso

correspondentes às requisições de fabrico de bobinas (RF 4180, RF 4181 e RF

4194) se referem às quantidades encomendadas e resultam da necessidade

de arredondar essas quantidades para satisfazer a imposição de diâmetro
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Variáveis de Decisão Comprimento (mm)

(Padrões de Corte)

x17 (PF 24) 2380,95

x20 (PF 28) 2649,54

x22 (PF 34) 18546,75

x23 (PF 35) 6056,08

Tabela 4.13: Solução final (após heuŕıstica de pós-processamento) obtida

com a aplicação do Modelo 2 ao exemplo da Tabela 4.8.

fixo nas bobinas finais, não correspondendo de facto a desvios nas quantida-

des consideradas na formulação do modelo. Assim, apenas as quantidades

excedentes relativas a RF 4184 e RF 4185 se podem atribuir ao processo

de arredondamento. No entanto, a maior parte deste excedente tem esco-

amento garantido, uma vez que a tolerância regulamentar, para ambas as

requisições de fabrico é de 10%. A utilização do padrão PF 23 determina a

produção para stock intermédio duma bobina com 40 cm de largura e 636

kg de peso.

Na Tabela 4.13 apresenta-se a solução final, após aplicação da heuŕıs-

tica de pós-optimização à solução apresentada na Tabela 4.11. Também

aqui, o ajustamento das variáveis de decisão foi determinado pela neces-

sidade de satisfazer as restrições impostas ao diâmetro das bobinas finais.

Assim, procedeu-se à alteração das quantidades previamente calculadas para

a produção e corte dos padrões PF 28 (x20) e PF 34 (x22). O sentido do

arredondamento adoptado no ajustamento do comprimento de PF 28 per-

mitiu reduzir a sobreprodução inicial relativa à requisição de fabrico RF

4180, sendo a consequente redução em RF 4181 compensada no processo de

ajustamento do comprimento do padrão PF 34.

A Figura 4.11 apresenta a sáıda de resultados do sistema COOL cor-

respondente a esta solução. Note-se que, conforme referido atrás, as quan-

tidades em excesso que surgem para as requisições de fabrico de bobinas

não se podem atribuir exclusivamente ao processo de ajustamento a que foi

submetida a solução linear. No caso das RF 4194 e RF 4181, as quantidades

excedentes, correspondente a 7,58% e 5,98% da quantidade encomendada,
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------------------------------------------------

Tolerancias maximas nao respeitadas para as RF’s:

4184

4185

------------------------------------------------

Minimos por conjugacao de larguras respeitados

------------------------------------------------

Producao para stock intermedio das bobinas:

Largura(cm) Peso(kg) Conj.

40.0 636 2

------------------------------------------------

RF 4180 Tol. usada : 1.16

------------------------------------------------

Conjugacao 3

RFs 4180 4184 4181

Bobinas: 70.0 + 78.0 + 100.0 = 248.0

70.0 --> 70.0 x 0.0 (3338 Kg)

78.0 --> 75.0 x 105.0 (3577 Kg): Cort 1

100.0 --> 100.0 x 0.0 (4769 Kg)

------------------------------------------------

RF 4181 Tol. usada : 5.98

------------------------------------------------

Conjugacao 2

RFs 4181 4185

Bobinas: 100.0 + 108.0 = 208.0

100.0 --> 100.0 x 0.0 (1590 Kg)

108.0 --> 105.0 x 75.0 (1669 Kg): Cort 1

------------------------------------------------

Conjugacao 3

RFs 4180 4184 4181

Bobinas: 70.0 + 78.0 + 100.0 = 248.0

70.0 --> 70.0 x 0.0 (3338 Kg)

78.0 --> 75.0 x 105.0 (3577 Kg): Cort 1

100.0 --> 100.0 x 0.0 (4769 Kg)

------------------------------------------------

RF 4184 Tol. usada : 10.23

------------------------------------------------

Conjugacao 1

RFs 4184 4184 4184

Bobinas: 78.0 + 153.0 = 231.0

78.0 --> 75.0 x 105.0 (277 Kg): Cort 1

153.0 --> 75.0 x 105.0 (277 Kg): Cort 1

75.0 x 105.0 (277 Kg): Cort 1

------------------------------------------------

Conjugacao 3

RFs 4180 4184 4181

Bobinas: 70.0 + 78.0 + 100.0 = 248.0

70.0 --> 70.0 x 0.0 (3338 Kg)

78.0 --> 75.0 x 105.0 (3577 Kg): Cort 1

100.0 --> 100.0 x 0.0 (4769 Kg)

------------------------------------------------

RF 4185 Tol. usada : 11.28

------------------------------------------------

Conjugacao 2

RFs 4181 4185

Bobinas: 100.0 + 108.0 = 208.0

100.0 --> 100.0 x 0.0 (1590 Kg)

108.0 --> 105.0 x 75.0 (1669 Kg): Cort 1

------------------------------------------------

RF 4194 Tol. usada : 7.58

------------------------------------------------

Conjugacao 4

RFs 4194 4194 4194

Bobinas: 75.0 + 75.0 + 75.0 = 225.0

75.0 --> 75.0 x 0.0 (1363 Kg)

75.0 --> 75.0 x 0.0 (1363 Kg)

75.0 --> 75.0 x 0.0 (1363 Kg)

------------------------------------------------

Figura 4.10: Apresentação dos resultados obtidos com o sistema COOL

através da aplicação do Modelo 1 ao exemplo da Tabela 4.8.
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respectivamente, resultam exclusivamente da necessidade de arredondar esta

quantidade para um valor que permita cortar bobinas de diâmetro fixo, de

acordo com as especificações das respectivas encomendas. No caso da RF

4180, o valor excessivo apresentado pela tolerância usada, resulta directa-

mente das condicionantes de aplicação do Modelo 2, conforme referido no

contexto de interpretação da Tabela 4.11.

4.3.5 Corte a partir de stock intermédio

A satisfação de encomendas pode ainda ser feita a partir do corte das bobinas

que se encontram em stock. No entanto, devido à possibilidade de alteração

das caracteŕısticas do papel durante o armazenamento, este procedimento

só é adoptado na satisfação de encomendas de pequenas quantidades, des-

tinadas aos clientes com critérios de exigência menos rigorosos. É também

por esta razão que não se considera a possibilidade de satisfazer uma or-

dem de fabrico a partir da produção e de stock intermédio, em simultâneo,

pretendendo-se assim garantir a uniformidade do papel duma mesma enco-

menda.

A satisfação de encomendas a partir de bobinas de papel que se encon-

trem no armazém de stock intermédio exige a adaptação da técnica de cons-

trução dos padrões de corte, tornando necessária a consideração de factores

adicionais impostos pelas restrições dos recursos. O método de resolução

desta variante do planeamento, baseou-se na abordagem anteriormente des-

crita para o caso da produção de bobinas-máquina, passando a incluir-se

novas restrições que traduzem limitações em termos de largura das bobinas

de papel em stock e da quantidade dispońıvel de cada uma dessas bobinas.

A fase de enumeração de padrões é complementada com a associação dos

diversos padrões às bobinas de stock intermédio nas quais é posśıvel execu-

tar o seu corte, sendo exclúıdas todas as associações padrão-bobina que não

verifiquem o seguinte conjunto adicional de restrições:

• a largura da bobina de stock deverá ser, pelo menos, igual à largura

do padrão;

• a largura do padrão deverá considerar a necessidade de cortar apara

lateral na bobinadora;
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------------------------------------------------

Tolerancias maximas nao respeitadas para as RF’s:

4180

------------------------------------------------

Minimos por conjugacao de larguras respeitados

------------------------------------------------

Producao para stock intermedio nula

------------------------------------------------

RF 4180 Tol. usada : 51.75

------------------------------------------------

Conjugacao 2

RFs 4180 4180 4181

Bobinas: 70.0 + 70.0 + 100.0 = 240.0

70.0 --> 70.0 x 0.0 (556 Kg)

70.0 --> 70.0 x 0.0 (556 Kg)

100.0 --> 100.0 x 0.0 (795 Kg)

------------------------------------------------

Conjugacao 3

RFs 4180 4184 4181

Bobinas: 70.0 + 78.0 + 100.0 = 248.0

70.0 --> 70.0 x 0.0 (3895 Kg)

78.0 --> 75.0 x 105.0 (4173 Kg): Cort 1

100.0 --> 100.0 x 0.0 (5564 Kg)

------------------------------------------------

RF 4181 Tol. usada : 5.98

------------------------------------------------

Conjugacao 2

RFs 4180 4180 4181

Bobinas: 70.0 + 70.0 + 100.0 = 240.0

70.0 --> 70.0 x 0.0 (556 Kg)

70.0 --> 70.0 x 0.0 (556 Kg)

100.0 --> 100.0 x 0.0 (795 Kg)

------------------------------------------------

Conjugacao 3

RFs 4180 4184 4181

Bobinas: 70.0 + 78.0 + 100.0 = 248.0

70.0 --> 70.0 x 0.0 (3895 Kg)

78.0 --> 75.0 x 105.0 (4173 Kg): Cort 1

100.0 --> 100.0 x 0.0 (5564 Kg)

------------------------------------------------

RF 4184 Tol. usada : 4.33

------------------------------------------------

Conjugacao 3

RFs 4180 4184 4181

Bobinas: 70.0 + 78.0 + 100.0 = 248.0

70.0 --> 70.0 x 0.0 (3895 Kg)

78.0 --> 75.0 x 105.0 (4173 Kg): Cort 1

100.0 --> 100.0 x 0.0 (5564 Kg)

------------------------------------------------

RF 4185 Tol. usada : 0.00

------------------------------------------------

Conjugacao 1

RFs 4185 4185

Bobinas: 108.0 + 108.0 = 216.0

108.0 --> 105.0 x 75.0 (750 Kg): Cort 1

108.0 --> 105.0 x 75.0 (750 Kg): Cort 1

------------------------------------------------

RF 4194 Tol. usada : 7.58

------------------------------------------------

Conjugacao 4

RFs 4194 4194 4194

Bobinas: 75.0 + 75.0 + 75.0 = 225.0

75.0 --> 75.0 x 0.0 (1363 Kg)

75.0 --> 75.0 x 0.0 (1363 Kg)

75.0 --> 75.0 x 0.0 (1363 Kg)

------------------------------------------------

Figura 4.11: Apresentação dos resultados obtidos com o sistema COOL

através da aplicação do Modelo 2 ao exemplo da Tabela 4.8.
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• sempre que existam no padrão bobinas de comprimento fixo, o com-

primento da bobina a associar deve ser tal que permita cortar pelo

menos uma bobina final;

• no caso do padrão incluir formatos, o comprimento da bobina a asso-

ciar deve ser suficiente para satisfazer o diâmetro mı́nimo à entrada

da cortadeira;

• se o padrão consistir apenas numa bobina intermédia de formatos, a

bobina sai do stock intermédio directamente para a cortadeira; neste

caso, deve garantir-se que as dimensões da bobina (largura e diâmetros

interno e externo) permitam que esta possa ser cortada na cortadeira.

Apesar de não ser muito frequente, esta associação padrão-bobina poderá

ainda ser determinada pela necessidade de associar determinada(s) requisi-

ção(ões) de fabrico a bobinas de stock intermédio espećıficas.

Na situação de corte a partir de bobinas de stock intermédio, não é sufi-

ciente adoptar apenas o objectivo de minimização do comprimento utilizado

na satisfação duma ordem de fabrico. Se tal acontecesse, não seriam dis-

tinguidas situações em que o mesmo padrão é cortado de bobinas de stock

com largura diferente, podendo o corte dum padrão resultar na utilização

da bobina que originasse maior desperd́ıcio lateral. Por esta razão, a função

objectivo adoptada considera a minimização da área total de desperd́ıcio

lateral associada ao corte das bobinas de stock. É ainda considerada uma

segunda componente na função objectivo que procura minimizar a área das

sobreproduções, pretendendo-se assim evitar situações em que a redução da

área de desperd́ıcio lateral é conseguida através da inclusão de larguras de

encomendas adicionais. A ponderação destas duas componentes da função

objectivo é determinada pelo parâmetro β (0 ≤ β ≤ 1), conforme se apre-

senta na formulação seguinte:

• Modelo 3

min β

np
∑

p=1

lpXp + (1− β)

ne
∑

i=1

νiLi (4.12)
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sujeito a:

np
∑

p=1

NipXp − νi = Qi, i = 1, ..., ne (4.13)

np
∑

p=1

δpbXp ≤Mb, b = 1, ..., nb (4.14)

0 ≤ β ≤ 1 (4.15)

Xp : comprimento cortado de cada associação

padrão-bobina de stock,

Li : largura do pedido i,

lp : desperd́ıcio lateral de cada associação

padrão - bobina de stock,

νi : sobreprodução (≥ 0),

np : número de associações padão - bobina de stock,

ne : número de encomendas,

Qi : quantidade encomendada de i,

Nip : número de vezes que a encomenda i é cortada da

associação padrão - bobina de stock p,

Mb : comprimento da bobina de stock b,

δpb =

{

1, se o padrão p pode cortar-se da bobina b,

0, senão.

O primeiro conjunto de restrições deste modelo pretende garantir a sa-

tisfação das quantidades encomendadas. O segundo conjunto de restrições

tem como função traduzir as limitações impostas pelo comprimento de cada

uma das bobinas existentes em stock intermédio.

A heuŕıstica de pós-optimização aplicada às soluções obtidas com este

modelo é a mesma que foi utilizada no caso dos Modelos 1 e 2, desenvolvi-

dos para o planeamento da produção. Contudo, também aqui foi necessário

proceder a ajustamentos de forma a que as limitações no comprimento das

bobinas de stock passassem a ser consideradas. Nomeadamente, no caso
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Ref. da Largura Peso Diam. Interno

Bobina (mm) (Kg) (mm)

BOB 569 1075 5000 200

BOB 113 1900 10000 150

BOB 436 1000 10000 150

Tabela 4.14: Bobinas de stock intermédio utilizadas para planeamento do

corte do exemplo da Tabela 4.8.

da rotina de distribuição das quantidades em falta pelos diferentes padrões

(Distribui Quant, Figura 4.9) teve que passar a considerar-se a possibili-

dade de insatisfação das quantidades encomendadas na solução resultante.

Assim, se ao tentar aumentar o comprimento dum padrão da mı́nima quan-

tidade em falta nesse padrão, não for posśıvel proceder a esse aumento por

limitações no comprimento da bobina, prossegue-se para o padrão seguinte

sem alterar a quantidade cortada do padrão corrente. Desta forma, é posśı-

vel que algumas quantidades encomendadas não sejam totalmente satisfeitas

pela solução resultante. Por esta razão, quando tal acontece, recorre-se no-

vamente à programação linear, utilizando apenas os padrões que não foram

considerados pela solução anterior, procurando-se assim satisfazer as quanti-

dades em falta. No entanto, após a segunda execução da programação linear,

poderemos ainda não conseguir satisfazer totalmente as quantidades pedidas

assumindo-se a impossibilidade de satisfazer completamente as encomendas

que não estejam completas. A adaptação do fluxograma da Figura 4.9 ao

presente caso, apresenta-se na Figura 4.12.

O exemplo ilustrativo apresentado na Tabela 4.8, foi novamente resol-

vido, mas agora considerando o seu corte a partir das bobinas de stock

descritas na Tabela 4.14.

Para este problema são geradas 25 padrões de corte admisśıveis, cor-

respondendo cada um deles, efectivamente, a uma associação admisśıvel

padrão-bobina, conforme descrito atrás. A formulação matemática obtida

na aplicação do Modelo 3 à resolução deste problema apresenta-se na Figura

4.13. Nesta formulação considerou-se β = 0, 5. As primeiras cinco restrições

referem-se à satisfação das quantidades encomendadas e as três restrições
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Figura 4.12: Adaptação a rotina de distribuição de quantidades em falta ao

caso do corte a partir de stock intermédio.
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Minimize

obj: 585 X0 + 172 X1 + 135 X2 + 560 X3 + 147 X4 + 110 X5 + 567 X6 + 155 X7

+ 117 X8 + 435 X9 + 22 X10 + 417 X11 + 5 X12 + 192 X13 + 235 X14 + 210 X15

+ 202 X16 + 85 X17 + 52 X18 + 185 X19 + 177 X20 + 60 X21 + 27 X22 + 52 X23

+ 35 X24 + 350 V0 + 500 V1 + 375 V2 + 525 V3 + 375 V4

Subject To

R0: X0 + X1 + X2 + 2 X14 + X15 + X16 + X17 + X18 - V0 = 15714.2857143

R1: X9 + X10 + X17 + X21 + X23 - V1 = 20000

R2: X6 + X7 + X8 + 2 X13 + X16 + X20 + X23 + X24 - V2 = 17777.7777778

R3: X11 + X12 + X18 + X22 + X24 - V3 = 4761.9047619

R4: X3 + X4 + X5 + X15 + 2 X19 + X20 + X21 + X22 - V4 = 16888.8888889

R5: X0 + X3 + X6 + X9 + X11 + X13 + X14 + X15 + X16 + X17 + X18 + X19 + X20

+ X21 + X22 + X23 + X24 <= 17543.8596491

R6: X1 + X4 + X7 + X10 + X12 <= 15503.875969

R7: X2 + X5 + X8 <= 33333.3333333

End

Figura 4.13: Modelo 3 aplicado ao exemplo da Tabela 4.8.

restantes exprimem as limitações em termos da quantidade de papel dispo-

ńıvel de cada bobina de stock intermédio. Considerando que as restrições

R0, R1, R2, R3 e R4 se referem às requisições de fabrico RF 4180, RF 4181,

RF 4184, RF 4185 e RF 4194 a observação das primeiras cinco restrições per-

mite identificar a constituição dos padrões de corte considerados no modelo.

Da mesma forma, as restrições R5, R6 e R7 referem-se, respectivamente,

à bobinas de stock intermédio BOB 569, BOB 113 e BOB 436. Esta cor-

respondência entre bobinas e restrições permite, por sua vez, identificar as

associações bobinas-padrão de corte consideradas na formulação do modelo.

Na Figura 4.14 apresenta-se a sáıda de resultados do sistema COOL

para o problema em questão. Nesta situação, a apresentação dos resultados

é feita de forma semelhante às anteriormente apresentadas para o planea-

mento do corte a partir de bobinas-máquina, havendo, contudo, a necessi-

dade de identificar a associação de cada conjugação com a bobina a partir

da qual é realizado o seu corte. Assim, juntamente com a descrição de cada

conjugação, é identificada a bobina a partir da qual se deverá efectuar o seu

corte e o peso do papel que é necessário utilizar no corte dessa conjugação

(peso bobinado). A apresentação das conjugações é precedida dum cabe-

çalho que inclui a identificação das bobinas de stock a utilizar no corte da
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ordem de fabrico, e respectivas quantidades, assim como as fracções dessas

bobinas que devem retornar ao stock intermédio.

4.4 Resultados computacionais

O principal objectivo dos testes computacionais realizados consistiu na va-

lidação do método de resolução adoptado e na realização de uma análise

comparativa entre os dois modelos de programação linear (Modelo 1 e Mo-

delo 2), desenvolvidos para a determinação de como satisfazer um conjunto

de encomendas a partir do corte de bobinas-máquina. Os algoritmos foram

implementados utilizando a linguagem de programação C. Os resultados

aqui apresentados foram obtidos num computador pessoal baseado no pro-

cessador Pentium III a 450 MHz.

Tendo como objectivo estabelecer valores de referência que permitam

avaliar o desempenho das heuŕısticas desenvolvidas, procedeu-se à imple-

mentação dos modelos de programação inteira correspondentes aos modelos

lineares anteriormente expostos, aos quais foram incorporadas as restrições

de natureza inteira que a abordagem anterior considera apenas na fase de

pós-optimização. Na resolução destes novos modelos recorreu-se ao módulo

de programação inteira mista do software de optimização CPLEX v.8.1.

Note-se que a inclusão das restrições de natureza discreta no Modelo

1, permitiu identificar uma potencial situação de inadmissibilidade para a

resolução do respectivo modelo de programação inteira. Considere-se a for-

mulação apresentada na Figura 4.7, relativa ao exemplo ilustrativo descrito

na Tabela 4.8. A RF 4194 surge apenas no padrão representado pela variá-

vel de decisão x23, conforme permitem concluir as restrição R4 e R9. Uma

vez que este padrão inclui três destas bobinas em largura, significa que o seu

corte terá que ser feito em múltiplos de três o que poderá implicar o não cum-

primento das tolerâncias, visto que se trata de bobinas de comprimento fixo.

Desta forma cai-se numa situação de impossibilidade de resolução exacta do

problema que, a resolução heuŕıstica proposta permite contornar. Esta con-

dicionante da resolução inteira do problema ocorreu com alguma frequência

nos exemplos testados, sendo aqui referidas apenas as situações para as quais

foi encontrada a solução inteira, de forma a cumprir o objectivo de avaliação



4.4 Resultados computacionais 135

---------------------------------------------------------------------

Tolerancias maximas respeitadas

---------------------------------------------------------------------

Tolerancias minimas respeitadas

---------------------------------------------------------------------

Minimos por conjugacao de larguras respeitados

---------------------------------------------------------------------

Bobinas Utilizadas

ID Larg O.F. P. a Bobinar(kg) P. Restante(Kg)

113 190.0 10000 0

569 107.5 2328 2672

436 100.0 9851 149

---------------------------------------------------------------------

Retorno ao stock intermedio das bobinas:

B.Mae (ID/Larg/OF) Larg.(cm) Peso(kg) Conj.

569/ 107/ 107.5 2672 -

436/ 100/ 100.0 149 -

---------------------------------------------------------------------

RC 4180 Tol. Usada : 0.00 %

---------------------------------------------------------------------

Conjugacao 1 Bobina 436 Largura(cm): 100.0

Peso Inicial(Kg): 10000

Peso Bobinado(Kg): 4714

OCs 4180 Bobinas: 70.0 = 70.0

70.0 --> 70.0 x 0.0 (3300 Kg)

---------------------------------------------------------------------

RC 4181 Tol. Usada : 0.00 %

---------------------------------------------------------------------

Conjugacao 4 Bobina 569 Largura(cm): 107.5

Peso Inicial(Kg): 5000

Peso Bobinado(Kg): 2328

OCs 4181 Bobinas: 100.0 = 100.0

100.0 --> 100.0 x 0.0 (2165 Kg)

---------------------------------------------------------------------

Conjugacao 6 Bobina 113 Largura(cm): 190.0

Peso Inicial(Kg): 10000

Peso Bobinado(Kg): 7286

OCs 4184 4181 Bobinas: 76.5 + 100.0 = 176.5

76.5 --> 75.0 x 105.0 (2876 Kg): Cort 1

100.0 --> 100.0 x 0.0 (3835 Kg)

---------------------------------------------------------------------

RC 4184 Tol. Usada : 0.00 %

---------------------------------------------------------------------

Conjugacao 3 Bobina 436 Largura(cm): 100.0

Peso Inicial(Kg): 10000

Peso Bobinado(Kg): 1499

OCs 4184 Bobinas: 76.5 = 76.5

76.5 --> 75.0 x 105.0 (1124 Kg): Cort 1

---------------------------------------------------------------------

Conjugacao 6 Bobina 113 Largura(cm): 190.0

Peso Inicial(Kg): 10000

Peso Bobinado(Kg): 7286

OCs 4184 4181 Bobinas: 76.5 + 100.0 = 176.5

76.5 --> 75.0 x 105.0 (2876 Kg): Cort 1

100.0 --> 100.0 x 0.0 (3835 Kg)

---------------------------------------------------------------------

RC 4185 Tol. Usada : 0.00 %

---------------------------------------------------------------------

Conjugacao 5 Bobina 113 Largura(cm): 190.0

Peso Inicial(Kg): 10000

Peso Bobinado(Kg): 2714

OCs 4194 4185 Bobinas: 75.0 + 106.5 = 181.5

75.0 --> 75.0 x 0.0 (1071 Kg)

106.5 --> 105.0 x 75.0 (1500 Kg): Cort 1

---------------------------------------------------------------------

RC 4194 Tol. Usada : 0.00 %

---------------------------------------------------------------------

Conjugacao 2 Bobina 436 Largura(cm): 100.0

Peso Inicial(Kg): 10000

Peso Bobinado(Kg): 3638

OCs 4194 Bobinas: 75.0 = 75.0

75.0 --> 75.0 x 0.0 (2729 Kg)

---------------------------------------------------------------------

Conjugacao 5 Bobina 113 Largura(cm): 190.0

Peso Inicial(Kg): 10000

Peso Bobinado(Kg): 2714

OCs 4194 4185 Bobinas: 75.0 + 106.5 = 181.5

75.0 --> 75.0 x 0.0 (1071 Kg)

106.5 --> 105.0 x 75.0 (1500 Kg): Cort 1

---------------------------------------------------------------------

Figura 4.14: Apresentação dos resultados obtidos com o sistema COOL

através da aplicação do Modelo 3 ao exemplo da Tabela 4.8.
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da abordagem heuŕıstica desenvolvida.

Na realização do primeiro conjunto de testes foi utilizado um conjunto

de instâncias fornecidas pela CPP, correspondendo a problemas reais da in-

dústria em questão. Estas instâncias encontram-se descritas no Apêndice

C. Conforme se pode áı observar, o número de requisições de fabrico va-

ria entre 2 e 16 e a máxima e mı́nima largura dos pedidos é 1392 mm e

272 mm, respectivamente, sendo a média de 690 mm, aproximadamente.

As instâncias consideradas são relativamente pequenas mas, desta forma, a

empresa pretendeu, numa fase inicial de utilização, permitir ao responsável

pelo planeamento a fácil avaliação do desempenho da aplicação informática

desenvolvida. A caracterização resumida destas instâncias em termos da sua

composição e dos padrões de corte considerados no seu planeamento foi já

apresentada na Tabela 4.9.

Estas instâncias foram resolvidas através da aplicação dos Modelos 1 e

2 seguidos da heuŕıstica de pós-optimização, e pela aplicação dos modelos

de programação inteira correspondentes. Em termos de eficiência, verificou-

se que, para as instâncias testadas, o tempo computacional requerido para

a resolução com base nos modelos de programação linear é, em média, de

aproximadamente 5% do tempo necessário à resolução do modelo inteiro

correspondente. Dada a pequena dimensão das instâncias em questão, este

factor não se revelou impeditivo da aplicação dum método exacto na sua

resolução. No entanto, indicia, desde já, a possibilidade de surgirem difi-

culdades na resolução de instâncias de maior dimensão através da aplicação

duma abordagem exacta.

Na Figura 4.15 avalia-se o desempenho dos dois modelos de programação

linear em termos do valor final da função objectivo. Na Figura 4.15.a) é re-

presentado o valor da razão (PL+arredondamento)/PI para cada uma das

instâncias e modelos de programação linear, sendo PL+arredondamento o

valor da função objectivo do modelo correspondente para a solução obtida

após o processo de optimização, e PI o valor óptimo da função objectivo

obtido com o modelo de programação inteira. O valor 1, 00 no eixo das or-

denadas corresponde à coincidência entre a quantidade de papel a bobinar

determinada pela aplicação linear desenvolvida (Modelo 1 ou Modelo 2) com

aquela determinada pela solução do modelo inteiro correspondente. Quanto
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maior for o valor da razão (PL + arredondamento)/PI, maior será a vari-

ação percentual em relação à solução óptima, introduzida pela abordagem

linear. Neste gráfico pode observar-se a proximidade conseguida entre as

soluções obtidas com os dois processos de resolução linear e as soluções in-

teiras correspondentes, na generalidade dos casos. As situações em que estes

valores não são coincidentes poderiam, à partida, indiciar superioridade no

desempenho da abordagem baseada no Modelo 1, em relação àquela que tem

por base o Modelo 2. No entanto, uma análise pormenorizada dos resulta-

dos obtidos para estas instâncias permite concluir que no caso das instâncias

OF250CC01, OF280LX01 e OF300LP01 as diferenças no desempenho destas

duas abordagens lineares não são devidas directamente ao modelo, mas sim

ao processo de pós-optimização a que são submetidas as soluções. Para cada

uma destas instâncias, a resolução de ambos os modelos lineares conduz a

um mesmo valor óptimo com soluções alternativas. Sendo a heuŕıstica de

pós-optimização comum aos dois modelos, as diferenças observadas eviden-

ciam a dependência do processo de arredondamento em relação à composição

da solução linear à qual se aplica. Note-se que não é apenas em relação aos

padrões de corte apresentados pela solução linear, e respectivas quantidades,

que esta dependência se manifesta. Também a ordem pela qual estes padrões

são considerados pelo processo de pós-optimização pode ser determinante na

qualidade da solução final.

O gráfico da Figura 4.15.b) tem por objectivo demonstrar adequação

do procedimento linear desenvolvido através da análise da razão (PL +

arredondamento)/PL, sendo PL o valor óptimo da função objectivo da so-

lução obtida com a resolução do modelo linear correspondente. Na maioria

dos casos testados, os resultados da resolução do modelo de programação li-

near com o método Simplex correspondem a resultados finais, o que significa

que, para estes casos, as restrições de natureza inteira consideradas não alte-

raram o resultado da programação linear ou, no caso de ter havido alteração

da solução, o valor da função objectivo associado à nova solução manteve-se.

Tendo em consideração os custos, em termos de eficiência, implicados por

uma abordagem exacta, baseada em programação linear, este facto permite

evidenciar as vantagens da aplicação duma abordagem de natureza linear,

pseudo-exacta, na resolução do problema em questão.
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Figura 4.15: Análise do desempenho dos Modelos 1 e 2.
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As semelhanças entre as duas representações gráficas da Figura 4.15 per-

mitem concluir que, para as instâncias consideradas, as soluções obtidas com

base na programação linear e as soluções exactas são sempre muito próxi-

mas, senão iguais. Esta observação permite validar o objectivo assumido no

desenvolvimento da heuŕıstica de pós-optimização ao tentar manter a solu-

ção resultante do processo de pós-optimização próxima da solução linear.

No entanto, as diferenças entre estas duas soluções evidenciadas por algu-

mas instâncias permitem, por seu lado, questionar a eficácia do processo

de pós-optimização implementado, sugerindo a necessidade de melhorar este

procedimento heuŕıstico.

A Tabela 4.15 permite ainda comparar o desempenho das duas aborda-

gens lineares implementadas, mas agora em termos de três tipos de exce-

dentes: quantidade produzida para stock intermédio (QuantStock), sobre-

produção acima das tolerâncias admisśıveis (QuantTolExc) e quantidade de

papel cujo aproveitamento não pode ser feito senão pela sua re-inclusão no

processo produtivo, através da sua reciclagem (Desperd́ıcio). Estes valores

vêm expressos em percentagem da quantidade de papel a bobinar para exe-

cução do plano de corte programado. Os valores apresentados nas colunas

QuantStock e QuantTolExc evidenciam as diferentes orientações adoptadas

no desenvolvimento dos dois modelos de programação linear: com o Modelo

1 pretende-se evitar a produção acima das tolerâncias admisśıveis, mesmo

que isso implique a produção de bobinas de papel para armazenamento em

stock intermédio; o Modelo 2 procura minimizar as sobreproduções acima

da quantidade encomendada, não admitindo a produção para stock intermé-

dio. A pequena quantidade em que, por vezes, as tolerâncias são excedidas

com a utilização do Modelo 1 são consequência do processo de arredonda-

mento. No entanto, estas quantidades excedentes são bastante inferiores às

obtidas com a aplicação do Modelo 2 aos mesmos problemas. Tal resulta

das limitações impostas à construção dos padrões de corte na formulação do

Modelo 2, implicadas pela inadmissibilidade de produzir para stock inter-

médio, que conduzem, por vezes, à produção de excedentes em quantidades

tais que inviabilizam, à partida, o seu escoamento através da renegociação

da sua aceitação por parte dos clientes. Considerando-se como desperd́ıcio

a única componente que não pode ser reaproveitada senão por re-inclusão
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Ordem de QuantStock (%) QuantTolExc (%) Desperd́ıcio (%)

Fabrico Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2

OF160CL01 8,78 0,00 0,00 33,30 6,44 9,87

OF200LX01 0,00 0,00 0,00 0,00 20,44 20,44

OF200LX02 5,53 0,00 0,00 5,40 13,80 17,67

OF200LX03 2,40 0,00 1,16 4,08 8,89 10,56

OF220LR01 0,00 0,00 0,35 0,00 6,41 6,16

OF250CC01 0,00 0,00 0,00 0,00 18,68 18,68

OF250CC02 0,00 0,00 0,00 0,00 18,35 18,35

OF250LB01 10,02 0,00 0,00 0,00 1,12 11,14

OF250LP01 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 3,23

OF250LP03 0,00 0,00 0,00 0,00 16,62 16,62

OF275LP01 0,00 0,00 0,00 0,00 9,41 9,41

OF280LX01 0,00 0,00 0,00 0,63 7,21 7,18

OF300LP01 0,00 0,00 3,29 6,52 5,18 5,21

OF325LX01 15,49 0,00 0,00 10,99 21,83 25,92

OF325LX03 10,89 0,00 0,00 30,21 7,34 16,41

OF325LX04 0,00 0,00 0,00 0,00 7,12 7,12

OF350LB01 4,53 0,00 0,00 19,57 17,05 17,49

OF425LX01 8,75 0,00 0,00 17,34 5,75 7,04

Tabela 4.15: Resultados computacionais para instâncias reais (Modelo 1 vs.

Modelo 2). (Valores expressos em termos de percentagem do peso total do

papel produzido.)

no processo produtivo, a comparação entre os valores obtidos com os dois

modelos permite concluir que as soluções finais apresentadas pelo Modelo

1 nunca são significativamente piores que as obtidas com o Modelo 2, em

termos deste parâmetro.

De forma a avaliar o impacto da possibilidade de variação do diâmetro

externo das bobinas finais, procedeu-se ainda à resolução das instâncias an-

teriores fixando o valor do diâmetro externo das requisições de fabrico de

bobinas no valor inicialmente admitido para DiamExtInf. A comparação

destes resultados com os obtidos anteriormente permitiu observar que, para

as instâncias que incluam requisições de fabrico de bobinas, a consideração

dum intervalo de variação para o valor do diâmetro permitiu obter uma

redução média de 3,6% nas quantidades totais de papel a bobinar para a
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execução do planeamento.

Apesar das instâncias consideradas constitúırem casos reais de planea-

mento, efectuados na empresa, a comparação directa destes resultados com

os planos de fabrico obtidos manualmente para estas instâncias manifestou-

se inadequada, uma vez que as caracteŕısticas finais do planeamento automá-

tico não eram contempladas de forma sistemática durante a execução manual

do planeamento, retirando, desta forma, significado a qualquer comparação.

No entanto, os resultados operacionais globais, resultantes da aplicação deste

sistema automático de planeamento, reflectem significativas vantagens eco-

nómicas, conforme será referido na Secção 4.5.

Um conjunto de instâncias de maior dimensão foi gerado e testado com o

objectivo primordial de avaliar o desempenho, em termos de eficiência, das

abordagens de programação linear desenvolvidas, sob condições de maior

exigência, próximas daquelas que, no limite, se pretende satisfazer com o

sistema de planeamento automático implementado. Apresentam-se aqui os

resultados obtidos com 8 instâncias, todas elas incluindo 30 requisições de

fabrico escolhidas aleatoriamente entre as requisições de fabrico das instân-

cias industriais consideradas anteriormente. A descrição destas instâncias

encontra-se no Apêndice C, apresentando-se na Tabela 4.16 a sua carac-

terização resumida juntamente com a caracterização dos padrões de corte

considerados na sua resolução. De facto, foram geradas 15 destas instân-

cias, mas apenas se referem aquelas que permitiram concluir o planeamento

em cada um dos quatro processos de resolução considerados. Os problemas

restantes falharam nalgum dos processos, geralmente, por inexistência de

solução admisśıvel num dos modelos de programação inteira considerados.

Conforme se poderá verificar, na generalidade, a comparação dos resulta-

dos obtidos com a realização dos testes sobre instâncias de maior dimensão,

com os resultados anteriormente apresentados, permitiu identificar seme-

lhanças em aspectos fundamentais do desempenho das técnicas de resolução

implementadas nestas duas situações, consideravelmente distintas em termos

de dimensionalidade das instâncias testadas. Esta caracteŕıstica permite, de

certa forma, isolar a avaliação do desempenho em termos da qualidade da so-

lução final, da dimensão da instância a resolver, reconhecendo naturalmente

o impacto que problemas de maior dimensão têm em termos de consumo de
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N. de Larguras N. de Bobinas

Ordem de (% largura bobina-máquina) Intermédias N. de Padrões

Fabrico Bobinas Formatos Bobinas Formatos Admisśıveis

P1 8 (2.09%) 22 (6.97%) 8 69 2017

P2 13 (4.24%) 17 (4.77%) 13 62 2628

P3 9 (2.69%) 21 (5.18%) 9 84 8836

P4 3 (1.09%) 27 (6.74%) 3 96 10953

P5 2 (0.73%) 28 (6.69%) 2 195 11358

P6 11 (3.44%) 19 (4.89%) 11 96 4867

P7 10 (3.04%) 20 (4.87%) 10 87 7873

P8 6 (1.35%) 24 (6.98%) 6 137 4882

Tabela 4.16: Resultados da enumeração/selecção de padrões.

recursos computacionais e temporais.

Na Figura 4.16 apresenta-se a representação gráfica dos valores obtidos

para as razões (PL+ arredondamento)/PI e (PL+ arredondamento)/PL

para este novo conjunto de instâncias, procurando-se assim avaliar o desem-

penho dos dois modelos de programação linear em termos do valor final da

função objectivo. Estes resultados permitem-nos extender as observações fei-

tas em relação à Figura 4.15 a este conjunto de problemas. Apesar dos valo-

res obtidos para (PL+arredondamento)/PI e (PL+arredondamento)/PL

serem geralmente superiores a 1, o Modelo 1 apresenta valores consideravel-

mente mais baixos do que o Modelo 2, mantendo-se estes valores entre 1 e

1,05, à semelhança do que acontecia para o conjunto de problemas represen-

tados na Figura 4.15. Relativamente aos valores obtidos para o Modelo 2,

pode observar-se que também aqui é maior a variabilidade dos valores obti-

dos, assumindo valores dentro dum intervalo de maior amplitude. Refira-se

ainda as semelhanças entre o andamento das duas curvas em ambos os grá-

ficos da Figura 4.16, o que reforça o ind́ıcio da necessidade de melhorar a

heuŕıstica de pós-optimização, conforme referido anteriormente.

O tempo computacional usado por ambas as abordagens para resolver as

8 instâncias consideradas apresenta-se nas Tabelas 4.17 e 4.18. Como seria

esperado, o tempo de optimização é, na grande maioria dos casos, consi-

deravelmente superior na resolução baseada em programação inteira. Para

estes problemas, o tempo computacional requerido para a resolução com
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Programação Inteira Programação Linear

+ arredondamento

Geração de Optimização Tempo Optimização Tempo

Padrões (seg.) (seg.) Total (seg.) (seg.) Total (seg.)

P1 21 13 34 3 24

P2 41 136 177 4 45

P3 1732 45132 46864 13 1745

P4 1925 259 2184 17 1942

P5 2922 18 2940 20 2942

P6 531 752 1283 7 538

P7 1261 757 2018 13 1274

P8 146 4021 4167 7 153

Tabela 4.17: Tempo computacional para resolução de instâncias de maior

dimensão (Modelo 1).

base nos modelos de programação linear é, em média de, aproximadamente,

0,12% do tempo necessário à resolução do modelo inteiro correspondente.

Apesar da magnitude das diferença observadas nos tempos computacionais

não ser, na generalidade, restritiva da utilização da programação inteira, em

alguns casos (P3) esta diferença pode ser significativa em termos de efici-

ência operacional, condicionando assim a utilização efectiva do sistema de

planeamento automático em ambiente industrial.

De forma análoga ao que foi feito no caso das instâncias reais, também

aqui se procedeu à comparação dos dois modelos de programação linear

em termos das três componentes de desperd́ıcio consideradas relevantes na

avaliação do seu desempenho. Estes resultados são apresentados na Tabela

4.19. É interessante notar que, na resolução deste conjunto de instâncias,

as diferenças entre os resultados obtidos com base nos dois modelos de pro-

gramação linear se esbatem. Se tivermos em consideração que as diferenças

entre o peso total de papel não são significativas, as soluções fornecidas pela

aplicação de cada um dos modelos podem considerar-se alternativas, permi-

tindo considerar outros critérios, para além do desperd́ıcio, na selecção da

solução a implementar.

Os testes comparativos realizados indiciam um melhor desempenho da

abordagem baseada no Modelo 1 em relação àquela que tem por base o Mo-
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Figura 4.16: Análise do desempenho dos Modelos 1 e 2 na resolução de

problemas de maior dimensão.
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Programação Inteira Programação Linear

+ arredondamento

Geração de Optimização Tempo Optimização Tempo

Padrões (seg.) (seg.) Total (seg.) (seg.) Total (seg.)

P1 21 27 48 1 22

P2 41 305 346 2 43

P3 1723 44952 46675 7 1730

P4 1873 272 2145 9 1882

P5 2933 126 3059 10 2943

P6 527 22 549 4 531

P7 1259 1992 3251 6 1265

P8 144 3775 3919 4 148

Tabela 4.18: Tempo computacional para resolução de instâncias de maior

dimensão (Modelo 2).

Ordem de QuantStock (%) QuantTolExc (%) Desperd́ıcio (%)

Fabrico Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2

P1 0,00 0,00 0,02 0,02 0,06 0,06

P2 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04

P3 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,05

P4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06

P5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06

P6 0,01 0,00 0,01 0,01 0,05 0,07

P7 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,06

P8 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,06

Tabela 4.19: Resultados computacionais para instâncias de maiores dimen-

são (Modelo 1 vs. Modelo 2). (Valores expressos em termos de percentagem

do peso total do papel produzido.)
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delo 2. No entanto, deve ter-se em atenção que os dois modelos pretendem

satisfazer necessidades operacionais diferentes: sempre que a produção para

stock intermédio seja permitida, ou mesmo desejável, deve usar-se o Modelo

1; situações em que os ńıveis de stock intermédio sejam tais que não per-

mitam o seu aumento, será necessária a aplicação do Modelo 2. No caso

de soluções aparentemente semelhantes, e na ausência de outros critérios, o

valor do rácio r = área util/área gasta, calculado com base nos resultados

obtidos com cada um dos modelos, poderá utilizar-se como critério alter-

nativo de selecção entre os dois processos de resolução: sendo r1 e r2 os

valores dos rácios associados aos Modelos 1 e 2, respectivamente, se r2 > r1

será vantajoso para a empresa tentar a renegociação da encomenda para

escoar a produção em excesso, optando pelo Modelo 2. De outra forma, será

prefeŕıvel adoptar a solução proposta pelo Modelo 1 e produzir dentro das

tolerâncias regulamentares.

4.5 Resultados operacionais e conclusões

Neste caṕıtulo foi descrito o núcleo de optimização do sistema de planea-

mento automático do corte de bobinas de papel COOL, desenvolvido sob

solicitação duma indústria papeleira nacional, a Companhia de Papel do

Prado (CPP). Foram aqui apresentadas e justificadas as decisões adoptadas

no desenvolvimento do sistema implementado. Tratando-se duma empresa

de média dimensão, com modos de operação tradicionais, e com pouco his-

torial em termos de inovação, houve necessidade de adaptar o processo de

desenvolvimento às condicionantes impostas pela falta de sistematização da

informação e pela informalidade nos processos de comunicação. Este factor

veio a revelar-se uma forte condicionante no desenvolvimento do projecto,

surgindo assim a necessidade de articular a resolução das dificuldades ine-

rentes à implementação duma aplicação industrial efectiva com a gestão do

relacionamento entre os diferentes intervenientes no seu desenvolvimento.

A abordagem adoptada baseou-se na implementação dum método de

pseudo-exacto para a resolução do problema de corte de rolos com dimen-

sionalidade 11
2 , conforme descrito na Secção 3.4.1. A identificação de duas

fases de corte no processo industrial cujo planeamento de pretendeu auto-
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matizar, exigiu a adaptação do processo de geração de padrões de corte às

caracteŕısticas particulares do processo tecnológico impĺıcito em cada uma

das fases de corte identificadas. Os testes computacionais realizados per-

mitiram validar as decisões assumidas em relação ao método de resolução

adoptado, indiciando, no entanto, a necessidade de proceder à adaptação

da heuŕıstica de pós-optimização de forma a aumentar a fiabilidade do seu

desempenho.

Da aplicação inicial do sistema COOL ao planeamento automático em

ambiente industrial, na CPP, obtiveram-se benef́ıcios relativos notáveis em

termos de facilidade e flexibilidade de planeamento (até então, manual), ra-

pidez e rigor produtivos, acompanhamento do processo produtivo e apoio

à decisão. O entusiasmo e reconhecimento com que estes resultados foram

encarados conduziu mesmo à criação dum departamento de Loǵıstica na

empresa, com funções de gestão e planeamento da produção baseado no

sistema COOL, reflectindo assim o impacto em termos de organização e sis-

tematização dos procedimentos introduzida pela implementação do processo

automático de planeamento da produção e corte de papel.

Também em termos económicos e ambientais os benef́ıcios obtidos foram

consideráveis. Segundo dados obtidos junto da empresa, foram conseguidas

reduções das perdas de transformação em 3%, aproximadamente, correspon-

dendo a 1000 Ton de papel/ano e traduzindo-se em cerca de 6 milhões de

euros/ano de poupança em desperd́ıcios. São de realçar as reduções no con-

sumo de aditivos e energia conseguidas desta forma, que, ao contrário do

papel, não são reutilizáveis.

Do ponto de vista cient́ıfico, as limitações impostas pela natureza prá-

tica do projecto, em termos de prazos e atitude/relação dos intervenientes,

condicionaram a possibilidade de explorar de forma exaustiva técnicas alter-

nativas de resolução do problema. No entanto, a complexidade inerente ao

processo produtivo em estudo permitiu identificar diversos problemas ade-

rentes ao problema de corte unidimensional, motivando assim o trabalho de

investigação subsequente.
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Caṕıtulo 5

Alocação, Sequenciamento e

Corte Integrados

A integração do problema de corte com outros problemas associados ao

processo produtivo do papel não tem sido abordado com frequência na li-

teratura. Porém, são geralmente reconhecidas as limitações das abordagens

individualizadas aos diversos processos da cadeia produtiva e o seu impacto

em termos de qualidade da solução global.

Neste caṕıtulo considera-se o planeamento da produção de papel com

vista à satisfação dum conjunto de encomendas de variados tipos de pro-

dutos (gramagens), admitindo-se a possibilidade de produção simultânea

em várias máquinas de papel com caracteŕısticas próprias. Desta forma, o

problema de corte surge associado ao problema de alocação das encomen-

das às máquinas e ao sequenciamento da produção dos vários produtos nas

diferentes máquinas.

Esta nova situação encontrou motivação no reconhecimento do processo

produtivo do papel decorrente dos trabalhos de investigação e aplicacional

descritos nos caṕıtulos anteriores. A abordagem proposta considera a reso-

lução de forma integrada dos problemas de alocação, sequenciamento e corte

sob a perspectiva comum da minimização do desperd́ıcio de papel produzido,

assumindo-se como uma forma de alargar as considerações de eficiência, em

termos de utilização dos recursos, a um maior número de actividades asso-

ciadas ao processo produtivo.
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5.1 Introdução

Materiais como o papel, chapa, vidro e plástico, são geralmente produzidos

num processo cont́ınuo, com largura fixa, determinada pelas caracteŕısticas

da máquina, sendo posteriormente divididos em larguras inferiores. No caso

da indústria papeleira, a produção do papel é feita em bobinas-máquina, as

quais são posteriormente divididas em bobinas com as dimensões adequadas

às especificações das encomendas que se pretende satisfazer.

Na generalidade, as empresas industriais produtoras de papel possuem

mais do que uma máquina de papel, podendo estas encontrar-se no mesmo

centro produtivo ou em centros produtivos fisicamente distantes. É fre-

quente a atribuição da produção de subconjuntos disjuntos dos produtos da

empresa a cada uma das máquinas. Esta afectação poderá ser determinada

não só pelas caracteŕısticas técnicas das máquinas de papel em questão, mas

também orientar-se por critérios de simplificação operacional. No entanto,

considerações de eficiência do processo produtivo poderão conduzir à pon-

deração da possibilidade de produção conjunta dum ou mais produtos em

várias máquinas de papel, colocando, desta forma, o problema da alocação

das encomendas às diferentes máquinas. Nesta situação, o escalonamento

da produção deverá determinar a afectação às diversas máquinas das enco-

mendas inclúıdas em determinado plano de produção, devendo considerar as

consequências deste processo ao ńıvel das operações de sequenciamento da

produção, corte e distribuição dos produtos fabricados. As decisões relativas

a esta questão podem condicionar significativamente a eficiência na utiliza-

ção das matérias primas e recursos, o cumprimento das datas de entrega e os

custos de distribuição dos produtos, tendo um impacto relevante em termos

de desempenho global da empresa.

Na máquina de papel, são produzidas bobinas de acordo com as espe-

cificações do plano de fabrico. O papel a bobinar é produzido segundo um

processo cont́ınuo, sem produção simultânea de produtos diferentes. A al-

teração do tipo de produto ou gramagem do papel a produzir implica um

processo de transição na produção durante o qual o papel produzido é de

fraca qualidade, sendo considerado desperd́ıcio. A quantidade de papel pro-

duzida durante esta fase depende das caracteŕısticas técnicas da máquina
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de papel e da sequência dos produtos. Desta forma, o impacto desta fase

de transição em termos de eficiência de utilização das matérias primas será

determinado pela quantidade produzida em cont́ınuo dum mesmo produto

e pelo sequenciamento entre os produtos fabricados.

Conforme referido no Caṕıtulo 3, no contexto da definição dos modelos

organizacionais e da sua importância estratégica no apoio à decisão, a inte-

gração expĺıcita das diversas actividades associadas ao processo produtivo

do papel não é, geralmente, considerada nas abordagens propostas na lite-

ratura, apesar de ser reconhecido o seu potencial impacto no desempenho

do processo produtivo. Geralmente, a programação da produção considera

isoladamente o planeamento das actividades relativas à alocação das enco-

mendas a diferentes máquinas, sequenciamento dos produtos e operação de

corte, menosprezando as interacções referidas entre os diferentes processos.

Desta forma, não se encontra garantida a qualidade do planeamento resul-

tante da justaposição destes planeamentos parcelares, podendo assumir um

impacto significativo em termos de ineficiência do processo produtivo, na uti-

lização dos recursos e no desperd́ıcio de papel produzido. A complexidade

que o problema integrado assume associada à dificuldade de interpretação

cŕıtica da solução podem ser apontadas como principais causas da preferên-

cia dada a abordagens individualizadas às diversas actividades do processo

produtivo.

Recentemente, têm surgido algumas propostas de abordagem ao pro-

blema de corte unidimensional integrado com as actividades do processo

produtivo a ele adjacentes, i. e., aquelas com as quais ele se relaciona di-

rectamente. São exemplos deste tipo de abordagens os trabalhos publicados

em [Hendry et al., 1996], [Krichagina et al., 1998], [Menon e Schrage, 2002]

e [Resṕıcio, 2003], inserindo-se, o primeiro, no contexto industrial metalúr-

gico, e os três últimos, no processo produtivo da indústria papeleira. Apesar

de não pretenderem reflectir as preocupações inerentes ao processo produ-

tivo duma forma global, a abordagem conjunta a um número restrito de

problemas reflecte o reconhecimento da importância das inter-relações entre

as decisões tomadas a diferentes ńıveis do processo produtivo, em termos da

qualidade da solução final.

Em [Hendry et al., 1996] é abordado o problema de escalonamento da
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produção de barras de cobre fundido combinado com a resolução do pro-

blema de corte unidimensional, impĺıcito na divisão dessas barras em peças

de menores dimensões. No processo de resolução proposto distinguem-se

duas fases. Na primeira fase, é considerada a resolução do problema de

corte integrando restrições de capacidade relativas ao processo de fundição.

Este problema é resolvido através da aplicação dum conjunto de heuŕısticas

e a solução resultante é usada como entrada da segunda fase. Nesta fase,

recorre-se à resolução do modelo de programação inteira para o problema

de escalonamento da produção dos padrões de corte resultantes da primeira

fase, assumindo-se o objectivo de minimização do tempo total de produção.

Também, em [Krichagina et al., 1998], é proposto um método de resolu-

ção em duas fases para o problema de planeamento da produção de bobinas

de papel e o seu corte em folhas, cujo armazenamento em stock pretende

minimizar os atrasos na satisfação das encomendas. Aliado a este objec-

tivo, considera-se ainda a minimização da ocorrência de paragens da produ-

ção na máquina de papel, do desperd́ıcio e dos custos de armazenamento,

pretendendo-se assim definir uma poĺıtica de escalonamento dinâmica para

satisfação de encomendas futuras. O método de resolução é semelhante ao

anterior, consistindo, a primeira fase, na resolução do problema de corte

unidimensional cuja solução serve de entrada à fase posterior. A resolução

do problema de escalonamento da produção dos padrões de corte de acordo

com os objectivos estabelecidos é determinada através da aplicação de técni-

cas de análise estat́ısticas (análise Browniana), admitindo aleatoriedade na

procura e nas taxas de produção na máquina de papel.

O problema abordado em [Menon e Schrage, 2002] apresenta a parti-

cularidade de considerar a produção em múltiplas máquinas de papel, pre-

tendendo estabelecer a alocação dum conjunto de encomendas às máquinas

dispońıveis de acordo com o objectivo de minimização da quantidade de bo-

binas de papel utilizadas. A complexidade inerente à formulação proposta

para o problema determinou a aceitação duma solução sub-óptima obtida

com base no cálculo de limites inferiores para o problema de corte unidi-

mensional que surge associado ao planeamento da produção em cada uma

das máquinas, estando a qualidade da solução final directamente relacio-

nada com a qualidade do limite inferior utilizado na resolução do problema
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de alocação.

Finalmente, refere-se a abordagem apresentada em [Resṕıcio, 2003] ao

problema de escalonamento da produção de bobinas de papel, de várias fa-

mı́lias de produtos, ao longo dum horizonte de planeamento, considerando

restrições de capacidade na máquina de papel. A técnica de resolução adop-

tada baseia-se num algoritmo de partição e geração de colunas, permitindo

obter soluções exactas para o problema integrado do planeamento da ca-

pacidade de produção com o problema de corte impĺıcito à satisfação das

encomendas inclúıdas no plano de fabrico.

O problema abordado no presente caṕıtulo considera a elaboração do

plano de produção dum conjunto de encomendas do mesmo tipo de papel e

gramagens diversas, admitindo-se a possibilidade de produção de cada en-

comenda numa de K máquinas de papel dispońıveis, com caracteŕısticas

técnicas próprias. Por questões operacionais relacionadas, p. e., com a uni-

formidade do produto, identificação das encomendas, layout das fábricas e

distribuição dos produtos pelos clientes, a satisfação duma encomenda de-

verá ser feita exclusivamente a partir da produção duma única máquina de

papel. A produção em cont́ınuo dum determinado tipo de produto, nas má-

quinas de papel, é feita em gramagens crescentes ou decrescentes, sendo que

cada transição entre gramagens implica a produção de papel cuja quanti-

dade depende da sequência de gramagens e que, por ser de fraca qualidade,

deve ser considerada como desperd́ıcio. Nestas condições, a definição do

escalonamento da produção sob a perspectiva de minimização da quanti-

dade de papel produzido deverá integrar a resolução dos três subproblemas:

alocação das encomendas às várias máquinas de papel, sequenciamento das

diversas gramagens em cada uma das máquinas e definição de quantidades e

padrões de corte para encomendas de gramagem comum. Na secção seguinte

será descrito o processo de construção da formulação matemática adoptada

para o problema. Neste contexto, serão introduzidos os problemas de afecta-

ção generalizado e do caixeiro viajante, por corresponderem aos problemas

clássicos da Investigação Operacional com os quais se identificam, respectiva-

mente, os problemas de alocação e sequenciamento que ocorrem no processo

produtivo do papel. Posteriormente será proposta uma abordagem de re-

solução para o problema integrado, na qual se procurará tirar proveito das
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caracteŕısticas particulares de decomposição apresentadas pela formulação

adoptada. Finalmente, serão apresentados alguns resultados computacionais

obtidos com a implementação da abordagem desenvolvida na perspectiva de

analisar o seu desempenho em termos de eficiência e qualidade das soluções

obtidas.

5.2 Definição do problema integrado

No contexto do problema integrado aqui definido, e de acordo com a notação

usada aquando da definição do problema de corte de rolos, na Secção 3.4.1,

considera-se uma encomenda como um conjunto de bobinas finais de um

mesmo tipo de produto, gramagem, e largura, wi, e que deve ser satisfeita

na quantidade ri a partir da divisão das bobinas-máquina. Note-se que não

é, aqui, considerada a imposição de satisfação da encomenda de bobinas

com diâmetro fixo. Desta forma, o problema de corte impĺıcito à divisão das

bobinas-máquina nas larguras encomendadas assume dimensionalidade 1 1
2 ,

obtendo-se a sua solução através da resolução da relaxação linear do modelo

do problema de corte unidimensional, conforme também referido na Secção

3.4.1.

Na modelação adoptada para o problema em questão, assume-se como

objectivo a minimização da quantidade total de papel produzido nas diversas

máquinas. O processo de construção da formulação matemática resultante

da integração dos problemas de alocação, sequenciamento e corte considera-

dos, será descrito com base na estrutura modular apresentada pelo problema

global e na identificação das inter-relações relevantes entre os subproblemas

que o constituem. A formulação previamente introduzida para o problema de

corte unidimensional é adaptada à sua integração com a formulação clássica

para o problema de afectação generalizado, que surge associado à alocação

das encomendas às máquinas. Posteriormente, o processo de sequenciamento

da produção das gramagens nas diferentes máquinas é inclúıdo através do

reconhecimento da sua identificação formal com o problema do caixeiro vi-

ajante assimétrico.
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5.2.1 Problema de corte

Admitindo que se encontra definido o conjunto de encomendas a cortar em

determinada máquina de papel, o problema de minimização da quantidade

de papel a cortar de cada uma das gramagens identifica-se, naturalmente,

com o problema de corte de rolos, cuja formulação se apresentou na Secção

3.4.1, adaptado à situação em que se admite flexibilidade nos diâmetros dos

rolos finais e tolerâncias nas quantidades a satisfazer:

min
∑

j∈J

xj (5.1)

sujeito a:

Liri ≤
∑

j∈J

aijxj ≤ Uiri, ∀i∈I (5.2)

xj ≥ 0, ∀j∈J (5.3)

I : conjunto dos ı́ndices das encomendas i,

J : conjunto dos ı́ndices dos padrões admisśıveis j,

xj : comprimento a cortar do padrão j,

aij : número de vezes que a largura da bobina final i surge no padrão j,

ri : quantidade da encomenda i,

Li : limite inferior da tolerância na quantidade da encomenda i,

Ui : limite superior da tolerância na quantidade da encomenda i.

A formulação apresentada corresponde à relaxação linear do problema

de corte unidimensional, exprimindo assim o problema de corte de dimensi-

onalidade 11
2 que se pretende modelar. Apesar da simplificação introduzida

através da eliminação da imposição de integralidade nas variáveis de decisão

xj , a resolução do problema exige ainda a enumeração, impĺıcita ou expĺıcita,

do conjunto de padrões de corte admisśıveis, estando a complexidade deste

processo directamente relacionada com o número de encomendas envolvido

e com a relação entre as suas larguras e a largura máxima admisśıvel para

os padrões de corte.
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5.2.2 Integração dos problemas de alocação e corte das en-

comendas

A definição da afectação das encomendas às diversas máquinas de papel

onde se considera a possibilidade de execução do respectivo plano de pro-

dução identifica-se formalmente com o problema clássico da Investigação

Operacional designado por problema de afectação generalizado1. Este pro-

blema assume como objectivo a maximização do lucro associado à afectação

de m tarefas a n máquinas, sendo cada uma das tarefas executada em, pre-

cisamente, uma máquina, e considerando-se restrições de capacidade das

máquinas na definição da afectação. A formulação padrão para este pro-

blema baseia-se na definição dum conjunto de variáveis binárias que permi-

tem identificar a execução, ou não, duma tarefa em cada uma das máquinas,

apresentando-se, geralmente, da seguinte forma:

max
∑

i∈I

∑

k∈K

pikγik (5.4)

sujeito a:

∑

k∈K

γik = 1, ∀i∈I (5.5)

∑

i∈I

wikγik ≤ uk, ∀k∈K (5.6)

γik ∈ {0, 1}, ∀i∈I , ∀k∈K (5.7)

K : conjunto dos ı́ndices das máquinas k,

I : conjunto dos ı́ndices das tarefas i,

pik : lucro associado à execução da tarefa i na máquina k,

wik : capacidade da máquina k usada na execução da tarefa i,

uk : limite de capacidade na máquina k,

γik =

{

1, se a tarefa i é executada na máquina k,

0, restantes casos.

1Na literatura anglo-saxónica, este problema é designado por Generalized Assignment

Problem (GAP).
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As restrições 5.5 têm a função de definir a injectividade na atribuição de

cada tarefa a uma máquina, enquanto a consideração do limite de capacidade

em cada uma das máquinas é inclúıda através do conjunto de restrições 5.6.

Trata-se dum problema de natureza combinatória para o qual a atenção

dedicada ao desenvolvimentos de métodos de resolução para este tipo de

problemas, ao longo de vários anos, permite dispor duma variedade consi-

derável de algoritmos que permitem resolver o problema de forma eficiente

[Çela, 2002]. Dentre estes, distinguem-se os algoritmos que exploram as ca-

racteŕısticas combinatórias do problema através da relação entre as soluções

do primal e do dual, os que se baseiam no método simplex e aqueles que con-

sistem na adaptação de técnicas de optimização em redes à resolução deste

problema. Para problemas de grande dimensão, torna-se particularmente

adequada a aplicação das evoluções do algoritmo de pesquisa em árvore com

ramificação e limitação: algoritmo de partição e geração de colunas (branch

and cut) e algoritmo de partição e corte (branch and price) [Barnhart et al.,

1998].

É neste enquadramento que, em [Menon e Schrage, 2002], é apresentado

um modelo de programação inteira que integra o problema de alocação das

encomendas às máquinas com o processo de corte, sob o objectivo comum de

minimização do custo total da produção. Este modelo é constrúıdo com base

no problema de corte, ao qual são acrescentadas restrições de capacidade

em cada uma das máquinas. A definição da alocação das encomendas é

modelada através da inclusão da variável binária γik assim (re-)formulada:

γik =

{

1, se a encomenda i é cortada na máquina k,

0, restantes casos.

A adaptação do modelo apresentado em [Menon e Schrage, 2002] ao

problema considerado neste texto, resulta na seguinte formulação:

min
∑

j∈J

∑

k∈K

ckxjk (5.8)

sujeito a:

∑

j∈J

xjk ≤ uk, ∀k∈K (5.9)
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Liriγik ≤
∑

j∈J

aijkxjk ≤ Uiriγik, ∀i∈I , ∀k∈K (5.10)

∑

k∈K

γik = 1, ∀i∈I (5.11)

xjk ≥ 0, ∀j∈J , ∀k∈K (5.12)

γik ∈ {0, 1}, ∀i∈I , ∀k∈K (5.13)

K : conjunto dos ı́ndices das máquinas de papel k,

xjk : comprimento a cortar do padrão j na máquina k,

aijk : número de vezes que a largura da bobina final i surge

no padrão j, cortado na máquina k,

ck : custo associado à produção unitária da máquina k,

(Restantes variáveis e parâmetros assumem o significado anterior.)

A inclusão do coeficiente ck na função objectivo permite distinguir os

custos a associar a quantidades unitárias produzidas em diferentes máquinas.

No enquadramento do processo produtivo do papel, o coeficiente ck será

particularmente útil na ponderação da produção alternativa em máquinas

de papel em que a largura da bobina-máquina é diferente. Nesta situação, a

decisão de cortar determinado padrão numa das posśıveis máquinas deverá

distinguir situações em que o desperd́ıcio lateral resultante difira, não sendo,

desta forma, suficiente a minimização do comprimento do papel produzido.

Aliás, esta questão foi já referida na Secção 4.3.5, a propósito da modelação

do corte a partir de stock intermédio para a Companhia de Papel do Prado.

As restrições 5.9 exprimem os limites de capacidade em cada uma das

máquinas onde é admitida a produção do conjunto de encomendas que se

pretende programar. A condição de cada encomenda ser produzida em ape-

nas uma das posśıveis máquinas é expressa pelo conjunto de restrições 5.11,

através da consideração das variáveis γik. A conjugação destas restrições

com o conjunto de restrições 5.10 implica, de forma indirecta, a produção

exclusiva de cada padrão em apenas uma máquina.



5.2 Definição do problema integrado 159

5.2.3 Extensão da formulação ao sequenciamento de grama-

gens

A alocação de encomendas de diferentes gramagens a uma mesma máquina

implica a necessidade de definir o sequenciamento a adoptar na produção das

diferentes gramagens, assumindo-se, conforme referido, critérios de minimi-

zação do papel total produzido. A expressão dos custos associados à transi-

ção entre gramagens, em termos de quantidade de papel produzida, implica,

de acordo com este objectivo, a integração do problema de sequenciamento

dos produtos numa máquina com o problema de alocação das encomendas

às máquinas.

No problema de sequenciamento das diversas gramagens alocadas a cada

uma das máquinas reconhecem-se facilmente semelhanças com o problema

de determinação do caminho hamiltoniano de custo mı́nimo num grafo,

assumindo-se que os nós representam as gramagens e os arcos, os custos

de transição entre a produção sucessiva de duas gramagens. Uma vez que

no problema de sequenciamento de gramagens não está impĺıcita a definição

dum percurso fechado, a identificação formal entre os dois problemas exige

a consideração dum vértice fict́ıcio, com ligação a todos os outros vértices

e custos de transição nulos, que permitirá identificar a interrupção do per-

curso. Desta forma, considere-se o grafo dirigido G = (V,A), sendo V o

conjunto dos n vértices do grafo e A o conjunto de arcos. Para o problema

em estudo, em que se pretende considerar o conjunto completo de permu-

tações entre as diversas gramagens a produzir numa máquina de papel, a

modelação adequada à determinação do caminho mı́nimo entre os diversos

vértices do grafo identifica-se com a formulação teórica do Problema do Cai-

xeiro Viajante2. A resolução deste problema estabelece como objectivo a

determinação do menor percurso fechado que um vendedor deve percorrer,

de forma a visitar um conjunto completo de cidades (vértices), sendo, cada

cidade, visitada uma única vez. Na sua formulação como problema de pro-

gramação inteira, assume-se a definição duma matriz de custos a associar

2Este problema é designado na literatura anglo-saxónica por Travelling Salesman Pro-

blem (TSP), tendo sido introduzida mais recentemente a designação equivalente de Tra-

velling Salesperson Problem.
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aos diversos arcos do grafo, T = (tij), sendo a inclusão de cada arco no

percurso final determinado pelo valor das variáveis binárias τij , definidas da

seguinte forma:

τij =

{

1, se a cidade j é visitada imediatamente a seguir à cidade i,

0, restantes casos.

Assim, a formulação geralmente adoptada para o problema do caixeiro

viajante é a seguinte:

min
∑

i∈V

∑

j∈V

tijτij (5.14)

sujeito a:

∑

j∈V

τij = 1, ∀i∈V (5.15)

∑

i∈V

τij = 1, ∀j∈V (5.16)

∑

i∈V

∑

j∈V

τij ≤ |W | − 1, ∀W⊂V :1≤|W |≤n−1 (5.17)

τij ∈ {0, 1}, ∀j∈V , ∀j∈V (5.18)

W : subconjunto de vértices do grafo.

(Restantes variáveis e parâmetros assumem o significado anterior.)

As restrições 5.15 e 5.16 definem o conjunto completo de permutações

entre as n cidades a visitar. A restrição 5.17 pretende eliminar percursos

fechados (sub-tours) entre um subconjunto W de vértices do grafo, estabe-

lecendo que os arcos que unem os |W | vértices inclúıdos em W serão, no

máximo, |W | − 1, o que implica a existência de, pelo menos, um arco que

liga o subconjunto de vértices W a um vértice externo a W .

Uma vez que se trata dum problema NP-dif́ıcil [Burkard, 2002], para o

qual apenas os procedimentos baseados em enumeração garantem a optima-

lidade da solução final, torna-se crucial dispor de heuŕısticas que assegurem

a qualidade da solução encontrada. Distinguem-se três classes de heuŕısticas
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para a resolução do problema do caixeiro viajante: heuŕısticas construtivas,

que constroem o percurso passo a passo; heuŕısticas de melhoramento, que,

a partir duma solução inicial, procuram melhorá-la através de alterações

sucessivas no percurso; e meta-heuŕısticas. Os métodos construtivos apre-

sentam como principal vantagem a rapidez com que é constrúıda a solução,

sendo esta, em geral, de fraca qualidade. O desempenho das heuŕısticas de

melhoramento depende da estratégia de pesquisa adoptada, apresentando,

geralmente, uma relação inversa entre o tempo de execução e a qualidade

da solução final. A aplicação de meta-heuŕısticas permite atingir soluções

de qualidade significativamente superior à conseguida com os métodos an-

teriores, mas os longos tempos de execução que implicam poderão restringir

a sua aplicação em situações práticas.

Note-se que, no caso em estudo, se admite a possibilidade de sentidos

de transição opostos poderem implicar custos de transição diferentes entre

o mesmo par de gramagens, tendo-se, por essa razão, considerado a versão

assimétrica do problema do caixeiro viajante (tij 6= tji).

A integração do problema de sequenciamento de gramagens na formu-

lação anteriormente apresentada para o problema integrado de alocação e

corte de encomendas (5.8-5.13) exige a definição matemática do subconjunto

de gramagens associadas às encomendas alocadas a uma mesma máquina.

Para tal, considere-se G como o conjunto dos ı́ndices das diferentes grama-

gens a incluir no plano de produção. Para cada máquina k, o subconjunto

de ı́ndices das gramagens associadas a cada uma das máquinas, Gk ⊂ G,

define-se da seguinte forma:

Gk = {g ∈ G : γik = 1 e i é uma encomenda de gramagem g} ∪ {0}, ∀k∈K

(5.19)

Conforme já referido, no sequenciamento das gramagens não existe a ne-

cessidade de pré-definição duma gramagem inicial. A inclusão do elemento 0

em cada um dos subconjuntos Gk destina-se a permitir identificar um vértice

fict́ıcio cuja posição na permutação óptima, permitirá definir a interrupção

do percurso, sendo nulos os custos associados às transições de e para este

vértice.

Desta forma, a integração dos problemas identificados em torno do pla-
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neamento da produção do papel em múltiplas máquinas, pode assumir a

formulação apresentada pelo seguinte modelo matemático de programação

inteira mista:

min
∑

j∈J

∑

k∈K

ckxjk +
∑

k∈K

∑

m∈Gk

∑

n∈Gk

cktmnkτmnk (5.20)

sujeito a:

∑

j∈J

xjk +
∑

m∈Gk

∑

n∈Gk

tmnkτmnk ≤ uk, ∀k∈K (5.21)

Liriγik ≤
∑

j∈J

aijkxjk ≤ Uiriγik, ∀i∈I , ∀k∈K (5.22)

∑

k∈K

γik = 1, ∀i∈I (5.23)

∑

m∈Gk

τmnk = 1, ∀n∈Gk
, ∀k∈K (5.24)

∑

n∈Gk

τmnk = 1, ∀m∈Gk
, ∀k∈K (5.25)

∑

m∈Gk

∑

n∈Gk

τmnk ≤ |W | − 1, ∀k∈K , ∀W⊂Gk:1≤|W |≤n−1 (5.26)

xjk ≥ 0, ∀j∈J , ∀k∈K (5.27)

γik ∈ {0, 1}, ∀i∈I , ∀k∈K (5.28)

τmnk ∈ {0, 1}, ∀m∈Gk
, ∀n∈Gk

, ∀k∈K (5.29)

(5.30)

Gk : conjunto dos ı́ndices das gramagens a produzir na máquina k,

W : subconjunto de Gk,

tmnk : custo associado à transição da gramagem m para a

gramagem n, ambas produzidas na máquina k,

τmnk =















1, se a gramagem n é produzida imediatamente a

seguir à gramagem m, na máquina k,

0, restantes casos.

(Restantes variáveis e parâmetros assumem o significado anterior.)
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A integração do problema de sequenciamento na modelação proposta

anteriormente para o problema integrado de alocação e corte (5.8-5.13),

reflecte-se fundamentalmente em termos da quantidade do papel produzido.

Assim, tornou-se necessária a adaptação da função objectivo de forma a

incluir a minimização de papel produzido na fase de transição entre gra-

magens. As restrições 5.22 contabilizam essa quantidade na verificação dos

limites de capacidade das máquinas. A integração dos subproblemas de alo-

cação das encomendas, sequenciamento das gramagens e corte, assume uma

dimensão que permite desde já excluir a possibilidade de aplicação de técni-

cas de resolução convencionais, tais como o algoritmo de pesquisa em árvore.

Note-se que, cada ramificação nas variáveis que definem a alocação das en-

comendas (γik), exige a resolução dum conjunto de problemas de corte, com

a sua inerente dificuldade de resolução. A inclusão das restrições relativas

ao sequenciamento de gramagens (restrições 5.24-5.26 e 5.29) resulta num

acréscimo de complexidade, devido à dificuldade de resolução do problema

do caixeiro viajante para as gramagens a produzir em cada uma das má-

quinas. Mesmo técnicas de resolução mais recentes baseadas no algoritmo

de pesquisa em árvore [Barnhart et al., 1998], não possibilitam a obtenção

de soluções óptimas em tempo útil para este problema. De qualquer forma,

poderia sempre colocar-se a questão da utilidade prática do esforço investido

na determinação da solução óptima para o modelo completo. Considerando

a inexactidão inerente à instanciação dos parâmetros utilizados no modelo

(custos de transição, capacidade das máquinas, tolerâncias das quantida-

des a produzir) a garantia da optimalidade efectiva da solução encontrada

implicaria uma análise da sensibilidade do modelo para os parâmetros em

questão, em torno dessa solução. Assim, torna-se adequado recorrer a téc-

nicas que permitam encontrar uma solução heuŕıstica de qualidade para o

problema em questão.

5.3 Método de resolução

Considerando a questionável utilidade e manifesta dificuldade da resolução

exacta da formulação resultante para a modelação integrada dos processos

de alocação, sequenciamento e corte em questão, procedeu-se ao desenvolvi-



164 Alocação, Sequenciamento e Corte Integrados

mento duma abordagem que permitisse resolver o problema de forma efici-

ente. Dada a originalidade do problema abordado e a falta de valores de re-

ferência para avaliação da qualidade das soluções obtidas, optou-se por uma

abordagem sequencial ao problema, com a qual se pretende obter soluções de

qualidade. Pretende-se ainda que estes valores constituam, posteriormente,

medidas de avaliação do desempenho de abordagens alternativas.

A abordagem desenvolvida para resolução do problema completo, deno-

minada ASC-3Passos, procura explorar a sua natureza modular, bem como

as relações entre os vários subprocessos identificados em torno do processo

produtivo do papel, consistindo na execução sequencial dos seguintes passos:

Passo 1 Inicialmente apenas são considerados os problemas de alocação de

encomendas e respectivo corte nas máquinas, ignorando, em termos

da quantidade de papel produzido, o impacto associado à transição

entre a produção de gramagens diferentes numa mesma máquina. A

resolução deste problema reduzido baseia-se na aplicação do método

de decomposição de Benders para problemas de programação inteira

mista, aplicado à formulação 5.8-5.13. Apesar dos limites de capaci-

dade serem considerados durante a resolução deste problema reduzido,

a solução obtida não garante o cumprimento desses requisitos, uma

vez que, conforme se verá, o processo de resolução adoptado apenas

considera limites inferiores das quantidades de papel necessárias para

satisfação das encomendas.

Passo 2 Com base na solução obtida no Passo 1, procede-se ao sequen-

ciamento das gramagens a produzir em cada uma das máquinas, in-

cluindo o desperd́ıcio inerente à transição entre gramagens na avalia-

ção da quantidade de papel a produzir em cada máquina. O processo

de sequenciamento adoptado orienta-se pelas regras práticas que defi-

nem este procedimento em ambiente industrial. A solução resultante

poder-se-á apresentar como uma solução admisśıvel para o problema

completo, dependendo para tal do cumprimento das restrições relativas

à capacidade das máquinas, que, mais uma vez, não estão garantida-

mente verificadas.
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Passo 3 O melhoramento da solução anterior poderá ser atingido através

do ajustamento da afectação das gramagens a cortar em cada uma das

máquinas. Para tal, consideram-se as encomendas duma mesma gra-

magem, cortadas numa mesma máquina, como entidades indiviśıveis

que, mediante critérios de minimização do desperd́ıcio inerente à tran-

sição entre gramagens, poderão ser realocadas a máquinas diferentes.

A heuŕıstica desenvolvida faz uso das caracteŕısticas particulares do

problema em questão, tentando simultaneamente garantir o cumpri-

mento das restrições de capacidade nas máquinas e atingir soluções

com menor quantidade de papel utilizada.

A Figura 5.1 representa esquematicamente o método de resolução que se

acaba de descrever.

Seguidamente, passa-se a apresentar a descrição pormenorizada das três

fases de resolução que se acabam de referir sucintamente.

5.3.1 Resolução dos problemas de alocação e corte (Passo 1)

Os problemas inteiros são, em geral, dif́ıceis de resolver. Desta forma to-

mam particular significado métodos que permitam reconhecer e tirar partido

da estrutura particular de determinado problema de forma a acelerar o seu

processo de resolução. É neste contexto que são geralmente referidos os mé-

todos de decomposição para problemas de programação matemática [Mahey,

2002], como forma de proceder à resolução iterativa de problemas de optimi-

zação de grandes dimensões que apresentam uma estrutura de subsistemas

inter-relacionados. Neste contexto, refere-se em particular o método de de-

composição de Benders como uma das primeiras e mais referidas técnicas

propostas para a decomposição de problemas lineares inteiros mistos. Para

além das vantagens naturais associadas à aplicação de técnicas de decompo-

sição à resolução de problemas de grandes dimensões, o método de Benders

aplicado à partição de sistemas heterogéneos possibilita a decomposição de

problemas combinatórios, NP-dif́ıceis de grandes dimensões, em subproble-

mas mais fáceis de resolver e, eventualmente, alguns deles polinomiais.

O método de decomposição de Benders aplica-se a problemas lineares

inteiros mistos, onde um conjunto de variáveis inteiras de ligação permitem
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estabelecer a relação entre os diversos subproblemas. A formulação matricial

padrão para aplicação deste método é a seguinte:

min cx+ dγ (5.31)

sujeito a:

Ax+Dγ ≥ b (5.32)

x ≥ 0, γ ∈ S (5.33)

Nesta formulação, x é um vector definido em Rn e γ é um vector de

dimensão p e componentes definidas num subconjunto de Z (S ⊂ Zp). O

vector b dos termos independentes encontra-se definido em Rp.

A ideia base para aplicação do método de decomposição de Benders

reside na presunção de que, para um vector γ̄ admisśıvel, o problema seguinte

é de fácil resolução:

min cx (5.34)

sujeito a:

Ax ≥ b−Dγ̄ (5.35)

x ≥ 0 (5.36)

O problema dual para este problema identifica-se com o seguinte pro-

blema de programação paramétrica:

max(b−Dγ̄)u (5.37)

sujeito a:

ATu ≤ c (5.38)

u ≥ 0 (5.39)

Note-se que o conjunto de soluções admisśıveis do problema dual não

depende da instância particular de γ, e que não será um conjunto vazio
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se o problema original 5.31-5.33 tiver solução. Pelo Teorema de Dualidade

Forte (Lema de Farkas na forma primal), o problema dual permite ainda

definir o conjunto de soluções admisśıveis, Υ, para γ, tais que exista x ≥ 0

e Ax ≥ b−Dγ:

Υ = {γ ∈ Rp : (b−Dγ)v ≤ 0, ∀v ∈ K = {u ∈ Rm : ATu ≤ 0, u ≥ 0}}

(5.40)

Desta forma, a resolução do problema original passa a considerar a re-

solução do seguinte problema mestre impĺıcito:

min v(γ) + dy (5.41)

sujeito a:

γ ∈ Υ ∩ S (5.42)

Nesta formulação assume-se que v(γ) representa a solução óptima do

problema reduzido 5.34-5.36, ou, identicamente, a solução óptima do cor-

respondente problema dual, sendo ambas função de cada instância de γ

considerada.

O método de decomposição de Benders toma particular significado no

contexto da resolução do problema integrado de alocação e corte em questão.

De facto, a natureza destes subproblemas, assim como a formulação 5.8-5.13,

proposta para o problema integrado, permite identificar facilmente os requi-

sitos para aplicação deste método de decomposição. De facto, assumindo

um vector admisśıvel γ̄, fica definida uma posśıvel alocação do conjunto de

encomendas do plano de fabrico às K máquinas de papel. Desta forma, a

formulação apresentada decompõe-se em vários subproblemas de corte se-

parados, um para cada uma das gramagens a produzir em cada uma das

máquinas.

No entanto, a multiplicidade de problemas de corte resultantes do pro-

cesso de decomposição, aliada à dificuldade inerente à sua resolução indivi-

dual, dificulta a obtenção da solução óptima para cada um dos problemas

de corte, necessária à resolução do problema mestre. Esta questão é pasśıvel

de ser contornada através do desenvolvimento e aplicação de limites infe-

riores de qualidade para a quantidade de papel a cortar em cada uma das
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máquinas [Menon e Schrage, 2002]. Desta forma, a transformação de variá-

veis Xk =
∑

j∈J xjk, definida para todas as K máquinas de papel, permite

estabelecer a seguinte reformulação do problema mestre:

min
∑

k∈K

ckXk (5.43)

sujeito a:

Xk ≤ uk, ∀k∈K (5.44)

Xk ≥ LIk(γ), ∀k∈K (5.45)
∑

k∈K

γik = 1, ∀i∈I (5.46)

Xk ≥ 0, ∀k∈K (5.47)

γik ∈ {0, 1}, ∀i∈I , ∀k∈K (5.48)

LIk : limite inferior definido para a quantidade de papel a

produzir na máquina k.

(Restantes variáveis e parâmetros assumem o significado anterior.)

Nesta formulação inteira mista, o valor final das variáveis Xk exprime

a estimativa da quantidade de papel a cortar em cada uma das máquinas

para satisfação das encomendas, sendo a associação entre o problema de

alocação das encomendas e o problema de corte em cada uma das máqui-

nas estabelecido pelo valor das variáveis de ligação γik. A restrição 5.44

limita a estimativa da quantidade de papel a cortar em cada uma das má-

quinas dentro dos respectivos limites de capacidade sendo a satisfação das

encomendas garantida pela satisfação dos limites inferiores LIk. Dada a

natureza heuŕıstica da técnica de resolução desenvolvida para o problema

global, a inclusão de limites de tolerância nas quantidades encomendadas no

modelo resultante da aplicação da decomposição de Benders não foi consi-

derada relevante. Assim, pretendeu-se simplificar a aplicação desta técnica,

sem comprometer significativamente a aplicabilidade da solução final. A

restrição 5.46 pretende assegurar que cada encomenda seja produzida em

apenas uma máquina.
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A resolução efectiva do problema integrado de alocação e corte através da

formulação resultante da decomposição do problema implica a necessidade

de dispor de limites inferiores, LIk, de qualidade para o valor óptimo do

problema de corte. Tal permite reduzir a resolução do problema integrado

à resolução do problema mestre 5.43-5.48, de forma a definir o valor das

variáveis de ligação γik. É com base no valor destas variáveis que se processa

a construção da solução completa do problema original, através da resolução

de cada um dos problemas de corte que surge associado à produção de cada

gramagem nas diversas máquinas de papel. Desta forma, torna-se justificável

o investimento na construção de limites de qualidade para o problema de

corte, uma vez que a simplificação introduzida por este processo de resolução

é significativa em termos de eficiência, encontrando-se a qualidade da solução

final condicionada pela qualidade dos limites aplicados.

Note-se que, na definição dos limites inferiores LIk, para a quantidade

de papel a produzir em cada uma das máquinas, não se considera a produ-

ção impĺıcita na transição entre gramagens. De facto, a construção destes

limites superiores baseia-se apenas nos problemas de corte em cada uma das

máquinas inerentes à satisfação das encomendas, ignorando-se, para já, as

implicações em termos da quantidade de papel produzida, resultantes da

produção de diversas gramagens em cada uma das máquinas. A considera-

ção de limites inferiores para o problema de corte impĺıcito, permite obter

um limite inferior para a quantidade de papel a cortar, não só para este

problema reduzido mas também para o problema completo de alocação, se-

quenciamento e corte. A representatividade deste valor como estimativa do

valor final da função objectivo é, no entanto, pouco fiável, uma vez que não

considera aspectos relativos ao sequenciamento entre gramagens, os quais

podem condicionar fortemente o valor final da quantidade de papel produ-

zida.

Limites inferiores para o problema de corte

Conforme já referido, na resolução do problema integrado em estudo, optou-

se por ignorar a possibilidade de impor diâmetros fixos nas bobinas a produ-

zir, passando assim o problema de corte associado a apresentar dimensionali-
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dade 11
2 . No entanto, a simplificação introduzida na formulação do problema

de corte unidimensional através da relaxação das variáveis de decisão que

definem as quantidades a cortar, não elimina completamente a dificuldade de

resolução deste problema. De facto, a geração, impĺıcita ou expĺıcita, da to-

talidade de padrões admisśıveis mantém-se necessária à obtenção da solução

óptima, permitindo a complexidade inerente a este processo justificar, em

situações particulares, a vantagem do esforço investido no desenvolvimento

de limites inferiores de qualidade para o problema de corte unidimensional.

É também no contexto da resolução do problema integrado de alocação

e corte de encomendas que, em [Menon e Schrage, 2002], são apresenta-

dos vários limites inferiores para o problema de corte unidimensional. Para

a maioria dos limites inferiores áı propostos o tempo de computação é li-

nearmente dependente da dimensão do problema o que permite diminuir

significativamente o tempo necessário à resolução do problema mestre. De

seguida, apresenta-se a descrição resumida de dois desses limites inferiores,

encontrando-se a explicação exaustiva dos respectivos processos de cálculo

no artigo original. A selecção destes dois limites, dentre os seis propostos em

[Menon e Schrage, 2002], baseou-se na sua adequação ao problema particular

que se pretende resolver.

Limite baseado na largura da bobina-máquina (LII) O cálculo deste

limite baseia-se na largura da bobina produzida na máquina de papel e a

partir da qual serão obtidas as várias encomendas.

Considere-se a satisfação duma encomenda com largura e quantidade

associadas wi e ri, respectivamente, a partir do corte duma bobina-máquina

com largura Wk, produzida na máquina k. Um limite inferior da quantidade

necessária para satisfazer essa encomenda obtém-se através do cálculo da

seguinte expressão:

LII =
wiri

Wk

(5.49)

O limite inferior assim calculado considera a perspectiva (demasiado)

optimista de não haver desperd́ıcio lateral no processo de corte, admitindo

a possibilidade de toda a área do papel produzido ser utilizada na satisfação

das encomendas.
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A utilização LII na formulação do problema 5.43-5.48 corresponderia à

seguinte reformulação do conjunto de restrições 5.45:

Xk ≥
∑

i∈I

wiri

Wk

γik, ∀k∈K (5.50)

Facilmente se reconhece a natureza grosseira da estimativa obtida por

este processo de cálculo. No entanto, o limite inferior para o problema de

corte assim calculado alia a vantagem de simplicidade de compreensão com a

facilidade de cálculo, sobrepondo-se estes factores, em situações particulares,

à necessidade duma estimativa mais precisa.

Limite baseado no problema de corte reduzido (LIII) Uma abor-

dagem alternativa ao cálculo de limites inferiores consiste em formular e

resolver uma simplificação do problema original através da aplicação de téc-

nicas de programação linear. Um limite inferior para o problema de corte

em estudo pode ser deduzido desta forma, através da selecção dum conjunto

de larguras de encomendas representativas do problema completo, com as

quantidades encomendadas devidamente ajustadas, resolvendo o problema

de corte com este conjunto de encomendas reduzido.

Considere-se que, dum conjunto de I encomendas, com larguras wi (i=1,

..., I) e quantidades encomendadas ri, são seleccionadas três larguras, wA,

wB e wC (wA < wB < wC e wA ≤ wi, ∀i), sendo seis o número de padrões

admisśıveis, obtidos com a conjugação das três larguras. O ajustamento das

quantidades a cortar de cada uma destas larguras realiza-se com base nas

quantidades das encomendas originais da seguinte forma:

rA =
∑

i:wA≤wi<wB

ri (5.51)

rB =
∑

i:wB≤wi<wC

ri (5.52)

rC =
∑

i:wi≥wC

ri (5.53)

A consideração das variáveis de decisão pj (j=1, ..., 6) para representação

das quantidades a cortar de cada um dos seis padrões admisśıveis, conduz à

seguinte formulação do problema de corte reduzido:
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LIII = min

6
∑

j=1

pj (5.54)

sujeito a:

6
∑

j=1

amjpj ≥ rm, m = A,B,C (5.55)

pj ≥ 0, j = 1, . . . , 6 (5.56)

amj : número de vezes que wm surge na constituição do padrão j.

A consideração deste processo de cálculo para o limite inferior do pro-

blema de corte que surge associado a uma máquina k obtém-se com a subs-

tituição do conjunto de restrições 5.45 pelas seguintes restrições:

Xk ≥
6
∑

j=1

pjk (5.57)

6
∑

j=1

amjpjk ≥
∑

i:wA≤wi<wB

γikri, m = A (5.58)

6
∑

j=1

amjpjk ≥
∑

i:wB≤wi<wC

γikri, m = B (5.59)

6
∑

j=1

amjpjk ≥
∑

i:wi≥wC

γikri, m = C (5.60)

pjk ≥ 0, j = 1, . . . , 6 (5.61)

O processo de cálculo deste limite inferior para o problema de corte uni-

dimensional é, naturalmente, mais complexo do que o referido anteriormente

para LII . Uma vez que se pressupõe a enumeração completa dos padrões

de corte admisśıveis, torna-se fundamental manter sob controlo o número

de larguras representativas que se opta por considerar. Para um número

de larguras seleccionadas superior a três, a dimensão do problema mestre

poderá aumentar substancialmente e, assim, atrasar de forma significativa

o processo de resolução [Menon e Schrage, 2002].
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Para o caso em estudo, a construção de padrões deverá respeitar a im-

possibilidade de misturar, num mesmo padrão de corte, encomendas de gra-

magens diferentes, tornando-se necessário considerar, para cada uma das

máquinas, um conjunto de padrões de corte associado a cada uma das grama-

gens a programar. Note-se ainda que o processo de enumeração de padrões

poderá não ser comum a todas as máquinas de papel, uma vez que depende

da largura da bobina-máquina produzida (Wk). A qualidade do limite su-

perior resultante dependerá estreitamente do processo utilizado na selecção

das larguras wA, wB e wC , devendo a sua escolha orientar-se por critérios

de representatividade do problema completo, considerando a necessidade de

controlo do número de padrões.

5.3.2 Resolução do problema de sequenciamento (Passo 2)

A identificação do processo de decisão do sequenciamento de gramagens

em cada uma das máquinas com o problema do caixeiro viajante, permite

adoptar uma técnica de resolução clássica deste último tipo de problemas à

resolução do problema de sequenciamento em questão. No entanto, a dificul-

dade associada à resolução deste tipo de problemas determinou a adopção do

procedimento emṕırico aplicado, na prática, à resolução deste problema em

ambiente industrial. Assim, na definição do sequenciamento das gramagens

a produzir em cada uma das máquinas, considera-se apenas a possibilidade

de produção por ordem crescente ou decrescente das gramagens. Sendo o

problema assimétrico, o critério de ordenação a adoptar será determinado

pela solução que apresentar menor quantidade de papel desperdiçada em

resultado do processo de transição entre gramagens.

A opção de não considerar processos de sequenciamento mais complexos

foi determinada pelo facto de, a esse acréscimo de complexidade, correspon-

der uma perda de eficiência considerável em termos de tempo de processa-

mento sem garantia de compensação significativa em termos de qualidade

da solução final. De facto, o processo de ordenação natural, adoptado geral-

mente na prática industrial, é determinado pela análise das caracteŕısticas

técnicas da máquina de papel, que associam menor desperd́ıcio de transição

a menores variações entre as gramagens a produzir. Desta forma, o enqua-
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dramento industrial do problema em estudo permite justificar a simplicidade

da heuŕıstica de sequenciamento adoptada.

A definição do sequenciamento das gramagens a produzir, executada da

forma descrita, não exige a resolução dos problemas de corte que surgem

associados à produção das várias gramagens, em cada uma das máquinas de

corte, podendo ser aplicado directamente à solução do problema de alocação

e corte reduzido (5.43-5.48). No entanto, a avaliação desta solução, e a veri-

ficação da sua admissibilidade em termos do cumprimento das restrições de

capacidade associadas a cada uma das máquinas, implicará necessariamente

a resolução dos diversos problemas de corte impĺıcitos na solução.

5.3.3 Ajustamento da solução (Passo 3)

O processo de construção da solução para o problema integrado de aloca-

ção, sequenciamento e corte, conforme descrito nas secções anteriores, po-

derá determinar o incumprimento das limitações de capacidade impostas à

solução pela restrição 5.21. Tendo em vista a convergência para uma so-

lução que se torne admisśıvel, foi desenvolvida uma heuŕıstica com a qual

se pretende proceder à realocação das gramagens produzidas em cada uma

das máquinas cuja capacidade está a ser excedida pela solução resultante do

sequenciamento. A heuŕıstica desenvolvida considera as quantidades progra-

madas para cada gramagem, em cada máquina, como entidades indiviśıveis

(pacotes de encomendas), não considerando a possibilidade de realocação

individual das encomendas duma mesma gramagem. O processo de realoca-

ção de gramagens procura dar preferência a soluções que conduzam a uma

redução da quantidade total de papel produzida, tentando-se, assim, obter

melhorias da solução final para o problema completo. Encontrando-se satis-

feitas as restrições de capacidade, a heuŕıstica possibilita melhoramento da

solução final através do eventual estabelecimento de ńıveis de aspiração nas

quantidades máximas produzidas em cada máquina.

A estrutura geral do algoritmo de realocação das gramagens apresenta-

se, de forma esquemática, na Figura 5.2. Este algoritmo pressupõe a prévia

construção dos vectores X e U, com tantas posições quanto o número total

de máquinas: o vector X destina-se a armazenar a actualização das quanti-
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Figura 5.2: Ajustamento da solução.

dades programadas para cada uma das máquinas pela solução resultante do

sequenciamento, e o vector U regista a capacidade de cada máquina.

Este algoritmo de ajuste da solução baseia-se na manutenção dum vector

de ı́ndices de máquinas, denominado IndiceMaquina, ordenado pelo valor da

diferença X[·] − U [·] associado a cada uma das máquinas. Na sua forma

original, o algoritmo é executado enquanto existirem máquinas em que esse

valor seja positivo, tentando-se proceder à realocação dum dos pacotes de en-

comendas produzido na máquina que apresenta maior valor para X[·]−U [·],

i. e., aquela a que se refere o primeiro elemento do vector IndiceMaquina.

Quando não for posśıvel reafectar a produção de nenhum desses pacotes a

uma outra máquina sem que a sua capacidade seja ultrapassada, considera-

se um indicativo de esgotamento eminente da capacidade das máquinas, o
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que se admite como critério alternativo de paragem do algoritmo.

A reformulação da condição de satisfação da capacidade das máquinas

pode ser executada de forma a permitir obter melhorias da solução final

em termos da quantidade total de papel programada. A parametrização da

condição de paragem relativa à satisfação da capacidade, permite estabele-

cer um ńıvel de aspiração para a quantidade máxima a produzir de forma a

que, sempre que a interrupção do algoritmo seja determinada pela satisfa-

ção dessa condição, a sua re-execução com quantidades máximas reduzidas

em cada uma das máquinas pode conduzir a uma melhoria da solução em

termos do valor da função objectivo assumida para o problema completo de

alocação, sequenciamento e corte. A execução sequencial deste algoritmo,

com reduções progressivas nas quantidades máximas a produzir em cada

máquina, deverá terminar quando a condição de paragem do algoritmo for

determinada pela impossibilidade de execução de realocação de pacotes de

encomendas da primeira máquina do vector IndiceMaquina.

Facilmente se reconhecem as limitações inerentes a esta heuŕıstica de

reajustamento, pela forma pouco exaustiva como explora as possibilidades

combinatórias na reformulação da solução. Um leque extenso de alternativas

poderia ser enumerado, na perspectiva de alargamento das potencialidades

do algoritmo na pesquisa duma solução de melhor qualidade. No entanto,

apenas se pretende evidenciar a necessidade de ajustamento da solução e os

objectivos que devem orientar o algoritmo de pesquisa duma solução de qua-

lidade superior à obtida pelos processos prévios de alocação das encomendas

e sequenciamento de gramagens.

Note-se que, a avaliação da solução obtida pelos processos de alocação

das encomendas e sequenciamento de gramagens, não considera a resolução

dos diversos problemas de corte impĺıcitos nessa solução. Conforme já re-

ferido, apenas um limite inferior para as quantidades associadas a cada um

destes problemas de corte foi, até este ponto, considerada. A manutenção

desta base de cálculo durante o processo de ajustamento da solução, con-

dicionará a efectividade da solução final, uma vez que as quantidades de

papel produzidas serão certamente alteradas pela forma como se processará

o corte das bobinas-máquina com vista à satisfação das encomendas. No en-

tanto, na realocação de gramagens executada de acordo com o procedimento
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descrito, haverá uma tendência natural para juntar numa mesma máquina

pacotes de encomendas duma mesma gramagem. Desta forma, a soma das

quantidades programadas, inicialmente, para cada pacote deixa de consti-

tuir um limite inferior garantido para o corte dos dois pacotes numa mesma

máquina, devido ao aumento das possibilidades combinatórias das encomen-

das pertencentes a esses dois pacotes. Admitindo-se a compensação destes

dois efeitos contraditórios em termos de quantidades, optou-se, por uma

questão de eficiência computacional, pela manutenção da identificação das

quantidades a cortar de cada pacote de encomendas com a adição das quan-

tidades associadas a cada pacote de encomendas na solução inicial. Porém,

reconhece-se a ainda posśıvel inadmissibilidade da solução resultante após a

heuŕıstica de reajustamento, mesmo na situação de paragem do algoritmo

por inexistência de incumprimento de restrições de capacidade. Apenas a

resolução individual de cada um dos problemas de corte associados à solução

final permitirá avaliar com precisão a sua admissibilidade.

5.4 Resultados computacionais

Os testes computacionais realizados à implementação da técnica de resolu-

ção do problema integrado de alocação, sequenciamento e corte, conforme

descrita na secção anterior, tiveram como objectivo fundamental a validação

desta técnica no estabelecimento de valores de referência de qualidade para

desenvolvimentos futuros, adoptando-se para critério de avaliação o valor

assumido pelo rácio entre um minorante e um majorante para cada um dos

problemas testados. A originalidade do problema aqui abordado impediu

a avaliação comparativa do desempenho da abordagem desenvolvida com

eventuais abordagens alternativas publicadas na literatura. Também a com-

paração com resultados reais, nomeadamente, fornecidos pela empresa que

serviu de suporte ao desenvolvimento do sistema COOL, descrito na Secção

4, não foi posśıvel, uma vez que o modo de operação da Companhia de Papel

do Prado não se enquadra na situação de planeamento aqui considerada.

Na implementação computacional dos algoritmos desenvolvidos foi utili-

zada a linguagem de programação C e os resultados aqui apresentados foram

obtidos num computador pessoal baseado no processador Pentium III a 450
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Problema Quantidade Gramagem N. de RF’s

(Kg) (g/m2)

OF200LX03 51964 200 13

OF250LP01 35000 250 5

OF250LP03 21500 250 5

OF275LP01 39817 275 7

OF280LX01 45217 280 9

OF300LP01 43500 300 13

OF325LX01 13500 325 5

OF325LX04 118358 325 13

OF425LX01 82513 425 8

Tabela 5.1: Instâncias de teste reais.

MHz. Na resolução dos modelos de optimização recorreu-se ao módulo de

optimização inteira mista do CPLEX v.8.1.

Na realização dos testes computacionais cujos resultados aqui se sinte-

tizam foram, mais uma vez, utilizadas as instâncias descritas no Apêndice

C. Inicialmente, apresentam-se alguns resultados obtidos com as instâncias

reais, fornecidas pela CPP, considerando para tal combinações entre gra-

magens dum mesmo produto. Posteriormente, procedeu-se à realização dos

mesmos testes, mas agora considerando as instâncias de maiores dimensões,

denominadas de P1 a P8. Nas Tabelas 5.1 e 5.2 sintetizam-se as caracteŕıs-

ticas de maior relevância das instâncias de teste consideradas. Note-se que,

para as instâncias de maiores dimensões, tornou-se necessário adaptá-las à

situação em estudo, tendo-se para tal procedido à alteração da gramagem

comum de 200 g/m2, para os diversos valores apresentados na Tabela 5.2,

permitindo assim contemplar uma maior diversidade de situações de teste,

em termos de possibilidades combinatórias de gramagens.

Os testes realizados, consideraram situações de programação simultânea

de duas, três e quatro gramagens distintas. Na globalidade dos testes, ape-

nas se considerou a possibilidade de produção em duas máquinas diferentes,

assumindo-se para largura útil das bobinas, 2540 e 2480 mm. A capacidade

de produção das máquinas foi definida, para cada instância, com base no

peso das quantidades encomendadas, sendo idêntica em ambas as máquinas.

O seu valor é calculado dividindo a quantidade total a programar pelo nú-
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Problema Quantidade Gramagem N. de RF’s

(Kg) (g/m2)

P1 131418 200 30

P2 181213 250 30

P3 138499 275 30

P4 178045.5 280 30

P5 223940 300 30

P6 212587 325 30

P7 183092 400 30

P8 151171 425 30

Tabela 5.2: Instâncias de teste de dimensão 30.

mero de máquinas, aplicando ao valor resultante um factor multiplicativo,

FACT CAP. Nos testes realizados, este parâmetro tomou os valores de 1, 2,

1, 15 e 1, 10, de forma a permitir analisar o comportamento da solução em

função da folga em termos de capacidade das máquinas.

Na Tabela 5.3 apresentam-se os valores assumidos em ambas as máqui-

nas, durante os testes computacionais realizados, para as quantidades de

papel desperdiçadas durante a transição entre as gramagens cuja produção

é pretendida. Os valores apresentados encontram-se em metros, uma vez

que são estas as unidades de medida utilizadas internamente pelo sistema

implementado. A sua apresentação em unidades de peso dificultaria a sua

conversão para unidades de comprimento devido à variação da gramagem

do papel produzido durante estas fases de transição. Note-se que, apesar

da simetria da Tabela, na realidade esta propriedade não se verifica pois,

sendo a produção de diferentes gramagens obtida através da variação da ve-

locidade da máquina, o sentido de variação da velocidade é determinante na

estabilização da nova gramagem a produzir. No entanto, não foi considerado

relevante para a análise do desempenho do método em estudo a consideração

das assimetrias inerentes ao processo de transição.

O critério de avaliação do método de solução desenvolvido baseou-se no

cálculo do rácio entre um limite inferior (LI) e superior (LS) para a função

custo, calculados para cada uma das instâncias. O limite inferior conside-

rado é obtido através da resolução do problema integrado de alocação e corte

das encomendas, de acordo com o modelo (5.43-5.48). Numa abordagem ini-
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Gramagem (g/m2)

200 250 275 280 300 325 400 425

200 0 700 800 900 1000 1100 1200 1300

250 700 0 700 800 900 1000 1100 1200

275 800 700 0 700 800 900 1000 1100

280 900 800 700 0 700 800 900 1000

300 1000 900 800 700 0 700 800 900

325 1100 1000 900 800 700 0 700 800

400 1200 1100 1000 900 800 700 0 700

425 1300 1200 1100 1000 900 800 700 0

Tabela 5.3: Quantidades de transição entre gramagens (metros).

cial, optou-se por assumir LII no cálculo do limite inferior do problema de

corte impĺıcito no modelo, dada a sua maior simplicidade de implementação.

Entretanto, a consideração do tipo de análise que se pretendeu fazer aliada

à qualidade dos resultados finais obtidos deste modo, tornou desnecessária

a implementação de limites inferiores mais complexos e de maior exigência

do ponto de vista computacional. O cálculo do limite superior, LS, é obtido

com base na solução do método ASC-3Passos, sendo resolvidos posterior-

mente cada um dos problemas de corte que surgem associados à produção

de cada uma das gramagens nas diferentes máquinas. Desta forma, o cál-

culo de LS poderá basear-se numa solução que não verifique as restrições

de capacidade de produção das máquinas, considerando-se, no entanto, que

a solução óptima, se existir, nunca conduzirá a um valor superior a LS, o

que permite considerá-lo como um majorante do valor óptimo da função

objectivo do problema. Note-se ainda que, na resolução do problema de

corte, é relaxada a condição de integralidade das variáveis de decisão, cor-

respondentes ao número de padrões, de acordo com o processo de produção

cont́ınua que se assumiu para enquadramento do problema em considera-

ção. Desta forma, o rácio LI/LS, calculado para cada uma das instâncias,

permite estabelecer uma relação entre valores que limitam, superior e inferi-

ormente, a solução óptima para o problema, obtendo-se um valor indicativo

do erro relativo apresentado pela solução obtida com a técnica de resolução

desenvolvida.
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A caracterização dos problemas resolvidos utilizando as instâncias re-

ais fornecidas pela CPP, encontra-se na Tabela 5.4. Para cada problema,

apresenta-se o nome das instâncias reais consideradas, o número total de

requisições de fabrico e a quantidade total a programar. Cada uma das

instâncias apresenta gramagem diferente das restantes consideradas na reso-

lução do respectivo problema, pelo que o número de instâncias corresponderá

ao número de gramagens a programar simultaneamente.

Os resultados obtidos com a resolução destes problemas encontram-

se sintetizados na Tabela 5.5. Para os valores de FACT CAP indicados,

apresenta-se o valor do rácio LI/LS, o tempo de resolução do problema e

admissibilidade, ou não, da solução final, após a resolução dos problemas

de corte associados a cada gramagem programada em cada uma das máqui-

nas. Note-se que, para todos os problemas considerados, foi encontrada uma

solução admisśıvel na resolução dos problemas de alocação e corte integra-

dos, segundo o modelo (5.43-5.48), referindo-se a análise de admissibilidade

apenas à solução final, obtida após a resolução efectiva dos diversos pro-

blemas de corte impĺıcitos na solução resultante da aplicação do método de

resolução ASC-3Passos. O rácio em análise apresenta, para os problemas

resolvidos, valores que, variando entre 88% e 95%, permitem afirmar que,

na generalidade, as soluções constrúıdas pelo método ASC-3Passos se apre-

sentam relativamente próximas da solução óptima. Para estas instâncias

de dimensões relativamente pequenas, a variação do parâmetro FACT CAP

não introduz, geralmente, qualquer alteração na solução, em termos dos va-

lores assumidos por LI e LS. Tal facto significa que a redução de capacidade

de produção não é suficiente para provocar a perturbação da solução final do

método ASC-3Passos, sendo a resolução dos problemas de corte impĺıcitos

que irá determinar a admissibilidade da solução integrada. Apenas para os

problemas LP3G01 e LP2G03, a redução de capacidade de produção das

máquinas provoca a alteração da solução obtida na alocação das encomen-

das, resultando na alteração da solução final. No entanto, essa alteração

apresenta consequências opostas, em termos do valor do rácio em análise,

não permitindo inferir qualquer conclusão.

A caracterização dos problemas resolvidos utilizando as instâncias com

30 requisições de fabrico, apresentadas no Apêndice C, encontra-se na Ta-
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N. de Gramagens : 2

Problema Integrado Instâncias reais No de Encomendas Quant. Total (Kg)

LX2G01 OF200LX03, OF280LX01 22 97181

LX2G02 OF200LX03, OF325LX04 26 170322

LX2G03 OF200LX03, OF425LX01 21 134477

LX2G04 OF280LX01, OF325LX04 22 163575

LX2G05 OF280LX01, OF425LX01 17 127730

LX2G06 OF325LX04, OF425LX01 21 200871

LP2G01 OF250LP01, OF275LP01 12 74817

LP2G02 OF250LP01, OF300LP01 18 78500

LP2G03 OF275LP01, OF300LP01 20 83317

N. de Gramagens : 3

Problema Integrado Instâncias reais No de Encomendas Quant. Total (Kg)

LX3G01 OF200LX03, OF280LX01, OF325LX01 27 110681

LX3G02 OF200LX03, OF280LX01, OF325LX04 35 215539

LX3G03 OF200LX03, OF280LX01, OF425LX01 30 179694

LX3G04 OF280LX01, OF325LX01, OF425LX01 22 141230

LX3G05 OF280LX01, OF325LX04, OF425LX01 30 246088

LP3G01 OF250LP01, OF275LP01, OF300LP01 25 118317

LP3G02 OF250LP03, OF275LP01, OF300LP01 25 104817

N. de Gramagens : 4

Problema Integrado Instâncias reais No de Encomendas Quant. Total (Kg)

LX4G01 OF200LX03, OF280LX01, OF325LX01, OF425LX01 35 193194

LX4G02 OF200LX03, OF280LX01, OF325LX04, OF425LX01 43 298052

Tabela 5.4: Caracterização dos problemas integrados baseados em instâncias reais.
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N. de Gramagens : 2

FACT CAP = 1,20 1,15 1,10

Problema LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss.

LX2G01 0,93 1 S 0,93 2 S 0,93 1 N

LX2G02 0,94 8 S 0,94 8 S 0,94 7 S

LX2G03 0,88 1 S 0,88 0 S 0,88 0 S

LX2G04 0,95 8 S 0,95 8 S 0,95 9 S

LX2G05 0,89 1 S 0,89 1 S 0,89 1 S

LX2G06 0,89 23 S 0,89 23 N 0,89 21 N

LP2G01 0,91 0 S 0,91 1 S 0,91 1 S

LP2G02 0,93 7 S 0,93 7 S 0,93 7 S

LP2G03 0,9 1 N 0,89 2 N 0,89 1 N

N. de Gramagens : 3

FACT CAP = 1,20 1,15 1,10

Problema LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss.

LX3G01 0,93 2 S 0,93 1 S 0,93 2 N

LX3G02 0,94 9 S 0,94 9 S 0,94 8 S

LX3G03 0,9 1 S 0,9 2 S 0,9 2 S

LX3G04 0,88 1 S 0,88 1 S 0,88 1 S

LX3G05 0,92 8 S 0,92 9 S 0,92 8 S

LP3G01 0,9 8 N 0,91 3 N 0,91 1 N

LP3G02 0,89 2 N 0,89 2 N 0,89 2 N

N. de Gramagens : 4

FACT CAP = 1,20 1,15 1,10

Problema LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss.

LX4G01 0,89 2 S 0,89 2 S 0,89 1 S

LX4G02 0,91 9 S 0,91 9 S 0,91 9 S

Tabela 5.5: Resultados computacionais para instâncias reais.



5.4 Resultados computacionais 185

bela 5.6. Para esta classe de problemas, a sua denominação indica quais as

instâncias consideradas. Também aqui, cada instância inclúıda num mesmo

problema apresenta gramagem diferente das restantes instâncias, de acordo

com a alteração apresentada na Tabela 5.2. Uma vez que cada instância

inclui uma número fixo de requisições de fabrico, o número de instâncias a

programar simultaneamente é indicativo da dimensionalidade apresentada

pelo problema de programação integrada a resolver.

Os resultados obtidos com a resolução destes problemas encontram-se

sintetizados nas Tabelas 5.7, 5.8 e 5.9, para problemas que consideram a

programação de duas, três e quatro gramagens, respectivamente. De todas

as possibilidades combinatórias de instâncias, apresentam-se apenas os pro-

blemas para os quais foi encontrada uma solução admisśıvel na resolução dos

problemas de alocação e corte integrados, para os três valores de FACT CAP

considerados. O rácio em análise apresenta, para estes problemas, valores

entre 93% e 98%, permitindo reforçar a convicção da qualidade do método de

resolução implementado. Também para estas instâncias, a variação do parâ-

metro FACT CAP não introduz, geralmente, qualquer alteração na solução,

em termos dos valores assumidos por LI e LS, sendo a resolução dos pro-

blemas de corte impĺıcitos que irá determinar a admissibilidade da solução

integrada. Conforme já verificado na análise relativa à classe de problemas

baseados em instâncias reais, alterações do valor do rácio LI/LS resultantes

da alteração da solução que determina LI não implicam variações significati-

vas no valor do respectivo rácio, não apresentando, no entanto, um sentido de

variação definido ( Probs2 3 5, Probs2 5 8, Probs 2 3 6 7, Probs3 5 6 8, p.

e.). Em alguns casos (Probs2 5, Probs3 5, Probs5 7, Probs5 8, Probs1 2 5

e Probs2 5 8), a variação de FACT CAP resulta na manutenção do valor

de LI acompanhada da alteração do valor de LS. Tal deve-se à acção da

heuŕıstica de ajuste da solução, na tentativa, com ou sem sucesso, de satis-

fazer as restrições de capacidade. Para os problemas referidos, esta situação

verifica-se na transição entre os valores de FACT CAP de 1,15 para 1,10. No

entanto, torna-se interessante verificar que, no caso dos problemas Probs3 5,

Probs5 7 e Probs5 8, a referida alteração de FACT CAP conduziu à transi-

ção duma situação de não admissibilidade para a verificação desta condição.

Tal facto resulta de, na situação de FACT CAP assumir o valor de 1,15, a
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solução que é submetida à heuŕıstica de ajustamento não violar as condições

de capacidade, o que acontece apenas após a resolução dos problemas de

corte impĺıcitos à obtenção da solução efectiva do problema. Nestes casos, a

redução de FACT CAP para 1,10 permitiu a identificação da violação des-

tas restrições de capacidade pela heuŕıstica de ajustamento, procedendo-se

à alteração da alocação das encomendas às máquinas, resultando na admis-

sibilidade da solução final.

Os testes realizados permitem verificar que, entre as duas classes de

problemas testados, os resultados obtidos não apresentam variações signifi-

cativas.

Em termos de tempo computacional, os valores apresentados permitem

verificar uma tendência de crescimento com o aumento do número de requi-

sições de fabrico e gramagens consideradas por cada problema, resultante

do aumento das possibilidades combinatórias impĺıcito.

O rácio, LI/LS, no qual se baseou a avaliação dos resultados apresenta,

na generalidade dos casos, um valor elevado, superior a 90%. É natural

que os menores valores ocorram quando as quantidades a programar são

menores e o número de gramagens consideradas maior. Nestas situações,

o peso relativo das quantidades de transição entre gramagens é maior e o

consequente aumento de LS provoca uma diminuição relativa do valor do

rácio em análise.

As observações efectuadas em relação ao impacto de FACT CAP em

termos de admissibilidade da solução final, indiciam a necessidade de con-

siderar, em casos de capacidade definida, a afectação da capacidade real

por um factor multiplicativo inferior a 1, de forma a que a heuŕıstica de

ajustamento proceda à pesquisa de soluções que conduzam ao equiĺıbrio da

capacidade utilizada nas máquinas, evitando situações em que a posterior

construção da solução final resulte na sua inadmissibilidade por incumpri-

mento das restrições de capacidade. Os valores apresentados para o tempo

computacional não implicam a exclusão da possibilidade de aplicação suces-

siva do método de resolução, para uma gama de valores do referido factor

multiplicativo, de forma a permitir seleccionar, no final, a melhor solução

obtida.

Em conclusão, os resultados obtidos permitem validar a inovadora abor-
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N. de Gramagens : 2 N. de Gramagens : 3 N. de Gramagens : 4

Problema Integrado Quant. Total (Kg) Problema Integrado Quant. Total (Kg) Problema Integrado Quant. Total (Kg)

Probs1 2 312649 Probs1 2 5 536589 Probs1 2 3 5 675088

Probs1 3 269917 Probs1 3 5 493857 Probs1 2 5 7 719681

Probs1 5 355358 Probs1 5 8 506529 Probs1 2 5 8 687760

Probs1 6 344005 Probs2 3 5 543670 Probs2 3 5 6 756257

Probs1 8 282589 Probs2 3 6 532317 Probs2 3 5 7 726762

Probs2 3 319730 Probs2 3 7 502822 Probs2 3 5 8 694841

Probs2 5 405171 Probs2 5 7 588263 Probs2 3 6 7 715409

Probs2 6 393818 Probs2 5 8 556342 Probs2 5 7 8 739434

Probs2 7 364323 Probs3 5 6 575026 Probs2 6 7 8 728081

Probs2 8 332402 Probs3 5 7 545531 Probs3 5 6 7 758118

Probs3 5 362439 Probs3 5 8 513610 Probs3 5 6 8 726197

Probs3 6 351086 Probs3 6 8 502257 Probs5 6 7 8 770790

Probs3 7 321591 Probs3 7 8 472762

Probs3 8 289670 Probs5 6 7 619619

Probs5 6 436527 Probs5 6 8 587698

Probs5 7 407032 Probs5 7 8 558203

Probs5 8 375111 Probs6 7 8 546850

Probs6 7 395679

Probs6 8 363758

Probs7 8 334263

Tabela 5.6: Caracterização dos problemas integrados baseados nas instâncias P1... P8.
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N. de Gramagens : 2

FACT CAP = 1,20 1,15 1,10

Problema LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss.

Probs1 2 0,96 77 S 0,96 26 S 0,96 25 S

Probs1 3 0,97 879 S 0,97 290 S 0,97 279 S

Probs1 5 0,96 5406 S 0,96 2333 S 0,96 2281 N

Probs1 6 0,93 55 S 0,93 55 S 0,93 55 S

Probs1 8 0,96 56 S 0,96 53 S 0,96 51 S

Probs2 3 0,97 260 S 0,97 258 S 0,97 260 S

Probs2 5 0,94 2374 N 0,94 2299 N 0,95 1882 N

Probs2 6 0,94 47 S 0,94 45 S 0,94 45 S

Probs2 7 0,97 237 S 0,97 229 S 0,97 243 S

Probs2 8 0,96 46 S 0,96 42 S 0,96 46 S

Probs3 5 0,96 2546 N 0,96 2590 N 0,97 2112 S

Probs3 6 0,94 291 S 0,94 293 S 0,94 303 N

Probs3 7 0,98 473 S 0,98 516 S 0,98 499 S

Probs3 8 0,97 290 S 0,97 302 S 0,97 298 S

Probs5 6 0,93 646 S 0,93 621 S 0,93 652 N

Probs5 7 0,95 2422 S 0,95 2515 N 0,96 1929 S

Probs5 8 0,96 2393 S 0,96 2382 N 0,96 1863 S

Probs6 7 0,94 263 S 0,94 275 S 0,94 267 S

Probs6 8 0,93 73 S 0,93 73 N 0,93 73 N

Probs7 8 0,96 143 S 0,96 143 S 0,96 139 N

Tabela 5.7: Resultados computacionais para instâncias de maiores dimensões. (Programação de 2 gramagens).
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N. de Gramagens : 3

FACT CAP = 1,20 1,15 1,10

Problema LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss.

Probs1 2 5 0,95 2425 S 0,95 2396 N 0,95 2596 N

Probs1 3 5 0,96 2579 S 0,96 2573 S 0,96 2588 S

Probs2 3 5 0,96 2610 N 0,95 2536 N 0,95 2534 N

Probs2 3 6 0,95 304 S 0,95 310 S 0,95 283 S

Probs2 3 7 0,97 494 S 0,97 488 S 0,97 492 S

Probs2 5 7 0,95 2491 S 0,95 2478 N 0,95 2459 N

Probs2 5 8 0,95 2420 S 0,95 2407 N 0,96 2350 N

Probs3 5 6 0,94 884 S 0,94 858 S 0,94 872 S

Probs3 5 7 0,96 2667 S 0,96 2697 S 0,96 2653 N

Probs3 5 8 0,96 2597 S 0,96 2596 S 0,96 2588 N

Probs3 6 8 0,94 339 S 0,94 310 S 0,94 335 S

Probs3 7 8 0,97 516 S 0,97 519 S 0,97 533 S

Probs5 6 7 0,94 860 S 0,94 861 S 0,94 832 N

Probs5 6 8 0,94 667 S 0,94 677 S 0,94 660 S

Probs5 7 8 0,96 2450 S 0,96 2457 S 0,96 2848 S

Probs6 7 8 0,95 305 S 0,95 315 S 0,95 301 S

Tabela 5.8: Resultados computacionais para instâncias de maiores dimensões. (Programação de 3 gramagens).
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N. de Gramagens : 4

FACT CAP = 1,20 1,15 1,10

Problema LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss. LI/LS Tempo (seg.) Admiss.

Probs1 2 3 5 0,96 2635 S 0,96 2637 S 0,96 2734 N

Probs1 2 5 7 0,95 2527 S 0,95 2546 S 0,95 2550 S

Probs1 2 5 8 0,95 2513 S 0,95 2439 S 0,95 2474 S

Probs2 3 5 6 0,95 900 S 0,95 891 S 0,95 880 S

Probs2 3 5 7 0,95 2737 S 0,95 2741 N 0,95 2752 N

Probs2 3 5 8 0,96 2646 S 0,96 2687 N 0,96 2982 N

Probs2 3 6 7 0,95 527 S 0,95 547 S 0,94 432 N

Probs2 5 7 8 0,95 2538 S 0,95 2546 S 0,95 2563 S

Probs2 6 7 8 0,95 310 S 0,95 304 S 0,95 1120 S

Probs3 5 6 7 0,95 1117 S 0,95 1117 S 0,95 906 S

Probs3 5 6 8 0,95 904 S 0,95 922 S 0,96 2704 S

Probs5 6 7 8 0,95 879 S 0,95 896 S 0,95 888 S

Tabela 5.9: Resultados computacionais para instâncias de maiores dimensões. (Programação de 4 gramagens).
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dagem adoptada, com base no método de resolução ASC-3Passos, para o

caso de processos de produção cont́ınuos. A qualidade dos resultados apre-

sentados permite considerá-la como um marco referencial para desenvolvi-

mentos a efectuar posteriormente.

5.5 Conclusões

São geralmente reconhecidas as limitações que enfermam as abordagens a

processos individuais, ignorando a forma como esses se inter-relacionam com

os restantes processos duma cadeia produtiva, na determinação conjunta da

qualidade do seu desempenho. Desta forma, uma abordagem integrada dos

diversos processos surge na tentativa de extender considerações de optimi-

zação a segmentos da cadeia produtiva que incluam processos nos quais se

reconheçam inter-relações na determinação da qualidade da solução final.

Neste caṕıtulo, em concreto, foi abordado o problema do planeamento da

produção de papel em várias máquinas sob uma perspectiva integradora dos

processos de alocação e corte das encomendas, e sequenciamento das gra-

magens em cada uma das máquinas, resultando numa abordagem inovadora

do problema, para o qual é proposto um método de resolução.

O processo de dissecação do problema completo, orientado pelo objec-

tivo da minimização do papel produzido, permitiu identificar três problemas

clássicos da Investigação Operacional que surgem em torno do processo pro-

dutivo do papel: o problema de afectação generalizado que surge associado

à alocação das encomendas às máquinas de papel, o problema do caixeiro vi-

ajante para determinação do sequenciamento das gramagens em cada uma

das máquinas e o problema de corte unidimensional na determinação da

forma como as bobinas-máquina são divididas em bobinas finais. A identifi-

cação da forma como estes três problemas se relacionam permitiu convergir

para uma formulação inteira mista do problema integrado. A complexidade

assumida por esta versão completa do problema implicou a necessidade de

desenvolvimento duma técnica heuŕıstica para a sua resolução. Para tal,

foi desenvolvido um método de resolução sequencial (ASC-3Passos), com

o qual se procurou explorar a caracteŕıstica modular que o problema com-

pleto apresenta, bem como a forma como se relacionam os três subproblemas
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identificados.

A avaliação comparativa da técnica de resolução proposta viu-se im-

pedida pela originalidade da forma como é, aqui, abordado este problema

integrado. No entanto, pretendeu-se uma aplicação de utilidade prática em

que critérios de eficiência se sobrepõem à garantia de soluções quasi-óptimas,

tendo ficado estabelecida uma referência de qualidade para desenvolvimen-

tos futuros. O elevado grau combinatório apresentado pelo problema, deixa

a convicção de que se encontra identificada uma oportunidade de aplicação

das mais sofisticadas técnicas de optimização combinatória, nomeadamente,

meta-heuŕısticas.

A principal contribuição do trabalho exposto neste caṕıtulo reside no

facto de se propor um método de abordagem inovador para um conjunto

de problemas que surgem em torno do processo produtivo do papel e que

são, geralmente, abordados de forma individual. Note-se ainda que a par-

ticularização ao contexto produtivo do papel não limita a aplicabilidade da

abordagem proposta, uma vez que facilmente se identifica a ocorrência de

situações semelhantes na indústria textil, metalo-mecânica, vidreira e do

plástico - sempre que exista um processo produtivo cont́ınuo de múltiplos

produtos com recurso a mais do que uma máquina.



Caṕıtulo 6

Conclusões e

Desenvolvimentos Futuros

Neste caṕıtulo, apresentam-se as conclusões gerais desta dissertação, com

referência às principais questões, teóricas e práticas, que foram surgindo na

realização do trabalho de investigação aqui descrito, bem como as principais

contribuições e resultados atingidos. Procede-se a uma análise cŕıtica do

trabalho realizado e perspectivam-se, em termos genéricos, posśıveis orien-

tações de trabalhos futuros.

6.1 Conclusões

Os contributos fundamentais do trabalho realizado no âmbito desta disser-

tação consistiram na identificação do potencial de aplicação das técnicas de

Investigação Operacional (IO), oferecido pela indústria papeleira, nos seus

diversos ńıveis de actuação, tendo-se, posteriormente, procedido ao desen-

volvimento de abordagens de optimização para alguns dos problemas pro-

dutivos identificados, numa perspectiva de racionalização na utilização dos

recursos. O real significado, em termos globais, da abordagem desta ques-

tão só é verdadeiramente aferido pelo reconhecimento da importância que o

papel, e a sua utilização, assumem nas sociedades actuais. A natureza deste

processo produtivo, pelo consumo de recursos naturais que implica, assume

particular dimensão do ponto de vista ambiental e económico, permitindo
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mesmo considerar a gestão desta actividade industrial como um factor de

sustentabilidade global.

É neste enquadramento que, no Caṕıtulo 2, se procedeu à caracterização

do cenário de actuação do sector industrial da pasta e do papel. Neste con-

texto, procurou-se evidenciar as sinergias entre esta actividade industrial e

aspectos de ı́ndole poĺıtica, ambiental, económica e de actuação individual,

caracterizando a forma como se processa a sua cooperação na perspectiva do

equiĺıbrio global. Procedeu-se ainda ao enquadramento da indústria pape-

leira, nacional e internacional, através da caracterização dos aspectos mais

relevantes da sua actividade e das tendências empresariais actuais, determi-

nadas por critérios de competitividade e sustentabilidade sectorial.

As potencialidades de contribuições cient́ıficas nesta área industrial, em

termos do seu desempenho económico e ambiental, são evidenciadas pelo

interesse crescente com que estes problemas vêm sendo abordados na litera-

tura. No Caṕıtulo 3 apresentou-se uma revisão bibliográfica das aplicações

de IO desenvolvidas no contexto industrial da produção de pasta e papel. A

introdução dum critério de sistematização, orientado pelo ńıvel de integração

do problema considerado, permitiu classificar e organizar as diversas refe-

rências bibliográficas inclúıdas neste trabalho. A ordem de apresentação das

publicações áı referidas orientou-se por um critério de abrangência decres-

cente do problema considerado, abordando, por esta ordem, modelos secto-

riais, organizacionais e processuais. Dentre as referências enquadradas nesta

última classe, foi dada particular atenção às aplicações que abordam o pro-

blema de corte unidimensional que surge na divisão das bobinas-máquina de

papel em bobinas de menor dimensão, destinadas a satisfazer as encomendas

de clientes. A extensão desta revisão bibliográfica, não só pela quantidade

de referências áı inclúıdas mas também pela diversidade de métodos e técni-

cas de resolução abordadas, permite considerá-la uma contribuição relevante

para o reconhecimento das oportunidades de aplicação que se apresentam

no âmbito da actividade industrial de produção de pasta e papel.

A motivação para o trabalho de ı́ndole aplicacional descrito no Caṕıtulo

4 surgiu na sequência duma solicitação, por parte duma indústria papeleira

nacional, tendo resultado no desenvolvimento e implementação dum sistema

automático de apoio ao planeamento da produção de bobinas de papel. A
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área de intervenção do trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação

restringiu-se à programação da produção e corte das bobinas-máquina de pa-

pel, tendo constitúıdo o núcleo de optimização dum sistema de âmbito mais

alargado, o sistema COOL. A abordagem adoptada teve que considerar as-

pectos espećıficos decorrentes do enquadramento tecnológico e estratégico

do problema, bem como condicionantes impostas pela atitude dos interve-

nientes no processo de definição de requisitos, os quais determinaram um

considerável esforço no desenvolvimento duma modelação adequada para o

problema de optimização que se pretendeu resolver.

A abordagem desenvolvida para resolução deste problema de produção,

baseou-se na implementação dum método pseudo-exacto de resolução para

problemas de corte de dimensionalidade 1 1
2 , complementada por uma heuŕıs-

tica de pós-optimização com o objectivo de satisfazer aspectos tecnológicos

espećıficos do processo produtivo em questão. A consideração das duas fa-

ses inerentes ao processo de corte, assim como outras restrições operacionais

impostas à conjugação das encomendas, foram inclúıdas no processo de ge-

ração de padrões de corte. Sucessivas adaptações dum modelo base inicial

permitiram contemplar um conjunto diverso de situações identificadas na

empresa, para as quais se pretendia satisfação espećıfica.

O sistema desenvolvido constitui actualmente uma ferramenta efectiva

de apoio à produção na empresa, apresentando benef́ıcios notáveis em ter-

mos de facilidade e flexibilidade de planeamento, rapidez e rigor produtivos,

possibilidade de acompanhamento do processo produtivo e apoio à decisão.

No entanto, o entusiasmo manifestado em torno desta aplicação refere-se

fundamentalmente às vantagens económicas conseguidas, em termos de re-

dução das quantidades de papel desperdiçado, tendo sido atingidas reduções

das perdas de transformação na ordem dos 3%.

Esta implementação prática constituiu uma experiência inestimável na

avaliação das potencialidades e limitações apresentadas à transferência para

ambiente industrial dos métodos e técnicas de IO. São de facto notáveis

as oportunidades de aplicação que se apresentam na prática, onde, mesmo

com as técnicas mais comuns, facilmente se reconhecem possibilidades de

melhorias de processo com significativas vantagens económicas. Regra ge-

ral, estas oportunidades são mais flagrantes quanto menor for a dimensão
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da empresa e mais tradicionais forem os seus métodos de operação. As

falhas na divulgação das potencialidades das aplicações de técnicas de op-

timização, juntamente com a dificuldade em alterar métodos operacionais

tradicionais, parecem ser as principais justificações para a dificuldade geral

de aproximação entre a teoria (ou “prática teórica”) e a prática efectiva dos

desenvolvimentos cient́ıficos atingidos nesta área.

Uma outra vertente do trabalho de investigação realizado no âmbito

desta dissertação, resultou do reconhecimento da geralmente fraca quali-

dade das soluções globais resultantes da justaposição de boas soluções, ob-

tidas para processos individuais duma cadeia produtiva - facto que se tem

reflectido num número crescente de propostas de resolução integrada para

problemas que surgem tradicionalmente abordados de forma independente.

Foi segundo esta orientação que se procedeu ao desenvolvimento duma abor-

dagem integradora dos problemas de alocação das encomendas às máquinas,

sequenciamento das gramagens em cada máquina e programação da opera-

ção de corte, enquadrados no contexto produtivo do papel. Na modelação

estabelecida para o problema completo procurou-se explorar a sua estrutura

modular e a identificação de cada um dos sub-problemas com os seguintes

três problemas combinatórios clássicos: o problema de afectação generali-

zado que surge associado ao processo de alocação de encomendas às má-

quinas, o problema do caixeiro viajante identificado no sequenciamento de

gramagens nas diversas máquinas, e o problema de corte unidimensional

inerente ao processo de divisão das bobinas-máquina em bobinas finais. A

natureza combinatória apresentada pela formulação resultante do processo

de integração determinou o desenvolvimento dum método de resolução heu-

ŕıstico, que procurou tirar partido do enquadramento industrial espećıfico

estabelecido para o problema. O trabalho realizado tem o mérito de identi-

ficar um problema original e de dif́ıcil resolução, dar-lhe um enquadramento

prático e cient́ıfico e propor uma técnica de resolução cujos resultados se

assumem como referências de qualidade para desenvolvimentos futuros.

Em resumo, como principais contribuições do trabalho de investigação

apresentado nesta dissertação referem-se:

• o desenvolvimento dum sistema de classificação das aplicações da IO na
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indústria da pasta e do papel, permitindo, simultaneamente realçar as

potencialidades de aplicação que se apresentam neste enquadramento

industrial;

• uma revisão bibliográfica dum extenso número de publicações relati-

vas a aplicações de técnicas de optimização ao processo produtivo em

questão e sua distribuição de acordo com o sistema de classificação

proposto;

• implementação duma aplicação de sucesso, para apoio ao planeamento

de produção optimizada de bobinas de papel numa indústria papeleira

nacional, com base na modelação e desenvolvimento dum método de

solução para problemas de corte unidimensional em duas fases; e,

• a modelação e o desenvolvimento dum método de resolução para um

problema original, interessante e de elevado grau combinatório, para

o qual se estabeleceu um enquadramento prático e cient́ıfico, e cu-

jos testes computacionais realizados permitiram validar a abordagem

desenvolvida.

O impacto destas contribuições é potenciado pela possibilidade de exten-

são do trabalho desenvolvido a outros contextos industriais, em cujo sistema

de produção se identifiquem semelhanças relevantes com o processo produ-

tivo do papel.

6.2 Desenvolvimentos futuros

São diversas as possibilidades de expansão e desenvolvimentos futuros que

foram sendo identificadas no decorrer do trabalho descrito nesta dissertação,

ao longo da qual se foram deixando em aberto questões tanto de ı́ndole

aplicacional como no domı́nio do trabalho de investigação mais fundamental.

Na linha do trabalho aplicacional realizado, a solução desenvolvida não

se assume como acabada nem definitiva do ponto de vista das possibilidades

de investigação oferecidas, apresentando ainda inúmeras potencialidades de

pesquisa e desenvolvimento do ponto de vista da investigação de abordagens

alternativas. Nomeadamente, ficou por avaliar objectivamente o impacto
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efectivo da inclusão de procedimentos emṕıricos na construção dos padrões,

e até que ponto abordagens cient́ıficas ao sequenciamento dos padrões e à

minimização de tempos de inicialização das máquinas se reflectiriam na qua-

lidade da solução final. Também a questão do arredondamento da solução

linear relaxada não se apresenta esgotada: apesar da satisfação manifes-

tada em relação às soluções obtidas com os algoritmos de arredondamento

desenvolvidos, a sua natureza heuŕıstica permite sempre ambicionar desen-

volvimentos que convirjam para a garantia de optimalidade na generalidade

das situações.

Uma linha de actuação alternativa, resulta dos conhecimentos adquiri-

dos ao longo deste trabalho, relativos ao sector industrial da pasta e do

papel, e ao seu processo produtivo, colocando-se o desafio de generalização

da aplicação desenvolvida. Este objectivo exigirá a convergência do sistema

actual para uma versão tão flex́ıvel e genérica quanto posśıvel, liberta das

especificidades do processo produtivo particular da Companhia de Papel do

Prado, apresentando-se, sem dúvida, como uma possibilidade de investiga-

ção e aplicação no âmbito dos métodos e técnicas da IO.

Numa vertente cient́ıfica mais fundamental, apresenta-se a oportunidade

de explorar as potencialidades de articulação da resolução dos diferentes

processos que constituem a cadeia produtiva do papel, numa perspectiva de

optimização da solução global. Coloca-se, desta forma, o desafio de inves-

tigação de formulações adequadas e do desenvolvimento de algoritmos, com

o objectivo de aliar a satisfação de critérios de eficiência com a qualidade

das soluções propostas. Uma componente relevante nesta linha de actua-

ção consistirá, certamente, no desenvolvimento/adaptação e experimenta-

ção das mais recentes e sofisticadas técnicas de optimização combinatória:

meta-heuŕısticas, algoritmos de partição e corte e de partição e geração de

colunas. É neste sentido que se perspectiva ainda a necessidade de satisfação

dum número crescente de solicitações de expansão do sistema de optimiza-

ção do planeamento desenvolvido, de forma a contemplar a resolução de

questões aderentes ao problema de corte abordado, com vista ao incremento

da eficiência do processo produtivo global.

Em conclusão, as oportunidades de investigação oferecidas no âmbito do

trabalho abordado nesta dissertação, de forma nenhuma se encontram esgo-



6.2 Desenvolvimentos futuros 199

tadas, reconhecendo-se uma área de actuação que apresenta uma diversidade

aliciante de possibilidades de investigação em ambas as vertentes, teórica e

aplicacional.
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CELPA. Boletim Estat́ıstico da Indústria Papeleira Portuguesa, 2002.



202 REFERÊNCIAS
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REFERÊNCIAS 207

R. Vahrenkamp. Random search in the one-dimensional cutting stock pro-

blem. European Journal of Operational Research, 95:191–200, 1996.
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Apêndice A

Fórmulas de Conversão

Neste apêndice são apresentadas as fórmulas de conversão utilizadas pelo

sistema desenvolvido para cálculo das grandezas necessárias, a partir dos

dados originais disponibilizados nas ordens de fabrico.

Volume do cilindro

Vol = π · r2
e · h− π · r2

i · h = π · (r2
e − r2

i ) · h (A.1)

V ol : volume do cilindro (mm3)

re e ri : raio interno e raio externo do cilindro (mm)

h : altura do cilindro (mm)

Peso da bobina

Peso = V ol ·
Gr

Esp
· 10−9 (A.2)

V ol : volume do cilindro (mm3)

Peso : peso da bobina (Kg)

Gr : gramagem (g/m2)

Esp : espessura (µm)
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Peso da bobina ⇐⇒ Comprimento do papel

Peso = Comp · Larg ·Gr · 10−6 (A.3)

Comp =
Peso

Larg ·Gr · 10−6
(A.4)

Peso : peso da bobina (Kg)

Comp : comprimento do papel (m)

Larg : largura da bobina (altura do cilindro) (mm)

Gr : gramagem (g/m2)

Comprimento do papel ⇐⇒ Diâmetro interno/externo

Comp =
V ol

Larg · Esp
=

π

Esp
·
d2

e − d2
i

4
(A.5)

d2
e =

√

4 · Esp

π
· Comp+ d2

i (A.6)

d2
i =

√

d2
e −

4 · Esp

π
· Comp (A.7)

de e di : diâmetro interno e diâmetro externo da bobina (mm)

Comp : comprimento do papel (m)

V ol : volume da bobina (mm3)

Larg : largura da bobina (altura da bobina) (mm)

Esp : espessura (µm)



Apêndice B

Construção de Padrões de

Corte

Neste apêndice é descrito o processo de construção de padrões de corte im-

plementado no âmbito do sistema automático de planeamento desenvolvido

para a Companhia de Papel do Prado, sendo feito o seu enquadramento nas

caracteŕısticas dos processos produtivos que se pretendem modelar (Cen-

tro de Produção do Prado e Centro de Produção da Lousã). Desta forma,

pretende-se realçar o elevado grau de minuciosidade exigido no desenvolvi-

mento dum sistema efectivo de planeamento dum processo industrial real.

O processo de geração de padrões de corte adoptado na resolução do pro-

blema de corte unidimensional em duas fases identificado na Companhia de

Papel do Prado, envolve a consideração de três entidades distintas essenciais

a este processo construtivo: os produtos encomendados ou produtos finais

(bobinas e formatos) são agrupados em entidades designadas por bobinas

intermédias, compostas exclusivamente por bobinas finais ou por forma-

tos; com base na combinação destas bobinas intermédias, são constrúıdos

os padrões de corte. A admissibilidade destes padrões é garantida pela

verificação dum conjunto de restrições impostas à sua formação.

A descrição do processo de construção dos padrões de corte adoptado

pelo sistema de planeamento automático COOL será ilustrada com base

no exemplo descrito na Tabela B.1 que, por uma questão de facilidade de

referência, se repete na Tabela B.1.
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Requisição Largura Comprimento∗ Peso Diam. Ext.∗∗ Diam Int.∗∗

de Fabrico (mm) (mm) (Kg) (mm) (mm)

RF 4180 700 - 3300 1200 200

RF 4181 1000 - 6000 1200 200

RF 4184 750 1050 4000 - -

RF 4185 1050 750 1500 - -

RF 4194 750 - 3800 1300 300

∗Quando a RF se refere a bobinas, o comprimento não é especificado
∗∗Quando o diâmetro Interno/Externo não é especificado significa que a RF é de

formatos ou, no caso de bobinas, os diâmetros não foram especificados pelo cliente.

Tabela B.1: Exemplo ilustrativo.

B.1 Construção de bobinas intermédias

B.1.1 Enumeração de bobinas intermédias de bobinas

O processo de construção de bobinas intermédias de bobinas através da

conjugação da largura de bobinas finais considera apenas a largura das bo-

binas inclúıdas na ordem de fabrico que se pretende planear. Este processo

inicia-se pela enumeração de todas as combinações que satisfaçam a restri-

ção geométrica imposta à largura máxima da bobina intermédia pela largura

útil da bobina-máquina.

LTBtb =

nb
∑

i=1

AtbiLBi + δtbSb tb = 1, ..., ntb (B.1)

nb
∑

i=1

Atbi ≥ 1 tb = 1, ..., ntb (B.2)

LTBtb ≤ LMaxBobMaq (B.3)

LTBtb : largura da bobina intermédia de bobinas tb

(> 0, real),

ntb : número total de bobinas intermédias de bobinas

(≥ 0, inteiro),
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Atbi : número de bobinas de tipo i que a bobina intermédia tb

inclui à largura (≥ 0, inteiro),

LBi : largura da bobina de tipo i (> 0, real),

nb : número de tipos (larguras) de bobinas (≥ 1, inteiro),

Sb : apara lateral na bobinadora (≥ 0, real),

LMaxBobMaq : largura útil máxima da bobina-máquina,

δtb =











1, se
nb
∑

i=1
Atbi > 1

0, senão.

A existência da variável binária δtb justifica-se pelo facto de só existir

apara lateral Sb associada à bobina intermédia tb se, por incluir mais do que

uma bobina à largura, a bobina intermédia tiver que voltar a ser cortada

na bobinadora. Na prática, sendo a bobinadora o “gargalo” deste sistema

produtivo, o retorno das bobinas intermédias de bobinas à bobinadora não

é considerado no planeamento do corte de bobinas-máquina (δtb = 0), exis-

tindo apenas quando o corte é feito a partir de stock intermédio, conforme

referido na Secção 4.3.5. No entanto, verifica-se a possibilidade de ocor-

rência duma situação no processo produtivo adequada à consideração do

agrupamento de bobinas finais numa bobina intermédia, apesar de não lhe

ser associado nenhum desperd́ıcio: sempre que o cliente especificar o forne-

cimento das bobinas em conjuntos de um determinado número (“em grupos

de...”) é definida, para efeitos de planeamento, uma bobina intermédia vir-

tual com esse número de bobinas. Esta situação não exige a associação de

apara lateral à bobina intermédia, uma vez que as bobinas são cortadas

directamente da bobina-máquina, sem que a bobina intermédia passe nova-

mente pela bobinadora. Nestas circunstâncias, a aplicação do conceito de

bobinas intermédias de bobinas pretende apenas garantir que o planeamento

do corte das bobinas finais em questão seja feita em múltiplos do número

base definido pelo cliente.

Para o exemplo apresentado na Tabela B.1, em que não foi definida

a produção das bobinas em grupos, as bobinas intermédias resultantes do

processo descrito são as apresentadas na Tabela B.2.
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Bobina Intermédia Largura Padrão de Corte

de Bobinas (mm)

BIB 1 700 1 x 700 (RF 4180)

BIB 2 1000 1 x 1000 (RF 4181)

BIB 3 750 1 x 750 (RF 4194)

Tabela B.2: Bobinas intermédias de bobinas.

B.1.2 Enumeração de bobinas intermédias de formatos

O processo de enumeração de bobinas intermédias de formatos considera as

combinações lineares da largura dos formatos que constam da ordem de fa-

brico a planear, sendo imposta, novamente, a restrição de ordem geométrica

que limita a máxima largura da conjugação dos formatos à largura útil da

bobina-máquina.

LTFtf =

nf
∑

j=1

Etf jLFj + δtfSc tf = 1, ..., ntf (B.4)

nf
∑

j=1

Etf j ≥ 1 tf = 1, ..., ntf (B.5)

LTFtf ≤ LMaxBobMaq (B.6)

LTFtf : largura da bobina intermédia de formatos tf ,

ntf : número total de bobinas intermédias de formatos,

Etf j : número de formatos de tipo j que a bobina intermédia tf

inclui à largura,

LFj : largura do formato de tipo j,

nf : número de tipos (larguras) de formatos,

Sc : apara lateral na cortadeira,

LMaxBobMaq : largura útil máxima da bobina-máquina,

δtf =











1, se C. P. do Prado ou
nf
∑

j=1
Etf j > 1,

0, senão.
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Bobina Intermédia Largura Padrão de Corte

de Formatos (mm)

BIF 1 780 1 x 750 (RF 4184)

BIF 2 1080 1 x 1050 (RF 4185)

BIF 3 1530 2 x 750 (RF 4184)

BIF 4 1830 1 x 750 (RF 4184) +

1 x 1050 (RF 4185)

BIF 5 2130 2 x 1050 (RF 4185)

BIF 6 2280 3 x 750 (RF 4184)

Tabela B.3: Bobinas intermédias de formatos.

Devido à orientação das fibras do papel, a rotação dos formatos não

é geralmente admitida. Sempre que tal seja permitido, o Departamento de

Marketing define duas requisições de fabrico com o mesmo formato mas com

diferente orientação (formatos cruzados).

Todas as bobinas intermédias de formatos terão que ser cortadas nas cor-

tadeiras. Devido a problemas de esquadria, há a necessidade de proceder ao

corte de uma apara lateral durante este processo de corte. No caso do Cen-

tro de Produção do Prado, esta apara tem uma largura fixa, independente

da constituição da bobina intermédia de formatos. No Centro de Produção

da Lousã, a largura a retirar na cortadeira a uma bobina intermédia de for-

matos depende da constituição dessa bobina intermédia e do padrão no qual

essa bobina é utilizada.

Também para os formatos, pode ser definido o seu corte em grupos, tendo

como finalidade o seu fornecimento ao cliente em paletes com o carregamento

na forma desejada. A satisfação deste requisito implica a eliminação de todas

as bobinas intermédias que contenham um número de formatos diferente do

desejado na palete pelo cliente.

Para o exemplo previamente introduzido na Tabela B.1, este processo de

enumeração resultou nas 6 bobinas intermédias de formatos que se encon-

tram descritas na Tabela B.3. A largura destas bobinas inclui a largura da

apara lateral que é retirada durante o corte na cortadeira (30 mm).
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B.1.3 Restrições na construção das bobinas intermédias

As bobinas intermédias (de bobinas e formatos) geradas por enumeração

segundo o processo descrito, são posteriormente submetidas a um processo

de selecção de acordo com as restrições impostas pelo processo tecnológico

de corte, as quais se passam a enunciar:

• Larguras máxima e mı́nima das bobinas intermédias de bo-

binas à sáıda da bobinadora.

LMinBS ≤ LTBtb ≤ LMaxBS tb = 1, ..., ntb (B.7)

No caso de se admitir o retorno da bobina intermédia de bobinas à

bobinadora (δtb = 1), a desigualdade anterior é substitúıda por:

max(LMinBE;LMinBS) ≤ LTBtb ≤ min(LMaxBE;LMaxBS)

tb = 1, ..., ntb

(B.8)

LMinBS/LMaxBS : largura mı́nima/máxima à sáıda da

bobinadora (LMinBS ≤ LMaxBS),

LMinBE/LMaxBE : largura mı́nima/máxima à entrada

bobinadora (LMinBE ≤ LMaxBE).

• Larguras máxima e mı́nima das bobinas intermédias de for-

matos à sáıda da bobinadora.

As caracteŕısticas das bobinas intermédias de formatos devem ser tais

que garantam a viabilidade do seu posterior processamento nas corta-

deiras dispońıveis em cada um dos Centros de Produção. Na Lousã, o
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corte de formatos é feito numa cortadeira ou numa gofradora, depen-

dendo do tipo de papel. Assim, as caracteŕısticas da máquina de corte

consideradas no planeamento dependem unicamente do tipo de papel:

para o papel gofrado são usados os parâmetros da gofradora e para o

papel liso usam-se os parâmetros da cortadeira. No Prado, onde não

é produzido papel gofrado, existem dispońıveis duas cortadeiras de

caracteŕısticas diferentes, devendo garantir-se a viabilidade do corte

de cada uma das bobinas intermédias de formatos geradas em, pelo

menos, uma delas. Neste caso, o processo de distribuição das bobi-

nas intermédias de formatos pelas cortadeiras pode tornar-se bastante

complexo, tendo tomado particular importância, no presente caso, as

dimensões, máximas e mı́nimas, dos formatos a cortar e a determina-

ção do diâmetro interno e externo associado às bobinas intermédias de

formatos.

No Centro de Produção da Lousã, os limites do intervalo de variação

para a largura das bobinas intermédias de formatos são definidos pelas

expressões seguintes, em que os parâmetros LMinFCE e LMaxFCE

podem referir-se ou à cortadeira ou à gofradora, dependendo do tipo

de papel a cortar:

LTFtf ≥ max(LMinBS;LMinFCE) tf = 1, ..., ntf (B.9)

LTFtf ≤ max(LMaxBS;LMaxFCE) tf = 1, ..., ntf (B.10)

LMinFCE/LMaxFCE : largura mı́nima/máxima à entrada

das cortadeiras ou gofradora

(LMinFCE ≤ LMaxFCE).

No caso do Centro de Produção do Prado, onde existem duas cortadei-

ras, C1 e C2, deve garantir-se a possibilidade de corte em, pelo menos,
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uma das cortadeiras, o que se traduz na alteração das expressões an-

teriores para:

LTFtf ≥ max(LMinBS;min(LMinFC1E;LMinFC2E)), tf = 1, ..., ntf

(B.11)

LTFtf ≤ min(LMaxBS;max(LMaxFC1E;LMaxFC2E)), tf = 1, ..., ntf

(B.12)

• Número máximo de bobinas permitido no corte duma bobina

intermédia de bobinas.

nb
∑

i=1

Atbi ≤ NMaxB tb = 1, ..., ntb (B.13)

NMaxB : número máximo de bobinas que é posśıvel cortar

à largura na bobinadora (≥ 1).

O parâmetro NMaxB é, geralmente, determinado pelo número de

lâminas de corte da bobinadora.

• Número máximo de formatos permitido à largura, numa bo-

bina intermédia de formatos.

nf
∑

j=1

Etf j ≤ NMaxF tf = 1, ..., ntf (B.14)

NMaxF : número máximo de formatos que é posśıvel cortar

: à largura nas cortadeiras ou gofradora(≥ 1).

O parâmetro NMaxF é, geralmente, determinado pelo número de

lâminas de corte da máquina de corte onde se procede à divisão da

bobina intermédia em formatos.

• Uma bobina intermédia de formatos só pode conter formatos

com o mesmo comprimento.
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δtf jk (CFj − CFk) = 0 tf = 1, ..., ntf ,

j = 2, ..., nf ,

k = 1, ..., j − 1

(B.15)

CFj : comprimento do formato j,

δtf jk =















1, se Etf j · Etf k 6= 0 (se os formatos j e k estão

ambos presentes na bob. interm. tf ),

0, senão.

Esta condição é imposta pelo facto da divisão transversal do papel ser

feita, entre as duas margens do papel, apenas com uma operação de

corte, conforme se encontra representado na Figura 4.3.

• O número de bobinas cortadas a partir duma bobina intermé-

dia de bobinas deve respeitar o número de bobinas cortadas

em grupo, sempre que tal seja definido pelo cliente.

δtbi (Atbi −NGi) = 0 tb = 1, ..., ntb (B.16)

NGi : número de bobinas i cortadas em grupo (≥ 1),

δtbi =















1, se Atbi 6= 0 (se a bobina do tipo i está

presente na bob. aux. tb),

0, senão.

• Uma bobina intermédia de formatos só pode conter formatos

com o mesmo valor para o parâmetro “folhas contadas às...”,

quando este se encontrar definido.

Trata-se duma restrição de ordem prática, com a qual se pretende

facilitar a contagem e marcação das folhas para formatos com origem

numa mesma bobina intermédia.

As bobinas intermédias de bobinas e de formatos descritas nas Tabelas

B.2 e B.3, respectivamente, foram submetidas ao processo de selecção de
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Bobina Intermédia Largura Padrão de Corte

de Formatos (mm)

BIF 4∗ 1830 1 x 750 (RF 4184) +

1 x 1050 (RF 4185)

BIF 5∗∗ 2130 2 x 1050 (RF 4185)

BIF 6∗∗ 2280 3 x 750 (RF 4184)

∗Rejeitada por incluir formatos com comprimentos diferentes.
∗∗Rejeitada por exceder a largura máxima da bobina à entrada da cortadeira.

Tabela B.4: Bobinas intermédias de formatos rejeitadas.

acordo com as restrições descritas. Este processo de selecção resultou na

eliminação das bobinas intermédias de formatos BIF 4, BIF 5 e BIF 6 (ver

Tabela B.4). A bobina intermédia de formatos BIF 4 foi eliminada por

incluir formatos de comprimentos diferentes. As bobinas BIF 5 e BIF 6

foram exclúıdas por a sua largura exceder a largura máxima à entrada das

cortadeiras.

Até este ponto foram enumeradas as condições de construção das bobinas

intermédias. As bobinas intermédias resultantes do processo de selecção

anterior serão agora combinadas no processo de geração dos padrões de

corte finais.

B.2 Construção de padrões de corte

A construção de padrões de corte baseia-se na enumeração exaustiva das

combinações lineares da largura das bobinas intermédias de bobinas e for-

matos, resultantes dos respectivos processo de enumeração/selecção:

LPp =

ntb
∑

tb=1

Nptb · LTBtb +

ntf
∑

tf=1

Nptf · LTFtf p = 1, ..., np (B.17)



B.2 Construção de padrões de corte 221

ou

LPp =

ntb
∑

tb=1

Nptb ·

(

nb
∑

i=1

AtbiLBi + δtbSr

)

+

+

ntf
∑

tf=1

Nptf ·





nf
∑

j=1

Etf jLFj + δtfSc



 , p = 1, ..., np

(B.18)

ntb
∑

tb=1

Nptb +

ntf
∑

tf=1

Nptf ≥ 1, p = 1, ..., np (B.19)

LPp ≤ LMaxBobMaq (B.20)

LPp : largura do padrão p,

np : número total de padrões (≥ 1),

Nptb : número de bobinas intermédias de tipo tb

(de bobinas) existentes no padrão p,

Nptf : número de bobinas intermédias de tipo tf

(de formatos) existentes no padrão p,

LMaxBobMaq : largura útil máxima da bobina-máquina.

Tendo em vista a rentabilidade das cortadeiras, torna-se imperativo pro-

ceder a uma pré-selecção dos padrões que incluam bobinas intermédias de

formatos. Trata-se assim de escolher entre padrões equivalentes, constitúı-

dos por pedidos com largura idêntica, mas em que a associação de formatos

em bobinas intermédias é feita de forma distinta. Dado o tipo de função

objectivo adoptada (ver Secção 4.3.1), visando fundamentalmente a mini-

mização do comprimento de papel utilizado, esta selecção poderia ser feita

indiferentemente antes ou após a resolução do modelo, uma vez que, em

termos de função objectivo, é indiferente a forma como os pedidos se as-

sociam em bobinas intermédias. A vantagem de proceder a esta selecção

na fase de construção dos padrões, consiste na possibilidade de redução do

número de colunas (padrões) que serão posteriormente usadas na resolução

do problema de programação linear. Entre padrões equivalentes, procura-

se escolher, sempre que posśıvel, aquele que minimiza as aparas laterais

(minimização da largura do padrão), o que significa reduzir o número de bo-

binas intermédias de formatos, aumentando o número de formatos que são
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cortados simultaneamente a partir duma bobina intermédia. Durante este

processo, há que ter em conta a largura máxima da bobina intermédia, o

número máximo de formatos que é posśıvel cortar à largura nas cortadeiras

e eventuais especificações de corte em grupo. Na Lousã, a formulação desta

questão assume contornos diferentes, uma vez que o aumento do número de

bobinas intermédias de formatos não coincide forçosamente com o aumento

da largura do padrão, pois neste Centro de Produção bobinas intermédias

apenas com um formato não apresentam a necessidade do corte de apara

lateral. Neste caso, é escolhido o padrão que apresente menor número de

bobinas intermédias de formatos unitárias e, em caso de empate, é então

usado como critério de escolha a minimização da largura do padrão.

Para o exemplo apresentado na Tabela B.1, foram gerados os 38 padrões

descritos na Tabela B.5.

B.2.1 Restrições na construção dos padrões

Após o processo de enumeração dos padrões de corte, considerando apenas

a restrição relativa ao valor máximo para a largura do padrão imposto pela

largura útil da bobina-máquina, estes são submetidos a um processo de

selecção-eliminação de acordo com as restrições que se passam a enunciar:

• Larguras máxima e mı́nima dos padrões.

A largura dos padrões é limitada pela largura máxima e mı́nima à

sáıda da bobinadora (largura útil da bobina-máquina).

LMinBS ≤ LPp ≤ LMaxBS p = 1, ..., np (B.21)

No Centro de Produção da Lousã, sempre que a uma bobina-máquina

seja associado um padrão que contenha apenas formatos e que não

exija a divisão em bobinas na bobinadora, não é retirada apara na

bobinadora, sendo aumentada de 1 cm a largura da apara retirada na

cortadeira. Assim, a largura máxima que estes padrões podem assumir

é imposta não pela largura útil da bobina máquina mas pela largura

bruta dessa bobina. Ainda assim, deverá garantir-se que a largura

do padrão (incluindo aparas) respeita a largura máxima e mı́nima à
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Padrão Largura Padrão de Corte

Final (mm)

PF 1 700 1 x 700 (BIB 1)

PF 2 750 1 x 750 (BIB 3)

PF 3 780 1 x 780 (BIF 1)

PF 4 1000 1 x 1000 (BIB 2)

PF 5 1080 1 x 1080 (BIF 2)

PF 6 1530 1 x 1530 (BIF 3)

PF 7 1400 2 x 700 (BIB 1)

PF 8 1450 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 750 (BIB 3)

PF 9 1480 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 780 (BIF 1)

PF 10 1700 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 1000 (BIB 2)

PF 11 1780 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 1080 (BIF 2)

PF 12 2230 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 1530 (BIF 3)

PF 13 1500 2 x 750 (BIB 3)

PF 14 1530 1 x 750 (BIB 3) + 1 x 780 (BIF 1)

PF 15 1750 1 x 750 (BIB 3) + 1 x 1000 (BIB 2)

PF 16 1830 1 x 750 (BIB 3) + 1 x 1080 (BIF 2)

PF 17 2280 1 x 750 (BIB 3) + 1 x 1530 (BIF 3)

PF 18 1560 2 x 780 (BIF 1)

PF 19 1780 1 x 780 (BIF 1) + 1 x 1000 (BIB 2)

PF 20 1860 1 x 780 (BIF 1) + 1 x 1080 (BIF 2)

PF 21 2310 1 x 780 (BIF 1) + 1 x 1530 (BIF 3)

PF 22 2000 2 x 1000 (BIB 2)

PF 23 2080 1 x 1000 (BIB 2) + 1 x 1080 (BIF 2)

PF 24 2160 2 x 1080 (BIF 1)

PF 25 2100 3 x 700 (BIB 1)

PF 26 2150 2 x 700 (BIB 1) + 1 x 750 (BIB 3)

PF 27 2180 2 x 700 (BIB 1) + 1 x 750 (BIF 1)

PF 28 2400 2 x 700 (BIB 1) + 1 x 1000 (BIB 2)

PF 29 2480 2 x 700 (BIB 1) + 1 x 1080 (BIF 2)

PF 30 2200 1 x 700 (BIB 1) + 2 x 750 (BIB 3)

PF 31 2230 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 750 (BIB 3)

+ 1 x 780 (BIF 1)

PF 32 2450 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 750 (BIB 3)

+ 1 x 1000 (BIB 2)

PF 33 2260 1 x 700 (BIB 1) + 2 x 780 (BIF 1)

PF 34 2480 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 780 (BIF 1)

+ 1 x 1000 (BIB 2)

PF 35 2250 3 x 750 (BIB 3)

PF 36 2280 2 x 750 (BIB 3) + 1 x 780 (BIF 1)

PF 37 2310 1 x 750 (BIB 3) + 2 x 780 (BIF 1)

PF 38 2340 3 x 780 (BIF 1)

Tabela B.5: Padrões de corte das bobinas-máquina antes do processo de

selecção-eliminação.
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entrada da cortadeira (ou gofradora, no caso de se tratar de papel

gofrado).

• Número máximo de bobinas intermédias que se podem cortar

à largura duma bobina-máquina.

ntb
∑

tb=1

Nptb +

ntf
∑

tf=1

Nptf ≤ NMaxB p = 1, ..., np (B.22)

Este valor é geralmente determinado pelo número de lâminas da bo-

binadora.

• Diâmetro interno das bobinas à sáıda da bobinadora.

À sáıda da bobinadora, todas as bobinas são bobinadas para casqui-

lhos com um diâmetro comum, devendo garantir-se que as bobinas que

saem directamente para os clientes apresentem o diâmetro interno de-

sejado. Desta forma, só podem ser conjugadas, num mesmo padrão,

bobinas com diâmetros internos iguais. Bobinas sem imposições em

termos de diâmetro interno, podem sempre surgir combinadas com

bobinas às quais é imposto qualquer valor para diâmetro interno.

• Todas as bobinas finais de um padrão têm que ser cortadas

com o mesmo comprimento.

Um padrão de corte só pode conjugar bobinas finais com igual peso

por unidade de largura (bobinas com iguais comprimentos de papel).

Bobinas para as quais o cliente imponha valores para os diâmetros

interno e externo (definindo, desta forma, o comprimento de papel

duma bobina), só podem ser combinadas com bobinas intermédias com

o mesmo comprimento definido ou sem comprimento definido (bobinas

que podem ser cortadas com qualquer comprimento).

• Diâmetro máximo das bobinas intermédias de formatos à en-

trada das cortadeiras.

Quando se combinam, num mesmo padrão, bobinas intermédias de

formatos com bobinas de comprimento definido deve garantir-se que,

uma vez que as bobinas intermédias resultam de um corte longitudinal
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do papel da bobina-máquina, o diâmetro das bobinas intermédias de

formatos (imposto pelo comprimento definido das bobinas) não vai

exceder o diâmetro máximo das cortadeiras, de forma a não impedir o

seu corte.

• Conjugação obrigatória num mesmo padrão de corte de duas

requisições de fabrico.

Esta condição é imposta no planeamento do corte de formatos cru-

zados, i. e., quando se admite a rotação dos formatos, implicando a

eliminação dos padrões em que não se efectue o corte conjunto das

duas requisições. Desta forma, pretende-se equilibrar a quantidade

de formatos duma encomenda, com orientação cruzada das fibras do

papel.

• Balanceamento das bobinas intermédias de formatos idênti-

cos.

Durante a fase de planeamento, e com o objectivo de melhorar o apro-

veitamento das cortadeiras (melhor utilização da cortadeira na distri-

buição de carga na faca e melhor condução da máquina para separação

das folhas), deverá proceder-se ao balanceamento das bobinas intermé-

dias de formatos. Isto significa que, se num mesmo padrão estiveram

contidas bobinas intermédias constitúıdas por uma mesma e única lar-

gura de pedidos, deve procurar-se garantir que o número de pedidos

em cada uma das bobinas intermédias seja aproximadamente igual.

Como exemplo podemos referir que, se um padrão contiver duas bo-

binas intermédias de formatos com a mesma largura (a dos formatos)

mas com a constituição 3+1, deve proceder-se ao balanceamento das

bobinas de forma a que passem a apresentar a constituição 2+2. Na

implementação realizada, o balanceamento considera todos os pedidos

com a mesma largura, não distinguindo requisições de fabrico. Mais

uma vez, no processo de balanceamento das bobinas intermédias de

formatos, há necessidade de ter em conta especificações do corte em

grupo relativas às requisições de fabrico envolvidas.

• Balanceamento da linha de produção (C. P. Lousã).
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As considerações de flexibilização da linha de corte referidas no Caṕı-

tulo 4 implicam a verificação de condições adicionais nas combinações

de bobinas intermédias num mesmo padrão de corte. Estas condições,

estabelecidas empiricamente, não se encontram directamente relacio-

nadas com as caracteŕısticas técnicas da linha de corte, pretendendo

apenas garantir o andamento das máquinas de corte dentro de limites

aceitáveis. Como exemplo podem referir-se os seguintes critérios de

selecção estabelecidos para o caso do Centro de Produção da Lousã:

- no corte de papel gofrado, cada padrão terá que incluir, pelo me-

nos, duas bobinas intermédias de formatos para a gofradora, por

uma questão de aproveitamento desta máquina de corte, sendo

o número máximo imposto pelas caracteŕısticas tecnológicas das

máquinas envolvidas;

- um padrão não pode incluir mais do que dois formatos de com-

primentos diferentes, pretendendo-se assim garantir a fluidez do

processamento na cortadeira;

- ainda com o mesmo objectivo, é imposto que, sempre que a lar-

gura de um padrão que inclua apenas um tipo de formato, conju-

gado consigo próprio, seja superior a 2 m, esse formato não possa

ser conjugado com formatos diferentes em padrões com largura

igual ou inferior a 2 m.

Algumas das restrições impostas à formação de padrões, enunciadas

acima para o caso particular da linha de produção da Lousã, encon-

tram justificação no facto de ser necessário planear a produção levando

em consideração a inexistência de espaço f́ısico para armazenamento

de bobinas intermédias entre a sáıda da bobinadora e a entrada da

máquina de corte onde é feita a divisão em formatos. No entanto,

esta questão coloca-se apenas no caso do papel não ser gofrado. Assim

sendo, há necessidade de, ao planear os padrões, equilibrar a veloci-

dade de corte na bobinadora com o número de bobinas intermédias

que terão que ser cortadas na cortadeira. Esta questão é abordada em

[Haessler, 1978], sendo áı proposta uma abordagem heuŕıstica para a
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Comprimento do formato (mm) Velocidade de Corte (m/min.)

500 100

550 130

600 170

620 a 850 220

900 195

1000 180

1100 170

1200 168

1300 165

1400 165

1500 165

Tabela B.6: Velocidade de corte na cortadeira (Lousã)

sua resolução.

No Centro de Produção da Lousã, a velocidade média de corte na bo-

binadora, é de 300 m/min. Os valores da velocidade de corte na cor-

tadeira dependem do comprimento dos formatos da bobina intermédia

de formatos, apesar desta relação não ser linear nem monótona. A Ta-

bela B.6 apresenta as velocidades para um conjunto discreto de valores

de comprimento dos formatos. Com base nesta tabela calculam-se os

valores para a velocidade de corte, através de uma interpolação linear

entre valores consecutivos.

O conhecimento destes valores permitiu formular a restrição a impôr

aos padrões de corte, com o objectivo de impedir a acumulação de

bobinas entre a bobinadora e a cortadeira. Para tal, impõem-se que

o tempo de corte na cortadeira seja inferior ao tempo de corte na

bobinadora, de modo a que a cortadeira consiga dar andamento às

bobinas à sáıda da bobinadora:

np
∑

i=1





ntf
∑

j=1

δijvel cort−1
j



xi ≤ vel cort−1
B

np
∑

i=1

xi (B.23)

np : número total de padrões (≥ 1, inteiro),
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ntf : número total de bobinas intermédias de formatos

(≥ 0, inteiro),

xi : comprimento cortado do padrão i,

vel cortj : velocidade de corte da bob. interm. de formatos j,

vel cortB : velocidade média de corte da bobinadora,

δij =

{

1, se a bob. interm. j é cortada do padrão i,

0, senão.

Para além de considerar os tempos de corte, haveria ainda que incluir

nesta restrição os tempos de inicialização na bobinadora e na corta-

deira. O tempo de mudança de bobina (tempo de inicialização) na

cortadeira é de 20 min. Na bobinadora, o tempo de mudança de pa-

drão é de 15 min. Assim a restrição anterior passaria a ter a seguinte

forma:

np
∑

i=1





ntf
∑

j=1

δijvel cort−1
j



xi +

ntf
∑

j=1

njTpMudBobC ≤

≤ vel cort−1
B

np
∑

i=1

xi +

np
∑

i=1

νiTpMuBobB (B.24)

TpMudBobC : tempo de mudança de bobina na cortadeira,

TpMudBobB : tempo de mudança de bobina na bobinadora,

nj : número de vezes que a bob. interm. de formatos j

é cortada,

νi =

{

1, se o padrão i é cortado,

0, senão.

Como se pode observar da restrição anterior, a consideração do tempo

de inicialização implica a utilização de variáveis inteiras, pelo que se

optou por não incluir estes termos no modelo, admitindo que tal pode
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ser compensado com a alteração da velocidade média de corte na bo-

binadora.

A restrição apresentada assume que, por cada vez que a bobina inter-

média j é cortada procede-se a nova inicialização, não considerando

a possibilidade de encurtar o tempo de inicialização através do se-

quenciamento adequado do corte das bobinas e, desta forma, evitar a

acumulação de bobinas entre a bobinadora e a cortadeira. Este aspecto

não foi explorado no trabalho desenvolvido até agora.

Como foi referido, o aspecto de balanceamento da linha de produ-

ção tem apenas relevância para o caso do Centro de Produção da

Lousã, pelo que, no caso do Prado, a implementação realizada consi-

dera negativas todas as velocidades de corte das bobinas intermédias

de formatos, pretendendo assim que esta restrição se verifique, inde-

pendentemente dos valores que as variáveis possam tomar.

Os padrões de corte apresentados na Tabela B.5 foram submetidos ao

processo de selecção-eliminação dos padrões de acordo com as restrições

acima descritas, tendo este processo resultado na eliminação dos padrões

referidos na Tabela B.7. Os restantes padrões representam o conjunto de

padrões admisśıveis no planeamento desta operação para o caso da unidade

industrial considerada (Centro de Produção do Prado). A inclusão destes

padrões como colunas dos modelos de programação linear constrúıdos, per-

mitirá a resolução do problema de acordo com os objectivos estabelecidos.
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Padrão Largura Padrão de Corte

Final (mm)

PF 8∗ 1450 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 750 (BIB 3)

PF 14∗∗ 1530 1 x 750 (BIB 3) + 1 x 780 (BIF 1)

PF 15∗ 1750 1 x 750 (BIB 3) + 1 x 1000 (BIB 2)

PF 16∗∗ 1830 1 x 750 (BIB 3) + 1 x 1080 (BIF 2)

PF 17∗∗ 2280 1 x 750 (BIB 3) + 1 x 1530 (BIF 3)

PF 18∗∗∗ 1560 2 x 780 (BIF 1)

PF 26∗ 2150 2 x 700 (BIB 1) + 1 x 750 (BIB 3)

PF 30∗ 2200 1 x 700 (BIB 1) + 2 x 750 (BIB 3)

PF 31∗ 2230 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 750 (BIB 3)

+ 1 x 780 (BIF 1)

PF 32∗ 2450 1 x 700 (BIB 1) + 1 x 750 (BIB 3)

+ 1 x 1000 (BIB 2)

PF 33∗∗∗ 2260 1 x 700 (BIB 1) + 2 x 780 (BIF 1)

PF 36∗∗ 2280 2 x 750 (BIB 3) + 1 x 780 (BIF 1)

PF 37∗∗ 2310 1 x 750 (BIB 3) + 2 x 780 (BIF 1)

PF 38∗∗∗ 2340 3 x 780 (BIF 1)

∗ A bobina intermédias BIB 3 (RF 4194) não pode conjugar com as bobinas intermédias

BIB 1 (RF 4180) e BIB 2 (RF 4181) por não apresentar o mesmo comprimento associado

que estas últimas.
∗∗ A cortadeira considerada não admite à entrada bobinas com diâmetro interno de 300

mm (diâmetro interno de BIB 3 (RF 4194)).
∗∗∗ Existem padrões com largura inferior mas com a mesma composição em termos de

requisições de fabrico e menor desperd́ıcio lateral.

Tabela B.7: Padrões de corte rejeitados durante o processo de selecção-

eliminação.



Apêndice C

Instâncias de Teste

Neste apêndice apresenta-se a descrição das instâncias utilizadas na realiza-

ção dos testes computacionais referidos nos Caṕıtulos 4 e 5.

O primeiro conjunto de problemas refere-se a um conjunto de instâncias

reais, de pequena dimensão, propostas pela Companhia de Papel do Prado

para validação do sistema COOL nas condições de planeamento originais.

Na denominação destas instâncias é inclúıda a gramagem do papel, nos

primeiros três d́ıgitos numéricos, seguida de dois caracteres indicativos do

produto, segundo a codificação apresentada na Tabela C.1. Os dois d́ıgitos

finais destinam-se a distinguir problemas com gramagem e tipo de produto

comuns. Estas instâncias foram testadas admitindo a possibilidade de vari-

ação dos diâmetros externos das bobinas finais dentro do intervalo definido

pelos valores apresentados. Foi ainda realizado um outro conjunto de testes

fixando o valor do diâmetro externo no valor de DiamExtInf de forma a

permitir avaliar o impacto introduzido pela possibilidade de definição dum

intervalo de variação para o diâmetro das bobinas finais.

Foi ainda considerado um conjunto de instâncias de teste de maiores di-

mensões, incluindo apenas instâncias com 30 requisições de fabrico. Desta

forma, pretendeu-se avaliar o desempenho do sistema nas condições ope-

racionais que, no limite, se pretende satisfazer com a implementação da

automatização do processo de planeamento.

Os dados de entrada dos problemas incluem a identificação do Centro

de Produção à qual se destina a Ordem de Fabrico em planeamento (P -
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Código Produto

LB Lusobranco

LP Lusopack

LR Lusoprint

LX Lusoplex

CC CLA-C

CL CLA-1

Tabela C.1: Códigos de produtos.

Centro de Produção do Prado; L - Centro de Produção da Lousã) de forma

a permitir a instanciação correcta dos parâmetros, do tipo de máquina de

corte utilizada na divisão dos formatos (C - cortadeira; G - gofradora), a

largura da bobina-máquina e a descrição das caracteŕısticas f́ısicas do papel

relevantes para o planeamento do corte (gramagem e espessura).

A caracterização das requisições de fabrico é feita de forma tabular, com

indexação baseada no código de identificação da encomenda. A sua carac-

terização dimensional é feita através dos campos Largura e Compr. (com-

primento), sendo os valores áı apresentados em miĺımetros. Por largura

entende-se a dimensão da requisição de fabrico relevante para a constru-

ção do padrão de corte a associar à bobina-máquina. A distinção entre as

duas formas de apresentação final, bobinas e formatos, é feita através do

valor atribúıdo ao comprimento, sendo este 0, no caso de se tratar duma

requisição de fabrico de bobinas. No caso de apresentação final sob a forma

formatos, esta coluna apresentará a dimensão do formato que deverá ser

cortada longitudinalmente ao comprimento do papel da bobina-máquina.

Na coluna Quant. são apresentados os valores das quantidades encomenda-

das, em quilogramas. A tolerância admisśıvel no processo de planeamento é

também inclúıda na caracterização das requisições de fabrico. Note-se que

os valores aqui apresentado não correspondem efectivamente às tolerâncias

normalizadas nos pesos de entrega, apresentados na Tabela 4.1, mas sim a

uma percentagem destes valores definida pelo utilizador. Na caracterização

de requisições de fabrico de bobinas, é ainda necessário definir os diâmetros

(interno e externo) que as bobinas finais deverão apresentar. Também aqui,

os valores deverão ser expressos em miĺımetros. A coluna DiamInt define o
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diâmetro interno a apresentar pelas bobinas finais. As colunas DiamExtInf

e DiamExtSup permitem definir os limites do intervalo de variação admi-

tido para o diâmetro externo. Sempre que se pretenda fixar um valor para

o diâmetro externo, os valores apresentados nestas duas colunas deverão

ser coincidentes, estando assim definido um intervalo de variação de ampli-

tude nula. Finalmente, permite-se ainda a definição do corte de bobinas

em grupos. Os valores 0 ou 1 significam a inexistência de imposições no

agrupamento de bobinas durante a operação de corte. Para outros valores,

o corte de bobinas finais a partir duma bobina deverá ser feito em número

múltiplo do valor definido nesta coluna.

No final deste apêndice é também inclúıdo o ficheiro de inicialização,

onde se apresentam os valores dos parâmetros de configuração adoptados

na realização dos testes computacionais. O conjunto de parâmetros cujo

nome é precedido de Pr_ referem-se ao Centro de Produção do Prado. Da

mesma forma, todos os parâmetros cujo nome é precedido de Ls_ referem-se

a parâmetros espećıficos do Centro de Produção da Lousã. Os parâmetros

cujo nome não apresente nenhum destes prefixos são de aplicação genérica,

i. e., a sua aplicação é independente do centro de produção para o qual é

efectuado o planeamento.

C.1 Instâncias reais

OF160CL01

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

160

Espessura(microm)

190

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

880 1000 650 10166 0,04 0 0 0 0

1340 640 900 2000 0,08 0 0 0 2

1440 440 650 5000 0,07 0 0 0 3

1750 500 650 5980 0,05 0 0 0 0
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OF200LX01

L Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

3758 787 1092 1315 0,08 0 0 0 0

3759 500 650 418 0,08 0 0 0 0

3848 500 650 4300 0,07 0 0 0 0

OF200LX02

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

6950 1220 940 15000 0,08 0 0 0 0

6961 870 1260 8000 0,1 0 0 0 0

6962 700 1000 3200 0,15 0 0 0 0

OF200LX03

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

4890 890 860 2000 0,2 0 0 0 0

4891 680 930 2806 0,2 0 0 0 0

4892 844 717 9800 0,1 0 0 0 0

4893 670 830 5489 0,1 0 0 0 0

4894 1392 999 3365 0,15 0 0 0 0

4895 1062 968 12267 0,08 0 0 0 0

4897 937 1082 3007 0,15 0 0 0 0
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4900 1007 776 2815 0,2 0 0 0 0

4902 949 791 1815 0,2 0 0 0 0

4909 550 0 3500 0,15 1000 1100 100 0

4910 480 0 2800 0,2 1000 1100 100 0

4911 500 0 1000 0,2 1000 1050 100 0

4912 630 0 1300 0,2 1000 1050 100 0

OF220LR01

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2480

Gramagem(g/m2)

220

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

982 490 570 3000 0,1 0 0 0 0

983 600 700 5000 0,075 0 0 0 0

984 700 1000 1100 0,1 0 0 0 0

985 1000 700 900 0,1 0 0 0 0

1100 700 500 8500 0,05 0 0 0 0

1101 500 700 6500 0,05 0 0 0 0

OF250CC01

L Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

250

Espessura(microm)

290

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

1558 272 0 9000 0,1 1100 1150 150 0

1559 480 0 1500 0,2 1100 1150 150 0

1560 238 0 3000 0,15 1100 1200 150 0

1609 310 0 15000 0,08 1100 1200 150 3

OF250CC02

L Prado/Lousa

G Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540
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Gramagem(g/m2)

250

Espessura(microm)

290

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

3782 787 1092 1289 0,08 0 0 0 0

3783 500 650 410 0,08 0 0 0 0

OF250LB01

P Prado/Lousa

1 Objectivo

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2480

Misturar bobinas formatos

S

Gramagem(g/m2)

250

Espessura(microm)

345

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

1000 650 0 10000 0,05 1200 1300 200 0

1100 1050 0 10000 0,05 1200 1300 200 0

1200 500 700 10100 0,05 0 0 0 0

OF250LP01

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2480

Gramagem(g/m2)

250

Espessura(microm)

345

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

100000 500 1000 10000 0,08 0 0 0 0

100001 600 1020 10000 0,08 0 0 0 0

100002 400 560 5000 0,15 0 0 0 0

100003 700 590 2000 0,2 0 0 0 0

100004 900 900 8000 0,1 0 0 0 0

OF250LP03

L Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora
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Largura da maquina

2480

Gramagem(g/m2)

250

Espessura(microm)

345

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

100000 500 1000 7500 0,08 0 0 0 0

100001 600 1020 2000 0,08 0 0 0 0

100002 400 0 5000 0,15 0 0 0 0

100003 700 0 2000 0,2 0 0 0 0

100004 900 900 5000 0,1 0 0 0 0

OF275LP01

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2480

Gramagem(g/m2)

275

Espessura(microm)

380

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

1052 700 1000 19800 0,04 0 0 0 0

1053 570 800 6400 0,05 0 0 0 0

1054 700 1000 1000 0,1 0 0 0 0

1055 595 800 3400 0,1 0 0 0 0

1056 640 900 3015 0,1 0 0 0 0

1057 520 785 3200 0,1 0 0 0 0

1058 720 1020 3002 0,1 0 0 0 0

OF280LX01

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

280

Espessura(microm)

390

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

2000 440 890 3400 0,15 0 0 0 0

2001 700 1000 19800 0,08 0 0 0 0

2002 570 800 6400 0,1 0 0 0 0

2003 700 1000 1000 0,2 0 0 0 0
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2004 595 800 3400 0,15 0 0 0 0

2005 640 900 3015 0,15 0 0 0 0

2007 520 785 3200 0,15 0 0 0 0

5006 720 1020 3002 0,15 0 0 0 0

5007 350 0 2000 0,2 1000 1100 200 0

OF300LP01

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2480

Gramagem(g/m2)

300

Espessura(microm)

430

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

951 720 560 5000 0,075 0 0 0 0

992 520 720 2000 0,1 0 0 0 0

1008 535 800 2000 0,1 0 0 0 0

1009 570 980 2000 0,1 0 0 0 0

1010 615 1025 2000 0,1 0 0 0 0

1011 660 925 2000 0,1 0 0 0 0

1012 660 980 3000 0,1 0 0 0 0

1013 680 1020 5000 0,075 0 0 0 0

1014 910 675 2000 0,1 0 0 0 0

1044 545 920 2500 0,1 0 0 0 0

1045 1260 0 5100 0,075 1400 1450 200 0

1048 840 520 8000 0,05 0 0 0 0

1049 1350 0 2900 0,1 1200 1250 150 0

OF325LX01

L Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

325

Espessura(microm)

470

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

558 570 700 2000 0,07 0 0 0 0

559 600 730 1400 0,07 0 0 0 0

9098 1050 0 3000 0,07 600 650 300 0

9109 555 470 5100 0,055 0 0 0 0

562 710 770 2000 0,07 0 0 0 0
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OF325LX03

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

325

Espessura(microm)

470

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

1001 690 0 11000 0,04 1000 1100 150 0

1002 660 0 6200 0,05 1000 1100 150 0

1003 735 0 5900 0,075 1000 1050 150 0

OF325LX04

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

325

Espessura(microm)

470

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

2 420 620 3003 0,15 0 0 0 0

5 527 720 2124 0,2 0 0 0 0

25 640 850 5150 0,1 0 0 0 0

27 540 1045 3002 0,15 0 0 0 0

28 450 1000 3024 0,15 0 0 0 0

29 527 650 5001 0,1 0 0 0 0

30 465 650 16003 0,08 0 0 0 0

31 720 1020 3012 0,15 0 0 0 0

32 420 620 5009 0,1 0 0 0 0

33 540 1045 5016 0,1 0 0 0 0

34 465 650 20014 0,06 0 0 0 0

35 695 910 24000 0,06 0 0 0 0

36 695 910 24000 0,06 0 0 0 0

OF350LB01

L Prado/Lousa

1 Objectivo

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2480

Gramagem(g/m2)
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350

Espessura(microm)

510

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

4700 710 0 7000 0,1 1100 1150 150 0

4955 610 860 2000 0,2 0 0 0 0

5188 660 940 1300 0,2 0 0 0 0

5189 890 700 3400 0,15 0 0 0 0

5190 580 960 1500 0,2 0 0 0 0

5194 865 585 1300 0,2 0 0 0 0

5195 720 920 4800 0,15 0 0 0 0

5196 450 720 3000 0,15 0 0 0 0

5197 670 525 13850 0,08 0 0 0 0

5198 400 545 1500 0,2 0 0 0 0

5201 810 1025 10000 0,1 0 0 0 0

5202 810 1005 9250 0,1 0 0 0 0

5204 600 800 3000 0,15 0 0 0 0

5205 810 475 2100 0,2 0 0 0 0

5206 1020 715 5800 0,1 0 0 0 0

5207 685 1207 5100 0,1 0 0 0 0

5209 620 820 4530 0.15 0 0 0 0

OF425LX01

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

425

Espessura(microm)

630

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

1159 980 680 2000 0,1 0 0 0 0

1160 660 605 2693 0,1 0 0 0 0

1161 790 1255 13500 0,04 0 0 0 0

1162 885 1350 24917 0,03 0 0 0 0

1163 615 435 2000 0,1 0 0 0 0

1164 720 460 15000 0,04 0 0 0 0

1165 995 1355 20064 0,04 0 0 0 0

1166 480 0 2339 0,1 1300 1350 200 2

C.2 Instâncias de maior dimensão

P1

P Prado/Lousa
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C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

880 1000 650 10166 0,04 0 0 0 0

1340 640 900 2000 0,08 0 0 0 2

1440 440 650 5000 0,07 0 0 0 3

1750 500 650 5980 0,05 0 0 0 0

1000 560 1200 1850 0,2 0 0 0 0

1001 680 540 5425 0,1 0 0 0 0

1002 450 980 8900 0,1 0 0 0 0

1003 620 0 5900 0,2 1000 1050 120 0

1004 650 0 300 0,2 1600 1650 150 0

1005 1000 0 500 0,2 1200 1250 200 0

1006 750 0 1200 0,2 1600 1700 150 0

3758 787 1092 1315 0,08 0 0 0 0

3759 500 650 418 0,08 0 0 0 0

3848 500 650 4300 0,07 0 0 0 0

6950 1220 940 15000 0,08 0 0 0 0

6961 870 1260 8000 0,1 0 0 0 0

6962 700 1000 3200 0,15 0 0 0 0

4890 890 860 2000 0,2 0 0 0 0

4891 680 930 2806 0,2 0 0 0 0

4892 844 717 9800 0,1 0 0 0 0

4893 670 830 5489 0,1 0 0 0 0

4894 1392 999 3365 0,15 0 0 0 0

4895 1062 968 12267 0,08 0 0 0 0

4897 937 1082 3007 0,15 0 0 0 0

4900 1007 776 2815 0,2 0 0 0 0

4902 949 791 1815 0,2 0 0 0 0

4909 550 0 3500 0,15 1000 1100 100 0

4910 480 0 2800 0,2 1000 1100 100 0

4911 500 0 1000 0,2 1000 1050 100 0

4912 630 0 1300 0,2 1000 1050 100 0

P2

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)
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260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

1018 700 0 5600 0.1 0 0 150 0

1019 950 700 6300 0,1 0 0 0 0

1020 710 0 5000 0,15 0 0 150 0

1021 900 0 5150 0,1 0 0 250 0

1022 650 0 1850 0,2 0 0 250 0

1023 800 0 4000 0,15 0 0 250 0

1024 1000 1400 4700 0,15 0 0 0 0

1025 700 1000 15600 0,08 0 0 0 0

1026 750 0 7950 0,1 0 0 300 0

1027 950 0 2500 0,2 0 0 300 0

1028 850 0 2266 0,2 0 0 300 0

1029 1050 0 8000 0,1 0 0 300 0

1030 750 1050 1400 0,2 0 0 0 0

1031 1000 700 6000 0,1 0 0 0 0

1000 650 0 10000 0,05 1200 1300 200 0

1100 1050 0 10000 0,05 1200 1300 200 0

1200 500 700 10100 0,05 0 0 0 0

100001 600 1020 10000 0,08 0 0 0 0

100002 400 560 5000 0,15 0 0 0 0

100003 700 590 2000 0,2 0 0 0 0

100004 900 900 8000 0,1 0 0 0 0

955 700 0 5000 0,075 1200 1250 300 0

1121 600 650 3000 0,1 0 0 0 0

1122 750 0 5000 0,075 1300 1350 200 0

1052 700 1000 19800 0,04 0 0 0 0

1053 570 800 6400 0,05 0 0 0 0

1054 700 1000 1000 0,1 0 0 0 0

1055 595 800 3400 0,1 0 0 0 0

1056 640 900 3015 0,1 0 0 0 0

1057 520 785 3200 0,1 0 0 0 0

P3

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

1058 720 1020 3002 0,1 0 0 0 0

2000 440 890 3400 0,15 0 0 0 0

2001 700 1000 19800 0,08 0 0 0 0

2002 570 800 6400 0,1 0 0 0 0
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2003 700 1000 1000 0,2 0 0 0 0

2004 595 800 3400 0,15 0 0 0 0

2005 640 900 3015 0,15 0 0 0 0

2007 520 785 3200 0,15 0 0 0 0

5006 720 1020 3002 0,15 0 0 0 0

5007 350 0 2000 0,2 1000 1100 200 0

4180 700 0 4200 0,075 1200 1300 200 0

4181 1000 0 3000 0,1 1200 1300 200 0

4184 750 1050 3000 0,1 0 0 0 0

4185 1050 750 3000 0,1 0 0 0 0

4194 750 0 2350 0,1 1300 1350 300 0

951 720 560 5000 0,075 0 0 0 0

4 1080 0 102 0,1 0 0 0 0

6 700 0 1200 0,1 650 700 300 0

1001 690 0 11000 0,04 1000 1100 150 0

1002 660 0 6200 0,05 1000 1100 150 0

1003 735 0 5900 0,075 1000 1050 150 0

2 420 620 3003 0,15 0 0 0 0

5 527 720 2124 0,2 0 0 0 0

25 640 850 5150 0,1 0 0 0 0

27 540 1045 3002 0,15 0 0 0 0

28 450 1000 3024 0,15 0 0 0 0

29 527 650 5001 0,1 0 0 0 0

30 465 650 16003 0,08 0 0 0 0

31 720 1020 3012 0,15 0 0 0 0

32 420 620 5009 0,1 0 0 0 0

P4

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

33 540 1045 5016 0,1 0 0 0 0

34 465 650 20014 0,06 0 0 0 0

35 695 910 24000 0,06 0 0 0 0

36 695 910 24000 0,06 0 0 0 0

3000 420 620 3003 0,1 0 0 0 0

3001 527 720 2124 0,1 0 0 0 0

3002 640 850 5015 0,075 0 0 0 0

3003 540 1045 3002 0,1 0 0 0 0

3004 450 1000 3024 0,1 0 0 0 0

3005 527 650 5001 0,075 0 0 0 0
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3007 720 1020 3012 0,1 0 0 0 0

5195 720 920 4800 0,15 0 0 0 0

5196 450 720 3000 0,15 0 0 0 0

5197 670 525 13850 0,08 0 0 0 0

5198 400 545 1500 0,2 0 0 0 0

5201 810 1025 10000 0,1 0 0 0 0

5202 810 1005 9250 0,1 0 0 0 0

5204 600 800 3000 0,15 0 0 0 0

5205 810 475 2100 0,2 0 0 0 0

5206 1020 715 5800 0,1 0 0 0 0

5207 685 1207 5100 0,1 0 0 0 0

5209 620 820 4530 0,15 0 0 0 0

2000 750 0 3000 0,15 1200 1250 200 0

2001 1050 0 3000 0,15 1200 1250 200 0

2002 900 0 3000 0,15 1200 1250 200 0

2003 770 370 1200 0,2 0 0 0 0

2004 640 410 1200 0,2 0 0 0 0

2005 450 620 3000 0,15 0 0 0 0

2007 640 870 2004,5 0,2 0 0 0 0

5006 395 540 1500 0,2 0 0 0 0

P5

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

1058 720 1020 3002 0,1 0 0 0 0

2000 440 890 3400 0,15 0 0 0 0

2001 700 1000 19800 0,08 0 0 0 0

2002 570 800 6400 0,1 0 0 0 0

2003 700 1000 1000 0,2 0 0 0 0

2004 595 800 3400 0,15 0 0 0 0

2005 640 900 3015 0,15 0 0 0 0

2007 520 785 3200 0,15 0 0 0 0

36 695 910 24000 0,06 0 0 0 0

3000 420 620 3003 0,1 0 0 0 0

3001 527 720 2124 0,1 0 0 0 0

3002 640 850 5015 0,075 0 0 0 0

3003 540 1045 3002 0,1 0 0 0 0

3004 450 1000 3024 0,1 0 0 0 0

3005 527 650 5001 0,075 0 0 0 0

3007 720 1020 3012 0,1 0 0 0 0
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5006 465 650 16003 0,04 0 0 0 0

5007 420 620 5009 0,075 0 0 0 0

5008 540 1045 5016 0,075 0 0 0 0

5009 465 650 20014 0,04 0 0 0 0

5010 695 910 24000 0,03 0 0 0 0

5011 695 910 24000 0,03 0 0 0 0

558 570 700 2000 0,2 0 0 0 0

559 600 730 11000 0,08 0 0 0 0

560 625 1000 1500 0,2 0 0 0 0

562 710 770 2000 0,2 0 0 0 0

563 840 1000 4000 0,15 0 0 0 0

565 555 470 12000 0,08 0 0 0 0

9097 750 0 3000 0,15 0 0 0 0

9098 1050 0 3000 0,15 0 0 0 0

P6

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

880 1000 650 10166 0,04 0 0 0 0

1340 640 900 2000 0,08 0 0 0 2

1440 440 650 5000 0,07 0 0 0 3

1750 500 650 5980 0,05 0 0 0 0

1000 560 1200 1850 0,2 0 0 0 0

1001 680 540 5425 0,1 0 0 0 0

1002 450 980 8900 0,1 0 0 0 0

1003 620 0 5900 0,2 1000 1050 120 0

1017 600 0 5100 0,1 0 0 150 0

1028 850 0 2266 0,2 0 0 300 0

1029 1050 0 8000 0,1 0 0 300 0

1030 750 1050 1400 0,2 0 0 0 0

1031 1000 700 6000 0,1 0 0 0 0

1000 650 0 10000 0,05 1200 1300 200 0

1100 1050 0 10000 0,05 1200 1300 200 0

1200 500 700 10100 0,05 0 0 0 0

4001 500 650 40000 0,025 0 0 0 0

4004 1300 0 8000 0,1 1200 1250 70 0

4005 550 0 8000 0,1 1200 1250 70 0

4732 750 0 2000 0,2 1300 1350 300 0

100000 500 1000 7500 0,08 0 0 0 0

100001 600 1020 2000 0,08 0 0 0 0
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100002 400 0 5000 0,15 0 0 0 0

100003 700 0 2000 0,2 0 0 0 0

100004 900 900 5000 0,1 0 0 0 0

100000 500 1000 10000 0,08 0 0 0 0

100001 600 1020 10000 0,08 0 0 0 0

100002 400 560 5000 0,15 0 0 0 0

100003 700 590 2000 0,2 0 0 0 0

100004 900 900 8000 0,1 0 0 0 0

P7

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

4004 1300 0 8000 0,1 1200 1250 70 0

4005 550 0 8000 0,1 1200 1250 70 0

100001 600 1020 2000 0,08 0 0 0 0

100002 400 0 5000 0,15 0 0 0 0

100003 700 0 2000 0,2 0 0 0 0

100003 700 590 2000 0,2 0 0 0 0

100004 900 900 8000 0,1 0 0 0 0

955 700 0 5000 0,075 1200 1250 300 0

1121 600 650 3000 0,1 0 0 0 0

1122 750 0 5000 0,075 1300 1350 200 0

2000 440 890 3400 0,15 0 0 0 0

2001 700 1000 19800 0,08 0 0 0 0

2005 640 900 3015 0,15 0 0 0 0

2007 520 785 3200 0,15 0 0 0 0

1011 660 925 2000 0,1 0 0 0 0

1012 660 980 3000 0,1 0 0 0 0

1013 680 1020 5000 0,075 0 0 0 0

559 600 730 1400 0,07 0 0 0 0

9098 1050 0 3000 0,07 600 650 300 0

9109 555 470 5100 0,055 0 0 0 0

1001 690 0 11000 0,04 1000 1100 150 0

1002 660 0 6200 0,05 1000 1100 150 0

1003 735 0 5900 0,075 1000 1050 150 0

27 540 1045 3002 0,15 0 0 0 0

28 450 1000 3024 0,15 0 0 0 0

31 720 1020 3012 0,15 0 0 0 0

32 420 620 5009 0,1 0 0 0 0

33 540 1045 5016 0,1 0 0 0 0
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34 465 650 20014 0,06 0 0 0 0

35 695 910 24000 0,06 0 0 0 0

P8

P Prado/Lousa

C Cortadeira/Gofradora

Largura da maquina

2540

Gramagem(g/m2)

200

Espessura(microm)

260

ReqFab Largura Compr. Quant. Toler. DiamExtInf DiamExtSup DiamInt Grupos

4892 844 717 9800 0,1 0 0 0 0

4894 1392 999 3365 0,15 0 0 0 0

4897 937 1082 3007 0,15 0 0 0 0

4902 949 791 1815 0,2 0 0 0 0

4910 480 0 2800 0,2 1000 1100 100 0

4912 630 0 1300 0,2 1000 1050 100 0

983 600 700 5000 0,075 0 0 0 0

985 1000 700 900 0,1 0 0 0 0

1101 500 700 6500 0,05 0 0 0 0

1559 480 0 1500 0,2 1100 1150 150 0

1609 310 0 15000 0,08 1100 1150 150 3

100000 500 1000 10000 0,08 0 0 0 0

100002 400 560 5000 0,15 0 0 0 0

100004 900 900 8000 0,1 0 0 0 0

1121 600 650 3000 0,1 0 0 0 0

1052 700 1000 19800 0,04 0 0 0 0

1054 700 1000 1000 0,1 0 0 0 0

1056 640 900 3015 0,1 0 0 0 0

1058 720 1020 3002 0,1 0 0 0 0

2001 700 1000 19800 0,08 0 0 0 0

2003 700 1000 1000 0,2 0 0 0 0

2005 640 900 3015 0,15 0 0 0 0

5006 720 1020 3002 0,15 0 0 0 0

4180 700 0 4200 0,075 1200 1300 200 0

4184 750 1050 3000 0,1 0 0 0 0

4194 750 0 2350 0,1 1300 1350 300 0

992 520 720 2000 0,1 0 0 0 0

1009 570 980 2000 0,1 0 0 0 0

1011 660 925 2000 0,1 0 0 0 0

1013 680 1020 5000 0,075 0 0 0 0
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C.3 Parâmetros de configuração

Tolerancias nos pesos de entrega

]oo;100[= 4

]50;100]= 4

]20;50]= 6

]10;20]= 8

]5;10]= 10

]3;5]= 15

]0;3]= 20

Parametros das cortadeiras

Prado

Cortadeira 1

Pr_Cortadeira1_Tipo= 0

Entrada

Pr_Cortadeira1_E_DiamBobMax= 1610.0

Pr_Cortadeira1_E_LargBobMin= 315.0

Pr_Cortadeira1_E_LargBobMax= 2115.0

Pr_Cortadeira1_E_NumCasq= 2

Pr_Cortadeira1_E_DiamCasq_1= 150.0

Pr_Cortadeira1_E_DiamCasq_2= 200.0

Pr_Cortadeira1_E_LargRetBob= 30.0

Saida

Pr_Cortadeira1_S_NrMaxFormLarg= 3

Pr_Cortadeira1_S_LargMinForm= 300.0

Pr_Cortadeira1_S_LargMaxForm= 2100.0

Pr_Cortadeira1_S_CompMinForm= 550.0

Pr_Cortadeira1_S_CompMaxForm= 1600.0

Cortadeira 2

Pr_Cortadeira2_Tipo= 1

Entrada

Pr_Cortadeira2_E_DiamBobMax= 1600.0

Pr_Cortadeira2_E_LargBobMin= 315.0

Pr_Cortadeira2_E_LargBobMax= 1615.0

Pr_Cortadeira2_E_NumCasq= 3

Pr_Cortadeira2_E_DiamCasq_1= 150.0

Pr_Cortadeira2_E_DiamCasq_2= 200.0

Pr_Cortadeira2_E_DiamCasq_3= 15.0

Pr_Cortadeira2_E_LargRetBob= 30.0

Saida

Pr_Cortadeira2_S_NrMaxFormLarg= 3
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Pr_Cortadeira2_S_LargMinForm= 300.0

Pr_Cortadeira2_S_LargMaxForm= 1600.0

Pr_Cortadeira2_S_CompMinForm= 400.0

Pr_Cortadeira2_S_CompMaxForm= 1800.0

Lousa

Cortadeira

Ls_Cortadeira_Tipo= 1

Entrada

Ls_Cortadeira_E_DiamBobMax= 1450.0

Ls_Cortadeira_E_DiamBobMin= 900.0

Ls_Cortadeira_E_LargBobMax= 2130.0

Ls_Cortadeira_E_LargUtilBobMax= 2100.0

Ls_Cortadeira_E_LargBobMin= 500.0

Ls_Cortadeira_E_NumCasq= 1

Ls_Cortadeira_E_DiamCasq_1= 150.0

Ls_Cortadeira_E_LargRetBob= 30.0

Ls_Cortadeira_E_LargRetBob1= 50.0

Saida

Ls_Cortadeira_S_NrMaxFormLarg= 5

Ls_Cortadeira_S_LargMinForm= 300.0

Ls_Cortadeira_S_LargMaxForm= 1500.0

Ls_Cortadeira_S_CompMinForm= 500.0

Ls_Cortadeira_S_CompMaxForm= 1500.0

Gofradora

Ls_Gofradora_Tipo= 1

Entrada

Ls_Gofradora_E_DiamBobMax= 1200.0

Ls_Gofradora_E_DiamBobMin= 800.0

Ls_Gofradora_E_LargBobMax= 1500.0

Ls_Gofradora_E_LargBobMin= 400.0

Ls_Gofradora_E_NumCasq= 2

Ls_Gofradora_E_DiamCasq_1= 70.0

Ls_Gofradora_E_DiamCasq_2= 150.0

Ls_Gofradora_E_LargRetBob= 30.0

Saida

Ls_Gofradora_S_NrMaxFormLarg= 2

Ls_Gofradora_S_LargMinForm= 300.0

Ls_Gofradora_S_LargMaxForm= 1200.0

Ls_Gofradora_S_CompMinForm= 400.0

Ls_Gofradora_S_CompMaxForm= 1200.0
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Parametros das bobinadoras

Prado

Entrada

Pr_Bob_E_LargMinBob= 582.0

Pr_Bob_E_LargMaxBob= 2510.0

Pr_Bob_E_LargRetBob= 30.0

Saida

Pr_Bob_S_LargMinBob= 350.0

Pr_Bob_S_LargMaxBob= 2480.0

Pr_Bob_S_DiamMin= 120.0

Pr_Bob_S_DiamMax= 1600.0

Pr_Bob_S_NrMaxBobLarg= 10

Lousa

Entrada

Ls_Bob_E_DiamBobMax= 1500.0

Ls_Bob_E_DiamBobMin= 900.0

Ls_Bob_E_LargMinBob= 1860.0

Ls_Bob_E_LargMaxBob= 2130.0

Ls_Bob_E_LargRetBob= 30.0

Saida

Ls_Bob_S_LargMinBob= 150.0

Ls_Bob_S_LargMaxBob= 2100.0

Ls_Bob_S_DiamMin= 130.0

Ls_Bob_S_DiamMax= 1500.0

Ls_Bob_S_NrMaxBobLarg= 10

Ls_Bob_S_LargMinForm= 45.0

Ls_Bob_S_NumCasq= 8

Ls_Bob_S_DiamCasq_1= 70.0

Ls_Bob_S_DiamCasq_2= 75.0

Ls_Bob_S_DiamCasq_3= 76.0

Ls_Bob_S_DiamCasq_4= 100.0

Ls_Bob_S_DiamCasq_5= 120.0

Ls_Bob_S_DiamCasq_6= 150.0

Ls_Bob_S_DiamCasq_7= 203.0

Ls_Bob_S_DiamCasq_8= 205.0

Parametros diversos

Pr_DiamMinConjForm= 821

Pr_LargMinConj= 2100.0

Pr_LargMinSI= 380.0

Pr_NumCasqSI= 2
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Pr_DiamCasqSI_1= 150.0

Pr_DiamCasqSI_2= 200.0

Ls_DiamMinConjForm= 870

Ls_LargMinConj= 1830.0

Ls_LargMinSI= 380.0

Ls_NumCasqSI= 2

Ls_DiamCasqSI_1= 150.0

Ls_DiamCasqSI_2= 200.0

PercTolPesosEntrega= 50

Pr_MinRetSI= 300

Ls_MinRetSI= 100
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