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Resumo 

Nesta dissertação aborda-se a resolução de um problema industrial de opti
mização relacionado com a determinação de percursos de corte. A especifici
dade deste processo e o próprio material sobre o qual é realizado introduzem 
um conjunto de restrições pouco habituais noutros processos de corte, con
ferindo complexidade e originalidade ao problema. 

Do ponto de vista prático este tema é de grande relevância, nomeada
mente económica, sendo objectivo último a sua implementação na empresa. 

Do ponto de vista teórico, o problema enquadra-se num conjunto de 
problemas de Optimização Combinatória (NP-difíceis), designados habitu
almente por Problemas de Rotas em Arcos (PRAs). 

Neste tipo de problemas, o objectivo fundamental consiste em determinar 
um caminho de custo mínimo que atravesse um subconjunto predefinido 
de arcos de um grafo, com restricções adicionais. A determinação de um 
percurso sobre uma superfície de corte, pode também ser interpretada e 
identificada com este tipo de problemas. 

Faz-se a apresentação genérica dos PRAs, bem como uma revisão biblio
gráfica da literatura mais relevante nesta área, descrevem-se as relações entre 
os diversos problemas, comenta-se a sua dificuldade relativa, revêm-se as 
técnicas e algoritmos mais usados na resolução deste tipo de problemas e 
descrevem-se algumas aplicações. 

A componente geométrica do problema é também tratada. Desenvol-
vem-se conceitos e ferramentas auxiliares para a manipulação das formas 
geométricas, resultando na construção de um conjunto de novos algoritmos. 

A abordagem para a resolução do problema desenrola-se em duas fases 
de complexidade distinta. Na primeira, considera-se uma simplificação do 
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problema, na qual se admite que a superfície de corte se encontra totalmente 
apoiada. Tal simplificação, constituiu um passo importante para a compre
ensão do problema, permitindo clarificar e entender as características princi
pais que o definem. Desta fase resulta a construção da heurística construtiva 
VMP. Na segunda fase, evolui-se na direcção de um modelo mais aproxima
do do problema real, no qual se admite que a superfície de corte se encontra 
suspensa. Desta fase, resulta a construção da heurística construtiva VMA. 

Desenvolvem-se ainda duas variantes das heurísticas construtivas VMP 
e VMA, nas quais se introduzem novos critérios de decisão, que originam as 
variantes correspondentes, VMPD e VMAD. 

A abordagem seguida resulta no desenvolvimento de novos algoritmos 
capazes de resolver instâncias reais dos problemas de determinação de per
cursos de corte. 

Testes computacionais com instâncias reais, mostram as potencialidades 
dos algoritmos de determinação de percursos de corte apresentados neste 
trabalho. 



Abstract 

This thesis deals with an industrial optimization problem related with the 
Cutting Path Determination in a High Precision Tool Industry. Particu
lar characteristics of both the cutting process and the material to be cut, 
introduce a set of unusual constraints when compared with other cutting 
processes, which confers additional complexity and originality to this pro
blem. 

This is a problem of great practical and economical relevance, as the 
solution methods developed are intended to be used in a real world industrial 
environment. 

From a theoretical point of view, this is a Combinatorial Optimization 
problem (NP-hard), which usually fits in the set of Arc Routing Problems 
(ARPs). 

In this type of problems, the aim is to determine a minimum cost traver
sal of a specified arc subset of a graph, subject to a variety of constraints. 
The path determination on a cutting surface may also be interpreted and 
identified with this type of problems. 

The ARPs in general, and their solution approaches, are presented, to
gether with an survey of the specific literature about these problems. The 
relationship among the different types of ARPs and their relative complexity 
are described together with practical applications. 

The geometric component of the problem is also tackled. Auxiliary con
cepts and algorithms are developed for the geometric shapes manipulation. 

The cutting path determination problem is approached by two different 
ways. First the surface that is going to be cut is considered to be totally 
laid down with the total area in contact with the "floor", which is a simpli-
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fication of the real industrial problem. However this simplification allows a 
clear understanding of the nature and characteristics of the problem. This 
phase originated the new constructive heuristic VMP. At the second phase 
a more real model is considered in which the surface is hanged what me
ans the the pieces follow down as soon as they are completely cut. A new 
constructive heuristic (VMA) was also developed to tackle this harder form 
of the problem. Afterwards new decision criteria were considered and two 
variants (VMPD and VMAD) developed and tested. 

Computational experiments with real data sets were performed. Globally 
these algorithms are able to solve real instances of industrial cutting path 
determination problems. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Âmbito da Dissertação 

Nos Problemas de Rotas em Arcos (PRAs), o objectivo fundamental consiste 
em determinar um caminho de custo mínimo que atravesse um subconjunto 
predefinido de arcos de um grafo, com restrições adicionais. 

Este tipo de problemas surge numa grande variedade de contextos práticos, 
sempre que seja necessário percorrer estradas ou ruas para efectuar a sua 
manutenção (varredores, limpa-neves, . . . ) ou prestar determinados serviços 
(distribuição do correio ou do leite, supervisão de parquímetros, recolha de 
lixo, inspecção de linhas de abastecimento de electricidade ou condutas de 
gás, transporte em autocarros escolares, leitura dos contadores de água e 
electricidade, . . . ). 

Num âmbito industrial, nomeadamente nas indústrias têxtil, do calçado 
ou metalomecânica, este tipo de problemas surge com grande frequência 
apesar de moldado pelo contexto particular em que se insere. Sempre que de 
uma superfície seja necessário cortar peças, formas, polígonos, figuras... (de 
acordo com o contexto em questão), surge um problema de determinação de 
um caminho (ou de um percurso) que, respeitando as restrições particulares 
do problema, permita realizar com sucesso e no menor espaço de tempo 
possível, a operação desejada. 

O corte de figuras de uma superfície pode ser executado manual ou au
tomaticamente, existindo um conjunto vasto de ferramentas de corte, entre 
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as quais se destacam: a faca mecânica, o feixe de raios laser, o jacto de água 
a alta pressão e o fio de cobre. 

A complexidade dos contextos em que o problema surge, poderá deter
minar a necessidade de consideração de restrições variadas, cuja satisfação 
poderá determinar a admissibilidade de uma solução. Quer a ferramenta 
de corte, quer as características da superfície, contribuem como factores de
terminantes para as características do problema, conferindo-lhe maior ou 
menor complexidade. A consideração de alguns critérios de avaliação, por 
vezes de difícil quantificação, aumentam a complexidade de resolução do 
problema na sua forma original. 

O problema de determinação de um percurso sobre uma superfície de 
corte pode, então, ser interpretado e identificado com um PRA. Estes proble
mas são uma classe particular dos problemas de Optimização Combinatória 
(NP-difíceis). 

O desenvolvimento de algoritmos de resolução exactos para estes pro
blemas, conducentes à optimalidade das soluções propostas, vê-se por vezes 
limitado pela necessidade de obtenção de resultados em tempo útil. Deste 
modo, é dada particular atenção ao desenvolvimento de métodos heurísticos 
que, não garantindo a resolução do problema até à optimalidade, devem pro
porcionar a obtenção de soluções de qualidade satisfatória de forma fiável 
e eficiente. As características específicas de cada problema condicionam o 
tipo de abordagem a adoptar na sua resolução. 

1.2 Trabalho Realizado 

O trabalho de investigação realizado, que se apresenta nesta dissertação, teve 
como objectivo primordial o estudo de uma classe particular de Problemas 
de Rotas em Arcos (PRAs), de forma a estabelecer uma abordagem para 
a resolução de um problema industrial de optimização relacionado com a 
determinação de percursos de corte. 

Numa fase inicial, desenvolveu-se um trabalho voltado para a componen
te geométrica do problema, no qual se elaborou um conjunto de ferramentas 
auxiliares para a manipulação das formas geométricas. Desenvolveram-se e 
estudaram-se vários conceitos fundamentais, de entre os quais merece espe-
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ciai destaque o conceito de visibilidade. Desta fase resultou a construção de 
um conjunto de algoritmos de importância crucial para as etapas seguintes. 

A abordagem para a resolução do problema desenvolveu-se em duas fases 
de complexidade distinta. Numa primeira fase, considerou-se uma simplifi
cação do problema, no qual se admitiu que a superfície de corte se encontra 
totalmente apoiada. Tal simplificação, apesar de constituir uma abordagem 
inicial para o caso que aqui se pretendia tratar, constituiu um passo impor
tante no processo de "aprendizagem e familiarização" com o problema, no 
qual se clarificaram e entenderam as características principais que o defi
nem. Desta fase resultou a construção da heurística construtiva VMP. Na 
segunda fase, deu-se um passo em frente na modelação do problema real, no 
qual se admitiu que a superfície de corte se encontra suspensa. Desta fase, 
resultou a construção da heurística construtiva VMA. 

Posteriormente, desenvolveram-se duas variantes das heurísticas cons
trutivas VMP e VMA, nas quais se introduziram novos critérios de decisão, 
originando as variantes VMPD e VMAD. 

A abordagem seguida, resultou no desenvolvimento de novos algoritmos 
capazes de resolver instâncias reais dos problemas de determinação de per
cursos de corte. 

1.3 Enquadramento Industrial 

O trabalho desenvolvido e apresentado nesta dissertação surge na sequência 
de contactos industriais estabelecidos pelo grupo de investigação do INESC 
Porto (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto) com 
uma empresa metalomecânica do norte do país. 

Esta empresa dedica-se à produção e comercialização de sistemas de fer
ramentas de corte de alta precisão para trabalhar madeira e seus derivados, 
cortiça, plásticos, alumínio e outros metais. 

Os seus principais produtos são as fresas, os conjuntos de lâminas para 
fresas e as serras de disco, possuindo também um leque alargado de produtos 
de ferramentas especiais para a indústria de componentes de alta precisão, 
como a indústria automóvel, sector no qual também é líder no mercado 
nacional. 
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Da produção de algumas ferramentas de corte, faz parte integrante o 
corte das cabeças de corte, a partir de uma patela de diamante. 

Neste contexto, de acordo com o que se apresenta na figura 1.1, tomam 

forma dois problemas de importância crucial, precedentes ao processo de 

corte propriamente dito, nomeadamente: 

1. Disposição das peças no layout (problema de "Nesting"), relacionado 
com o aproveitamento da patela de diamante; 

2. Definição de percursos de corte, relacionado com a minimização do 

custo do corte. 

O primeiro dos problemas supracitados tem sido, nos últimos anos, ob
jecto de estudo na Unidade de Engenharia de Sistemas de Produção do 
INESC Porto, existindo já um conjunto de ferramentas implementadas para 
este problema. 

Nesta tese propõe-se uma abordagem para a resolução de um problema 
industrial concreto, relacionado com o segundo dos problemas mencionados: 
determinação de percursos de corte. 

Este problema enquadra-se num conjunto de problemas de Optimização 
Combinatória (NP-difíceis), designados habitualmente por Problemas de 
Rotas em Arcos (PRAs), podendo no entanto também ser modelizados como 
problemas sobre nós, de que o Problema do Caixeiro Viajante é o caso mais 
conhecido e estudado. 

Cabeças de Corte o [> 

n , x ^ nsx[] 

n2x£3i n,xO 

n3 x 0 > n,xQ 

"Nesting" <^> Percurso de Corte 

Figura 1.1: Enquadramento industrial. 

Do ponto de vista prático este tema é de grande relevância, nomeada
mente económica, estando portanto enquadrado num programa conjunto 
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de investigação e desenvolvimento, sendo objectivo último a utilização na 
empresa do resultado deste trabalho de investigação. 

1.4 Descrição do Problema 

O Problema de Determinação de Percursos de Corte consiste, não só na 
determinação de um percurso propriamente dito, mas também em garantir 
que se cortem efectivamente todas as figuras (regulares ou irregulares) de 
uma superfície de corte. 

No problema particular sobre o qual esta dissertação incide, a superfície 
de corte é uma patela de diamante (ou pastilha de diamante). Esta desig
nação decorre do tipo de material do qual a patela é constituída: fundamen
talmente, é composta por tungsténio, sendo uma das suas faces revestida 
por uma camada de diamante em pó. 

Apesar de ter uma dimensão relativamente reduzida, cada patela pos
sui um custo extremamente elevado, dada a cobertura de diamante que a 
reveste. 

As figuras que se recortam da patela são aqui designadas por peças, 
polígonos ou, segundo a terminologia industrial, por bits. 

O processo industrial de corte realiza-se por "electroerosão a fio de co
bre" , tal como se representa no exemplo da figura 1.2. De forma simplificada, 
este processo consiste num fio de cobre percorrido por uma corrente eléctrica 
que, ao atravessar a patela de diamante, a corta. A medida que cada peça é 
totalmente cortada da patela, cai num recipiente especificamente colocado 
para o efeito, sob a sua base. 

Figura 1.2: Perspectiva tridimensional de corte. 

São vários os processos industriais (e.g. corte por jacto de água a alta 
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pressão ou por feixe de raios laser), onde a máquina de corte pode ser mo
mentaneamente desactivada para efectuar uma transição sobre a superfície 
de corte, sem realizar nesse(s) movimento(s) qualquer corte efectivo, e ser 
posteriormente reactivada para continuar o processo. Tais processos são 
entendidos, neste contexto, como processos discretos. 

Ao contrário do que sucede nos processos discretos, no problema abor
dado nesta dissertação, o fio de cobre não abandona a patela até que todas 
as peças estejam cortadas. Qualquer transição de um ponto para outro da 
patela, corresponde inevitavelmente a um corte efectivo (salvo os casos on
de a área sobre a qual se realiza o corte, tenha sido totalmente recortada 
da patela). Pode, portanto, ser entendido como um processo contínuo, em 
oposição aos processos anteriores. 

Esta propriedade/característica é de extrema relevância, uma vez que as 
transições entre peças são frequentes. Torna-se assim fundamental validar 
cada transição, de forma a garantir que não se efectuam cortes não ad
missíveis, nomeadamente, cortes que atravessem o interior de alguma peça 
que ainda não tenha sido totalmente cortada (este assunto desenvolve-se 
detalhadamente na secção 3.3). 

Sempre que o fio de cobre realiza um movimento, devem distinguir-se três 
situações possíveis, relativamente às consequências físicas que tal movimento 
induz sobre a patela: 

1. Corte efectivo da aresta de alguma(s) peça(s); 

2. Corte efectivo de uma porção da patela, que não corresponde a qual

quer aresta de qualquer peça; 

3. Passagem por uma área totalmente recortada da patela (não corres

ponde a um corte efectivo). 

Todos os movimentos do tipo 2 e 3 são, ao longo deste texto, designados 
por cortes em vazio. O percurso correspondente a estes cortes é, consequen
temente, designado por percurso em vazio. 

O percurso de corte, propriamente dito (correspondente a uma solução 
admissível para o problema), é então constituído por cortes de arestas das 
peças posicionadas na patela e por cortes em vazio. Uma vez que os primeiros 
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têm obrigatoriamente de ser realizados (para que as peças sejam efectiva
mente recortadas da patela) e que os segundos são opcionais (no seguinte 
sentido: existem múltiplas escolhas para efectuar transições entre diferentes 
peças) procura-se minimizar o comprimento total do percurso em vazio. 

O padrão de corte dado (correspondente à solução do problema de "nes
ting") apresenta habitualmente peças com arestas encostadas, o que é na
tural, uma vez que nesse problema se procuram minimizar os desperdícios 
decorrentes de áreas não ocupadas da patela. Tal é tanto mais evidente, 
quanto maior a regularidade das peças, não sendo poucos os casos em que 
as arestas de algumas peças estão encostadas na totalidade. 

As características da superfície de corte e o processo pelo qual esta é 
cortada garantem que todas as arestas ou partes de arestas encostadas são 
cortadas pela mesma passagem do fio de cobre. Basicamente, as secções 
onde existe encosto são cortadas como se de uma única aresta se tratasse. 
Obviamente que esta consideração, pressupõe a contabilização da espessura 
do fio de cobre (que neste caso é de 0,3 mm). Na prática, as peças são 
"engordadas" 0,15 mm (o que corresponde a metade da espessura do fio) 
para que, após o desgaste provocado pela passagem do fio, a dimensão de 
cada peça seja a inicialmente pretendida. 

O comprimento total do percurso de corte corresponde ao somatório 
do comprimento das arestas de todas as peças (as secções encostadas são 
contabilizadas apenas uma vez) mais o comprimento do percurso em vazio. 

O processo de corte é não dirigido (isto é, qualquer aresta pode ser 
percorrida em ambos os sentidos) e de velocidade constante. 

Nos pontos seguintes, e de acordo com o exemplo apresentado na figura 
1.3, descreve-se resumidamente o processo industrial de corte de uma patela 
de diamante, por electroerosão a fio de cobre. 

1. Dimensão da patela: aproximadamente 10 cm de diâmetro, com 
uma margem residual não aproveitável de 0,5 mm; 

2. Ponto de partida do fio de cobre: ponto (0,0), situado à esquerda 
da patela; 

3. Pontos de entrada/saída da patela: embora possa ser qualquer 
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■ Diâmetro = 10 cm 

Patela 
de 

Margem residual 
= 0,5 mm 

Peças (bits) 

Suporte 

Figura 1.3: Descrição do Problema. 

ponto, habitualmente definese como ponto de entrada um ponto "aci

ma e à esquerda", e como ponto de saída um ponto "abaixo e à direita" 
(junto ao suporte). Esta decisão resulta de duas preocupações distin

tas: a primeira, é garantir que a patela não fique desapoiada, uma 
vez que sendo suportada apenas numa das suas extremidades (desig

nada por zona inferior), as primeiras peças a cortar devem ser aquelas 
que estão mais afastadas do suporte, de forma a evitar que o corte de 
peças próximas do suporte possa de alguma forma desapoiar a patela 
(daí começar "em cima" e terminar "em baixo"); a segunda, está re

lacionada com a particularidade da máquina de corte poder suportar 
simultaneamente duas patelas, ladoalado. Neste caso, ao terminar de 
cortar todas as peças da patela mais à esquerda, o fio passa de imediato 
para a patela mais à direita, sendo portanto conveniente estabelecer 
um ponto de saída da primeira patela, à direita. Por outro lado, a 
posição de partida do fio de cobre, induz naturalmente um ponto de 
entrada na patela, à esquerda (daí começar "à esquerda" e terminar 
"à direita"); 

4. Pontos de entrada/saída das peças: em termos operacionais, o 
ponto de entrada/saída de uma peça pode ser qualquer ponto de uma 
das suas arestas. Esta é, no entanto, uma possibilidade manifesta

mente impraticável, uma vez que tal corresponderia a considerar uma 
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infinidade de pontos. Uma simplificação natural, consiste em conside
rar apenas como pontos de entrada/saída os vértices de cada peça; 

5. Sentido do percurso de corte: o percurso de corte é não dirigido, 
sendo possível percorrer qualquer aresta em ambos os sentidos. Con
tudo, em termos globais, o "sentido do corte" deve ser de cima para 
baixo e da esquerda para a direita; 

6. Velocidade do fio de cobre: a velocidade do fio de cobre é sempre 
constante (aproximadamente 1,5 mm/min), quer em "corte", quer em 
"vazio". E, portanto, "alheia" ao facto de se estar a cortar uma aresta 
de uma peça, uma ponte ou eventualmente uma área já cortada que 
não corresponde a um corte efectivo (no último caso, há a vantagem de 
não existir atrito/desgaste entre o fio de cobre e superfície de corte). 
Uma patela completamente preenchida, demora cerca de 20 horas a 
ser cortada; 

Um aspecto não menos importante, diz respeito à "fiabilidade do corte", 
isto é, se uma peça teoricamente cortada caiu de facto da patela. Note-se 
que, na abordagem proposta nesta dissertação, se parte do princípio que 
uma peça totalmente cortada da patela cai sempre no recipiente, isto é, 
nunca fica mal cortada ou pendurada na patela. A validade desta suposição 
resulta, por um lado, da própria passagem do fio de cobre, por outro lado, 
do jacto de água que incide sobre a patela, quando esta é cortada. Esta 
suposição permite considerar a possibilidade de atravessar áreas da patela 
anteriormente ocupadas por peças que se encontram totalmente cortadas. 

Note-se ainda que uma peça pode ser abandonada sem estar completa
mente cortada, e retomada mais tarde para finalizar o corte. 

A especificidade deste processo e o próprio material sobre o qual é realiza
do introduzem um conjunto de restrições pouco habituais noutros processos 
de corte, conferindo complexidade e originalidade ao problema. 

A inexistência de bibliografia disponível sobre problemas semelhantes, 
faz desta dissertação a única abordagem conhecida pelo autor, publicada até 
à data, para este tipo de problemas. Neste trabalho é portanto apresentada 
uma abordagem original para o problema. 
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1.5 Organização da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. O presente 
capítulo constitui uma introdução ao tema da dissertação, na qual se apre
senta o seu âmbito, o enquadramento e as motivações industriais e científicas 
para a sua realização, e uma descrição pormenorizada do problema sobre o 
qual esta dissertação incide. 

No capítulo 2 apresentam-se genericamente os Problemas de Rotas em 
Arcos. Além de uma apresentação bibliográfica exaustiva da literatura mais 
relevante nesta área, procura-se também descrever as relações entre os di
versos problemas, comentar a sua dificuldade relativa, rever as técnicas e 
algoritmos mais usados na resolução deste tipo de problemas e descrever 
algumas aplicações. 

O capítulo 3 é dedicado ao estudo de conceitos e ferramentas geométricas. 
Na secção 3.2 descreve-se a forma adoptada para representar as formas geo
métricas (polígonos/peças) e um conjunto de ferramentas auxiliares para 
a sua manipulação. Na secção 3.3 aborda-se o conceito de visibilidade, 
e apresentam-se os algoritmos envolvidos nesses cálculos. Finalmente, na 
secção 3.4, consideram-se algumas limitações na representação de peças com 
arestas não lineares, e a aproximação destas por arestas poligonais. 

No capítulo 4, propõem-se algoritmos heurísticos construtivos para o 
Problema de Determinação de Percursos de Corte (PDPC). Na secção 4.2, 
tecem-se algumas considerações relativamente à adaptabilidade de alguns 
dos modelos teóricos revistos no capítulo 2, ao problema específico sobre 
o qual esta dissertação se debruça e evidenciam-se as características fun
damentais que o tornam um problema singular. Na secção 4.3 descreve-se 
uma abordagem para o problema simplificado, que resulta na construção da 
heurística VMP, na qual se considera que a superfície de corte está total
mente apoiada. Na secção 4.4 descreve-se uma abordagem para o problema 
real, que resulta na construção da heurística VMA, na qual se considera 
que a superfície de corte se encontra suspensa. Na secção 4.5, descrevem-
-se duas variantes das heurísticas construídas nas secções anteriores, VMP 
e VMA, nas quais se introduzem novos critérios de decisão, dando origem 
às variantes correspondentes, VMPD e VMAD. Os resultados computacio-
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nais apresentados nesta secção, incluem diversas análises comparativas de 
desempenho. Na secção 4.6, foca-se um caso extremo da aplicação do algo
ritmo de Dijkstra, do qual resulta um caminho de comprimento infinito, e 
a secção 4.7 é dedicada a algumas considerações relativamente à finalização 
do percurso de corte. 

Finalmente, no capítulo 5, apresenta-se um resumo das conclusões mais 
relevantes da presente dissertação, bem como algumas perspectivas de de
senvolvimentos futuros deste trabalho. 
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Capítulo 2 

Problemas de Rotas em 
Arcos 

2.1 Introdução 

Nos Problemas de Rotas em Arcos (PRAs), o objectivo fundamental consiste 
em determinar um caminho de custo mínimo que atravesse um subconjunto 
predefinido de arcos de um grafo, com restrições adicionais. 

Este tipo de problemas surge numa grande variedade de contextos práticos, 
sempre que seja necessário percorrer estradas ou ruas para efectuar a sua 
manutenção (varredores, limpa-neves, . . . ) ou prestar determinados serviços 
(distribuição do correio ou do leite, supervisão de parquímetros, recolha de li
xo, inspecção de linhas de abastecimento de electricidade ou condutas de gás, 
transporte em autocarros escolares, leitura dos contadores de água e electri
cidade, ...). Todos os anos, quer governos, quer empresas privadas, gastam 
avultadas quantias para efectuar essas operações que, por não serem cuida
dosamente planeadas, envolvem normalmente grandes desperdícios. Muitos 
profissionais da Investigação Operacional têm vindo a estudar a estrutu
ra destes problemas, sugerindo algumas soluções praticáveis e conseguindo, 
muitas vezes, poupanças consideráveis de recursos. 

Talvez a primeira referência escrita relativamente a PRAs seja o famoso 
problema das sete pontes de Kõnigsberg (cidade da Prússia, agora chamada 
Kaliningrad). Parte desta cidade localizava-se em duas ilhas do rio Pregel, 
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as quais estavam ligadas às margens e uma à outra através de sete pontes 
(figura 2.1). Consta que os habitantes dessa cidade gostavam de dar passeios 
de modo a atravessar todas as pontes e que alguns andavam particularmen
te aborrecidos pelo facto de não encontrarem um trajecto (com partida e 
chegada a um mesmo lugar) que lhes permitisse atravessar apenas uma vez 
cada uma das pontes. 0 problema foi resolvido pelo famoso matemático 
Suíço, Leonhard Euler, que encontrou condições necessárias e suficientes pa
ra a existência de um tal trajecto (caminho fechado) e mostrou não existir 
tal percurso para este caso particular (ver Euler [44]). Euler estava exclusi
vamente preocupado com a questão da existência de tal caminho fechado e, 
só um século mais tarde, Hierholzer [62] abordou e resolveu o problema da 
determinação de um percurso nessas condições. 

Figura 2.1: As sete pontes de Kónigsberg. 

Algumas compilações dos trabalhos mais importantes nesta área foram 
coligidas em artigos (Eiselt et ai [41] e [42], Benavent et ai [10], Bodin et 
ai [12], Guan [58]), em alguns livros (Busacker e Saaty [19], Kaufman [64], 
Harary [59], Liebling [74], Christofides [23], Larson e Odoni [68], Lawler et 
ai [69], Fleischner [47], [48], Evans e Minieka [45]) e teses de doutoramento 
(e.g. Win [106]). 

É conveniente definir os PRAs como um caso particular da classe de 
Problemas de Rotas Genéricos (PRGs) estudados por Orloff [86] e por Male, 
Liebman e Orloff [79]. 

Seja G = (V, A) um grafo conexo1 e sem lacetes2, onde V = {v\,.. .vn} 
é o conjunto de vértices (ou conjunto de nós), e A = {(VÍ,VJ) : V{,Vj € V 
e % ^ j} é o conjunto de arcos. (Em alguns problemas, G é um multigra-

1 Existe um caminho entre quaisquer dois vértices do grafo. 
2 Arcos que partem e chegam ao mesmo vértice. 
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fo, isto é, alguns arcos (VÍ,VJ) podem estar replicados.) Associado a cada 
arco (VÍ,VJ) existe um custo, distância ou comprimento não negativo c,,-
(assume-se que c^ = oo se (VÍ,VJ) não está definido). A matriz C = (CÍJ) é 
simétrica se e só se cy = Cji para todo i,j. Quando C é simétrica, é comum 
associar uma aresta (ou arco não dirigido) a cada par de vértices. Assim, 
dependendo de A ser um conjunto de arcos ou de arestas, o PRA associa
do será designado por dirigido ou não dirigido, respectivamente. Os grafos 
que contêm simultaneamente arcos dirigidos e não dirigidos designam-se por 
grafos mistos. A matriz de custos satisfaz a desigualdade triangular se e só 
se Cjfc + Ckj < CÍJ para todo i, j , k. 

Nos PRGs, procura-se encontrar o circuito de custo mínimo que contenha 
um subconjunto Q Ç V de vértices obrigatórios e um subconjunto R Ç A 
de arcos obrigatórios, que também podem conter outros vértices e arcos, se 
necessário. 

Dois importantes PRAs que decorrem dos PRGs (ver Lenstra e Rinnooy 
Kan [70]) são os seguintes: 

1. O Problema do Carteiro Rural, para Q = 0 e algum R predefinido; 

2. O Problema do Carteiro Chinês, para Q — 0 e R = A. 

Na secção 2.2 deste capítulo, aborda-se o Problema do Carteiro Chinês 
(PCC). Faz-se uma breve descrição do problema e de algumas das suas 
extensões mais importantes, e tecem-se algumas considerações relevantes 
nesse contexto. 

A secção 2.3 é dedicada ao Problema do Carteiro Rural (PCR), onde 
se aborda detalhadamente esse problema. Referem-se alguns casos práticos 
(2.3.1), descreve-se o PCR Não Dirigido (2.3.2), o PCR Dirigido (2.3.3), o 
PCR Misto (2.3.4) e o PRA com Capacidades (2.3.5). Descreve-se ainda 
um algoritmo heurístico para o PCR baseado nos métodos de Monte Cario 
(2.3.6) e uma abordagem poliédrica para o PCR (2.3.7). 

Na secção 2.4 revê-se o modelo proposto por Laporte [67] para resolver 
diversas classes de PRAs como Problemas do Caixeiro Viajante (TSPs). 

Finalmente, na secção 2.5, apresenta-se um resumo das conclusões mais 
relevantes deste capítulo. 
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2.2 O Problema do Carteiro Chinês 

A designação para o PCC é atribuída ao matemático chinês do Shangtun 
Normal College, Meigu Guan (ou Kwan Mei-Ko), que trabalhou algum tem
po numa estação de correios durante a revolução cultural chinesa (Korte) e 
formulou pela primeira vez este problema. 

Ao contrário do que acontece no problema das sete pontes de Kõnigsberg, 
onde se questiona apenas a existência e a determinação de um caminho 
fechado, no PCC, a questão está em lidar com situações onde tal solução não 
existe. Neste caso, procura-se determinar um caminho de custo mínimo que 
passe pelo menos uma vez em cada segmento. Guan [57] coloca o problema 
da seguinte forma: 

"Um carteiro tem de cobrir o sector que lhe está afecto an
tes de regressar à estação de correios. O problema consiste em 
determinar o percurso mais curto para o carteiro." 

No estudo do PCC, a propriedade seguinte é de particular importância: 
Um grafo conexo diz-se Euleriano se existir um caminho fechado em G que 
contenha exactamente uma vez cada um dos arcos e pelo menos uma vez 
cada um dos vértices. As condições necessárias e suficientes para que um 
grafo conexo, G, seja Euleriano (Ford and Fulkerson [49]) constituem um 
resultado fundamental: 

1. Se G é Não Dirigido, todos os vértices devem ter grau par, isto é, 

um número par de arestas incidentes. Esta condição foi inicialmente 

provada por Euler [44]; 

2. Se G é Dirigido, o número de arcos que entra e sai de um vértice deve 

ser igual; 

3. Se G é Misto, todos os vértices devem ter um número par de arcos 
incidentes dirigidos e não dirigidos; além disso, para todo S Ç V, â 
diferença entre o número de arcos dirigidos de S para V\S e o número 
de arcos dirigidos de V\S para S deve ser menor ou igual ao número 
de arcos não dirigidos que ligam S a V\S. Esta condição é por vezes 
designada como "Condição de Equilíbrio" (Norbert and Picard [84]). 
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Os algoritmos propostos para o PCC contêm duas fases distintas. A 
primeira consiste em determinar uma modificação (ou ampliação) de custo 
mínimo do grafo dado, isto é, um conjunto de menor custo de arcos ou 
arestas que tornem o grafo Euleriano. Pode então determinar-se, em tempo 
polinomial, o trajecto pretendido sobre o grafo modificado (segunda fase). 

Quando todos os arcos de G são não dirigidos (isto é, são arestas), ou 
todos são dirigidos, o problema da modificação do grafo é de fácil resolução. 
No primeiro caso, pode-se obter um grafo Euleriano em tempo polinomial, a 
partir de G, resolvendo um problema de emparelhamento; no segundo caso, 
a modificação de menor custo obtém-se resolvendo um problema de fluxo 
de custo mínimo (Edmonds e Johnson [38]). Quando G é um grafo misto, 
o problema da modificação de menor custo é NP-difícil, mesmo que G seja 
planar ou que os pesos Cy tenham todos o mesmo valor (Papadimitriou [90]). 

Um problema relacionado com o PCR Misto é o Problema do Carteiro 
Ventoso (PCV), inicialmente colocado por Minieka [81]. Neste problema, G 
é um grafo não dirigido, embora o custo associado a cada aresta dependa da 
direcção em que esta é percorrida. O objectivo consiste em determinar um 
percurso de custo mínimo que inclua todas as arestas de G. Brucker [18] e 
Guan [58] mostraram que o PCV é NP-difícil, embora possa ser resolvido 
em tempo polinomial se G for Euleriano (Win [107]). 

Um PCC Misto pode sempre ser transformado num PCV, de acordo com 
o seguinte procedimento: 

• Se (VÍ,VJ) é uma aresta de custo c, então o custo de percorrer (VÍ,VJ) 

é c, em ambas as direcções; 

• Se {vi,Vj) é um arco de custo c, então o custo de percorrer (vi, Vj) é c, 
se a direcção é de V{ para Vj, e oo no caso contrário. 

Os algoritmos heurísticos para o PCC e para o PCV consistem na deter
minação de uma modificação de baixo custo para o grafo G, de modo a que 
este seja Euleriano. Os melhores algoritmos exactos para estes problemas, 
baseiam-se em modelos de programação linear inteira, resolvidos através de 
técnicas de branch-and-cut. Apesar desta abordagem ser relativamente bem 
sucedida, parece não conseguir desempenhos tão bons como o de outros ai-
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goritmos semelhantes, desenvolvidos para o Problema do Caixeiro Viajante 
(ver, por exemplo, Padberg e Rinaldi [88], ou Grõtschel e Holland [56]). 

Outra extensão importante do PCC, é o PCC Hierárquico, onde se define 
uma relação de precedência em A, e a ordem pela qual os arcos são servidos 
deve respeitar essa relação. Dror, Stern e Trudeau [36], mostraram que 
este problema é NP-difícil, embora por vezes possa ser resolvido em tempo 
polinomial. Para a sua resolução, foi proposto um modelo de Programação 
Dinâmica. 

2.3 O Problema do Carteiro Rural 

O PCR pode ser entendido como uma extensão prática do PCC, na qual 
apenas se requer que um subconjunto de arcos de um grafo G seja percorrido, 
com um custo mínimo. Tal extensão acomoda de forma mais aproximada 
as situações problemáticas do mundo real (são poucos os contextos práticos 
onde é necessário servir todos os arcos de um grafo ou rede). 

O PCR foi inicialmente apresentado por Orloff [86] e é vulgarmente asso
ciado com o problema da distribuição de correio em áreas rurais. De acordo 
com a notação que tem vindo a ser utilizada, para um grafo G = (V, A) e 
R Ç A (R 7̂  0), pode descrever-se da seguinte forma: 

"Existe um determinado número de povoações cujo conjunto 
R de ruas tem de ser servido pelo carteiro, e um conjunto A\R 
de ligações entre as povoações que não têm de ser servidas, mas 
podem ser utilizadas para viajar entre as povoações. O problema 
consiste em determinar o percurso mais curto para o carteiro." 

Quando R = A, o PCR reduz-se a um PCC (Edmonds e Johnson [38]). 
É também imediato verificar que, se R origina um subgrafo conexo, o PCR 
pode também ser reduzido a um PCC (Orloff [86]). De uma maneira geral, 
o PCR é NP-difícil (Lenstra e Rinnooy-Kan [70]) e pode ser entendido como 
uma generalização do Problema do Caixeiro Viajante (TSP)3 no sentido de 
que cada instância de um TSP pode ser convertida numa instância do PCR. 

3Por questões de conveniência, adoptar-se-á a sigla TSP (decorrente da terminologia 
inglesa: " Traveling Salesman Problem" ) para futuras referências ao Problema do Caixeiro 
Viajante. 
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2.3.1 Aplicações 

Tal como se referiu na parte introdutória deste capítulo (página 13), são 
inúmeros os contextos práticos onde é possível identificar este tipo de pro
blemas. No entanto, a maior parte das aplicações aí referidas não podem ser 
modeladas como PCRs puros, pois possuem características próprias adicio
nais. As soluções metodológicas são, na maior parte das vezes, moldadas a 
cada situação particular e requerem alterações mais ou menos significativas 
quando aplicadas a novos contextos. 

Revêm-se de seguida algumas aplicações documentadas na literatura da 
IO sobre os PRAs. 

Varredores de Ruas 

Bodin e Kursh [14], [15] descrevem um sistema informático para determinar 
o trajecto e o escalonamento dos varredores de ruas, e apresentam expe
riências computacionais decorrentes de dois estudos piloto, realizados em 
Nova York e em Washington, D.C. São também referidas algumas particu
laridades do problema, como as normas de estacionamento, que restringem 
a faixa horária de limpeza das ruas. Assim, o problema consiste em selecci
onar quais as ruas a incluir em cada trajecto de forma a equilibrar as cargas 
de trabalho e a garantir que as ruas sejam servidas com uma frequência 
apropriada. 

Eglese e Murdok [40] apresentam os resultados de um projecto semelhan
te realizado no distrito de Lancashire, em Inglaterra. Referem-se algumas 
diferenças importantes entre a rede envolvida neste estudo e o tipo de rede 
urbana considerada por Bodin e Kursh [14]. Em primeiro lugar, todas as ru
as podem ser tratadas como tendo dois sentidos (nos casos em que só há um 
sentido, a máquina de limpeza varre a rua na direcção oposta à do tráfego, 
tomando as precauções necessárias), o que representa uma diminuição con
siderável na quantidade de dados que é necessário armazenar. Em segundo 
lugar, as normas de estacionamento não assumem um papel preponderante 
no problema, dado que todas as ruas estão sempre disponíveis para efectuar 
a limpeza. 



20 Problemas de Rotas em Arcos 

Limpa Neves 

Haslam e Wright [60] descrevem um algoritmo utilizado para o controle 
da existência de neve e gelo nas auto-estradas, em Indiana. As estradas 
são classificadas em diversas categorias, de acordo com a sua prioridade, 
para se efectuar a limpeza da neve. Limieux e Campagna [75] abordam um 
caso semelhante. Este problema pode ser visto como um PCR Hierárquico 
(ver Dror, Stern e Trudeau [36]) embora as relações de precedência entre 
as diferentes categorias de estradas não sejam sempre obrigatórias. Para 
determinar a composição e a dimensão da frota, os autores tiveram em 
conta várias questões de segurança, a necessidade de reabastecer os veículos 
com areia e químicos durante as operações, outras eventualidades que seja 
necessário resolver, decorrentes do agravamento das condições climatéricas, 
a melhor afectação dos veículos às estradas, etc. 

Eglese e Li [39] conduziram um estudo sobre operações de areamento4 

de estradas (no distrito de Lancashire), no qual se mostra como a eficiência 
da solução óptima é afectada pela configuração da rede de estradas. 

Alprin [1], Cook e Alprin [30], Tucker e Clohan [102], England [43] e 
Gélinas [53] realizaram outros estudos relacionados com este problema. 

Recolha de Lixo 

O problema da recolha de lixo urbano é provavelmente a aplicação mais co
mum dos PRAs. Strieker [100] foi um dos primeiros autores a estudar este 
problema no contexto de rotas em arcos, para o qual desenvolveu um algorit
mo, mais tarde testado na cidade de Cambridge, Massachusetts. Beltrami 
e Bodin [7], Bodin et al. [13] e Negreiros [82] descrevem outros sistemas 
informáticos para este problema. 

Uma questão fundamental associada ao planeamento das rotas para a 
recolha de lixo reside na escolha da lixeira para a qual um veículo se deve 
dirigir quando estiver saturado. Tal como no problema dos varredores de 
ruas, a determinação dos dias em que se recolhe o lixo em cada rua está 
relacionada com a estrutura do trajecto. 

4Entenda-se por operações de areamento o acto de espalhar areia ou cascalho ao longo 

da estrada. 
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Outros trabalhos realizados nesta área foram os de Wyskida e Gupta 
[109], Turner e Hougland [103], Clark e Gillean [27], Clark e Lee [28], Male 
e Liebman [78], Minazzato [80], Gelders e Cattrysse [52] e Alvarez-Valdês et 
ai. [2]. 

Distribuição do Correio 

A maior parte dos estudos relacionados com a distribuição do correio tem 
sido empreendida por Levy [71] e Levy e Bodin [72], [73] nos Estados Uni
dos, e por Roy e Rousseau [97] no Canadá. Nos Estados Unidos, o problema 
consiste em particionar os arcos em vários grupos (clusters), estabelecer en
trepostos que serão usados como ponto de partida no trajecto do carteiro e 
em determinar trajectos em cada cluster. Os clusters devem ser equilibrados 
e devem corresponder ao volume máximo de correio que pode ser transpor
tado ao mesmo tempo. Em cada dia, um carteiro desloca-se da estação de 
correios até um entreposto, onde estaciona a viatura (o tempo gasto nessa 
deslocação é desprezível). A partir desse lugar, distribui o correio num dos 
clusters adjacentes ao entreposto, regressa ao carro, distribui correio noutro 
cluster adjacente ao anterior e ao entreposto, e assim sucessivamente, até 
que todos os clusters associados àquele entreposto tenham sido servidos. De 
seguida, desloca-se para outro entreposto e procede da mesma forma até 
que se complete um dia de trabalho. Paralelamente ao PRA, emerge nesta 
aplicação a preocupação em determinar o número e a localização dos en
trepostos. Este é um Problema de Rotas e Localização - PRL (ver Laporte 
[66]) num contexto de rotas em arcos. 

Roy e Rousseau também consideram o seu problema como um PRL, 
embora associem um entreposto diverso a cada ponto de partida do trajecto 
do carteiro. O custo de estabelecer um entreposto é igual ao custo da viagem 
entre este e o posto de correios. Todos os trajectos, incluindo o tempo de 
deadheading5 estão limitados pela duração de um dia de trabalho, mas não 
pela capacidade, pois são instalados convenientemente postos de reserva ao 
longo de cada trajecto. 

Bouliane e Laporte [16] fornecem mais detalhes sobre este assunto. 

5 Percorrer um arco sem o servir. 
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Transportes em Autocarros Escolares 

0 problema de transportes em autocarros escolares é uma das mais comple
xas aplicações de rotas em arcos. Aqui, os dois objectivos de minimizar o 
número de autocarros e a quilometragem são muitas vezes optimizados de 
forma hierárquica, à medida que os custos fixos tendem a predominar. Além 
das restrições habituais de tráfego, outras restrições devem ser respeitadas, 
como janelas temporais, o número mínimo e máximo de passageiros dentro 
do autocarro em qualquer momento, a mistura de alunos e o tempo máximo 
passado por qualquer aluno dentro do autocarro. 

Este problema foi abordado por Angel et ai. [3], Bennett e Gazis [11], 
Bodin e Berman [15] e Swersey e Ballard [101]. Algumas das aplicações 
mais recentes são as de Desrosiers et ai. [35], que utilizou uma abordagem 
de geração de colunas para escalonar autocarros para 60 escolas e 20000 
alunos, e o sistema construído por Braça, Bramei et ai. [17] para a cidade 
de Nova York. 

Leitura de Contadores 

Stern e Dror [99] descrevem uma versão m-veículos do PCR associada ao 
problema da leitura dos contadores de energia eléctrica. O objectivo é cons
truir m trajectos abertos de duração limitada que cubram uma determinada 
área, com início no entreposto. Pretende-se minimizar m. Com base nos da
dos da cidade de Beersheva, em Israel, os autores alegam que se poderiam 
alcançar poupanças na ordem dos 40% nos custos do sistema actual. 

Wunderlich et ai. [108] abordam um problema semelhante. Declaram 
que a utilização de um sistema informático para organizar as rotas de leitura 
dos contadores da Companhia de Gás do Sul da Califórnia resultaria numa 
redução de gastos anuais significativa, nessa região. 

2.3.2 O Prob lema do Carteiro Rural N ã o Dirigido 

No PCR Não Dirigido, todos os arcos são não dirigidos, isto é, são arestas. 
Quando o grafo G = (V, R) é conexo, o problema simplifica-se, podendo 
resolver-se através da determinação dos caminhos mínimos (em G) entre 
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os vértices de grau ímpar6 (alguns desses caminhos podem conter arestas 
de A\R), e proceder como se se tratasse de um PCC Não Dirigido (Eiselt, 
Gendreau e Laporte [41]). 

O PCR é habitualmente resolvido sobre um grafo modificado, G' = (V, A'), 
assim definido: V' = {vi G V : (v{, Vj) G R para algum Vj G V}, e A' é obti
do a partir de A da seguinte forma: 

1. Acrescenta-se a A uma aresta {VÍ,VJ) para cada V{,Vj G V, com custo 
CÍJ igual ao caminho mínimo (em G) entre Vi e VJ; 

2. Retiram-se todas as arestas (i,j) G A\R para cada Cjj = c^ + c^j, 
para algum k, bem como uma de duas arestas paralelas que tenham o 
mesmo custo. 

(a) Grafo Original. (b) Grafo Transformado. 

Figura 2.2: Transformação do grafo para o PCR Não Dirigido. 

Na figura 2.2, exemplifica-se esta transformação sobre um grafo G, onde 
as arestas de R estão representadas a cheio e os índices correspondem ao 
custo associado a cada aresta. No grafo transformado G', o conjunto R induz 
p componentes conexas7 G\,...,GP com os respectivos conjuntos de vértices 
Vi,...,Vp que formam uma partição de V. Se a matriz de custos (cy) 
satisfizer a desigualdade triangular, Frederickson [50] sugere uma heurística 
para o PCR Não Dirigido (com um rácio de worst case8 igual a | ) com 

6 O grau de um vértice corresponde ao número de arcos (ou arestas) incidentes nesse 
vértice. 

7Designa-se por componente conexa de G, ou simplesmente por componente, todo o 
subgrafo conexo maximal de G. 

A avaliação do desempenho dos algoritmos heurísticos através da aproximação de 
worst case, fornece uma garantia de qualidade através da indicação de limites, que indicam 
quão distantes da solução óptima podem estar as soluções obtidas por esses algoritmos, 
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base na heurística proposta por Christofides [24] para a versão simétrica do 

Problema do Caixeiro Viajante. 

Heurística para o PCR Não Dirigido 

Passo 1. (Árvore Geradora de Custo Mínimo) Construir a árvore ge
radora9 de custo mínimo (AGCM) T (com comprimento A(T)), que 
estabeleça ligações entre as componentes conexas G\,..., Gp. Denote-
se por X(R) o somatório do comprimento de todas as arestas de R e por 
z* o valor de uma solução óptima para o PCR. Então X(T)+X(R) < z*. 

Passo 2. (Emparelhamento de Custo Mínimo) Determinar o empa
relhamento10 de custo mínimo (ECM) de todos os vértices de grau 
ímpar do grafo originado por R U T. Seja M o conjunto de arestas do 
emparelhamento óptimo e À(M) o seu comprimento total. 

Passo 3. (Ciclo Euleriano) Um ciclo Euleriano no grafo originado por 
RUT U M constitui uma solução para o PCR. Se (Cy) satisfizer a 
desigualdade triangular pode mostrar-se, usando o mesmo argumento 
que em Christofides [24], que À(M) < \z*. Assim, o comprimento do 
ciclo Euleriano À(T) + X(R) + A(M) não excede \z*. 

Modelos de Programação Linear Inteira para o P C R Não Dirigido 

Consideram-se de seguida dois modelos de Programação Linear Inteira (PLI) 

para o PCR. O primeiro, proposto por Christofides et ai. [25], define-se da 

seguinte forma: 

analisando o pior dos casos em questão. Esta aproximação, apesar de retratar mal a 
performance efectiva de um algoritmo (por se tratar de uma perspectiva pessimista) é 
independente do computador onde se está a processar o algoritmo, da implementação do 
mesmo e das próprias instâncias particulares. 

9Um grafo diz-se uma árvore se for conexo e não contiver circuitos. Dado um grafo 
conexo G, designa-se por árvore geradora de G todo o subgrafo de G que, sendo uma 
árvore, contém todos os vértices de G. 

10Designa-se por emparelhamento (ou matching) de um grafo G, todo o conjunto de 
arcos (ou arestas) de G cujos vértices associados não se repetem. 
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Modelo P C R N D 1 

Considere-se o grafo G' — (V, A'), com: 

R Ç A' - subconjunto de arestas obrigatórias (a percorrer); 

Xij - número de vezes que a aresta (VÍ,VJ) é repetida, se 

(vi,Vj) G R, ou percorrida, se (VÍ,VJ) G A' \ R; 

Cij - custo de percorrer a aresta (v{ ,Vj). 

Pretende-se: 

Min ^2 CÍJ(1 + XÍJ)+ 22 CiJXiJ (2l1) 
(vi,Vj)eR (vi,Vj)eA'\R 

sujeito a: 

Y^ (1 + Xij)+ Yl XÍJ = 0 (mod2), {VÍEV') (2.1.O) 
(,vi,vj)€R (vi,vj)£A'\R 

J2 XÍJ>1 (s=\JVk,S=({JVk\\S,Pc{l,...,p}\ (2.1.6) 
vtes^es \ keP \fc=i / / 

Xij > 1 e inteiros ((VÍ,VJ) G A') 

Note-se que, quando Xij representa o número de vezes que a aresta (v{, Vj) 
é repetida (quando (VÍ, Vj) G R), isso significa que essa aresta será percorrida 

1 + Xij vezes. 

Neste modelo, a restrição (2.La) garante que, na solução óptima, o grau 

de cada vértice seja par, enquanto que a restrição (2.1.6) garante que todas 

as componentes conexas estejam ligadas. É relativamente fácil mostrar que 

Xij pode ser limitado superiormente por 1 se (VÍ,VJ) G R, e por 2 se 

(vi,Vj) G A' \ R. A restrição (2.1.a) pode ser reformulada e substituída 

por uma outra restrição (2.1.a'), fazendo-se o segundo membro igual a 2ZÍ, 
com ZÍ > 0 e inteiros (VÍ G V). 

Tal como no algoritmo de Held e Karp [61] para o TSP, os autores 

determinaram um limite inferior para o problema, introduzindo restrições 

(2.1.a') na função objectivo (seguindo uma estratégia Lagrangeana) e veri

ficando que o subproblema definido pelas variáveis Sy associadas a A'\R, ê 
um problema de determinação da árvore geradora de custo mínimo (AG CM) 

sobre um grafo, cujos vértices correspondem às componentes conexas de G'. 
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Utilizando também a AGCM, determinaram um limite superior para o PCR 
fazendo um emparelhamento dos vértices de grau ímpar. Os procedimentos 
adoptados na procura desses limites baseiam-se em técnicas de branch-and-
bound. Resolveram 24 problemas, gerados aleatoriamente, até à optimali-
dade. As características desses problemas eram as seguintes: 9 ^ |V| ^ 84, 
13 ^ |A| ^ 184, 4 ^ \R\ ^ 78 e 2 si p ^ 8. 

O segundo modelo, relacionado com o anterior, foi proposto mais tarde 
por Corberán e Sanchis [31]. Defina-se A{ = {{VÍ,VJ) G A'}, como o conjunto 
de todas as arestas de G' incidentes em Uj. Um vértice diz-se ií-par (res
pectivamente, JS-ímpar) se é incidente a um número par (respectivamente, 
ímpar) de arestas de R. Considerem-se as variáveis Xy definidas como no 
modelo PCRND1. O problema define-se então como se segue: 

Modelo P C R N D 2 

Pretende-se: 

Min ĵP dj(l + Xij)+ 22 ciixij (2-2) 
(vi,Vj)eR (vi,Vj)eA'\R 

sujeito a: 

Y2 XÍJ=0 (mod2) (VÍÇV',VÍ é R-par) (2.2.a) 
(vi,vj)eAi 

] T XÍJ = 1 (mod2) (VÍ E V, u, é fí-ímpar) (2.2.6) 
{vi,vj)eAi 

Y, *ij>1 [S=\JVk, S=((jVk)\S, Pc{l , . . . ,p}j 
vieSiVjES ou V k£P Vfc—1 / / 

(2.2.c) 

XÍJ > 0 e inteiros ((VÍ,VJ) G A') (2.2.d) 

Sanchis [98] e Corberán e Sanchis [31], identificaram algumas das famílias 
das facetas do politopo do invólucro convexo das soluções admissíveis defi
nidas pelas restrições (2.2.a) a (2.2.d). Estes autores mostraram em [32] que 
todas as desigualdades geradoras de facetas para o chamado TSP-Rodoviário 
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(ver Cornuéjols, Fonlupt e Naddef [34] e Fleischmann [46]) são também face

tas para o PCR Não Dirigido. Dando continuidade ao trabalho de Padberg 
e Grõtschel [89], Corberán e Sanchis [32] integraram algumas rotinas gera

doras de facetas, num processo de branch-and-bound que aplicaram aos 24 
problemas testados por Christofides et ai. [25]. Vinte e três desses proble

mas foram resolvidos até à optimalidade no nó de raiz da árvore de pesquisa, 
usando apenas planos de corte. Outros dois problemas resultantes da rede 
de estradas de Albaida (Valência), também foram resolvidos sem ramificação 
(branching). 

Pearn e Wu [95], apresentam dois novos algoritmos para PCR Não Diri

gido, baseados no algoritmo proposto por Christofides et ai. [25]. Segundo 
estes autores, tal abordagem recorre a um algoritmo exponencial, sendo por 
isso, computacionalmente ineficiente. Além disso, os valores dos multipli

cadores11 r\ escolhidos, influenciam significativamente o desempenho desse 
algoritmo. A transformação do grafo original (descrita na página 23) é vis

ta como uma contribuição insignificante na obtenção de soluções eficientes, 
apesar de simplificar a estrutura do problema ao formular o PCR. Numa 
tentativa de melhorar as soluções, propuseramse algumas modificações que 
a seguir se descrevem. 

Seja GR = (VR,R) o subgrafo constituído pelo conjunto R de arcos obri

gatórios, e VR o conjunto correspondente de vértices. Seja {Ci, C2, ■.., Cr} 
o conjunto das componentes de GR, e Ge o grafo condensado obtido a partir 
de GR, considerando cada componente como um vértice. 

Na abordagem modificada considerase uma nova distância d(Ci,Cj) = 
mmXjy{sTp\{x,y)\x G Ci,y G Cj} + \ (em vez de d(Ci,Cj) = mmXty{d{x,y) -

ux — Uy}) com uma penalização A adicionada ao definir as distâncias no 
grafo condensado Ge, e onde spl(a;, y) representa o comprimento do caminho 
mínimo entre o vértice x e o vértice y no grafo original G. Naturalmente, 
diferentes valores de A, geram soluções diferentes para o PCR. Pode então 
escolherse um conjunto de valores de A para gerar algumas soluções para o 
PCR, e escolher de entre elas a melhor, que será considerada a solução desta 

n P a r a multiplicadores, ux e uy, Christofides et ai., consideraram u, = — T](deg(i) — 2), 
onde deg(i) representa o grau do vértice i no grafo original. 
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abordagem. A abordagem modificada pode descrever-se da seguinte forma: 

Algoritmo de Christofides et ai. Modificado 

Fase 1. (Arvore Geradora de Custo Mínimo) Definir a distância en
tre todo o par de vértices i,j G Ge, como o valor dado por d(Ci, Cj) = 
m.mx>y{spl(x, y)\x € Cj, y 6 Cj) + A, onde A é inicializado com Ao = 0. 
Aplicar o algoritmo da AGCM sobre Ge- Seja £r0(A) o conjunto de 
arestas da solução da AGCM. Simplificar -ET0(A) eliminando todas as 
cópias de arestas em paralelo. Seja £r(A) O conjunto resultante dessa 
simplificação. 

Fase 2. (Emparelhamento de Custo Mínimo) Resolver o PCC sobre 
GR U ET(X) aplicando o algoritmo do ECM [38] de forma a obter um 
grafo Euleriano. É possível, a partir desse grafo, construir uma rota. 
Seja £7^(A) o conjunto de arestas da solução do emparelhamento. Seja 
G(X) = GR U ET{\) U -EM(A) a solução resultante para o PCR. 

Fase 3. (Iterações com valores diversos de parâmetro) Repetir as fa
ses (1.) e (2.) para um conjunto predefinido de valores {Ai, A2,. . . , A/j} 
para o parâmetro A, gerando um conjunto {GA;} , i = 0 ,1 ,2 , . . . ,k de 
soluções para o PCR. Escolher como solução, aquela que tiver o melhor 
valor (mais baixo). 

A inversão dos passos (ou fases) de procedimentos existentes, tem sido 
uma abordagem considerada no desenvolvimento de novas estratégias para 
obter soluções [50], [94] e [95]. Em alguns casos, as "abordagens inversas" 
produzem resultados francamente bons. O algoritmo de Christofides et ai 
baseia-se fundamentalmente em duas fases: a Árvore Geradora de Custo 
Mínimo (AGCM) e o Emparelhamento de Custo Mínimo (ECM). A abor
dagem inversa deste algoritmo, consistirá em aplicar primeiro o algoritmo 
do ECM e depois o algoritmo da AGCM. Descreve-se de seguida o segundo 
dos algoritmos propostos por Pearn e Wu. 
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Algoritmo de Christofides et ai. Invertido 

Fase 1. (Emparelhamento de Custo Mínimo) Definir a distância en
tre todo o par de vértices i, j G GR, como o valor dado por d(i,j) = 
mhxr^jspl^y)} + A, onde A é inicializado com Ao = 0, e spl(x,y) 
corresponde ao comprimento do caminho mínimo entre o vértice x e 
o vértice y no grafo original. Aplicar o algoritmo do ECM [38] sobre 
GR. Seja £^M(A) o conjunto de arestas da solução do emparelhamento. 

Fase 2. (Arvore Geradora de Custo Mínimo) Aplicar o algoritmo da 
AGCM sobre o grafo condensado obtido a partir de GR U Í?M(A), con
siderando cada componente como um vértice. Seja Er0(X) O conjunto 
das arestas da solução da AGCM. Remover todas as arestas duplicadas 
em ET0{\), e seja £r(A) O grafo resultante. Assim, GRUEMW^JETÍX) 

será a solução pretendida para o PCR. 

Fase 3. (Iterações com valores diversos de parâmetro) Repetir as fa
ses (1.) e (2.) para um conjunto predefinido de valores {Ai, A2,. . . , A^} 
para o parâmetro A, gerando um conjunto {G\.}, i = 0 , 1 ,2 , . . . ,k de 
soluções para o PCR. Escolher como solução, aquela que tiver o melhor 
valor (mais baixo). 

Note-se que ao aplicar o algoritmo do ECM (Fase 1.) para obter um 
grafo Euleriano, o parâmetro de penalização, A, é adicionado à distância 
d(i,j) apenas para os (i,j) em EM{XQ). 

Os resultados computacionais indicam que as duas novas abordagens pro
postas conduzem a melhores resultados, quando comparadas ao algoritmo 
de Christofides et ai. Os dois novos algoritmos foram também comparados 
entre si, e veriíicou-se que para os problemas com uma estrutura quase-ímpar 
(isto é, com uma proporção elevada de vértices com grau ímpar), a aborda
gem invertida conduz a melhores soluções do que a abordagem modificada. 

2.3.3 O Prob lema do Carteiro Rural Dirigido 

O PCR Dirigido define-se sobre um grafo G = (V, A) onde A representa um 
conjunto de arcos dirigidos. O problema reduz-se a um PCC sempre que 
G = (V, R) seja conexo. No seu caso geral, este problema é também resolvido 
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sobre um grafo modificado G' = (V',A'), construído como no PCR Não 
Dirigido (ver página 23), excepto os arcos introduzidos (WJ, Vj), que agora são 
dirigidos e têm comprimento Cy igual ao comprimento do caminho mínimo 
entre V{ e Vj. As componentes conexas Gi,...,Gp e os seus respectivos 
conjuntos de vértices, são definidos como anteriormente. Christofides et ai. 
[26] propuseram a heurística seguinte para o PCR Dirigido: 

Heurística para o PCR Dirigido 

Passo 1. (Arborescência Geradora de Custo Mínimo) Construir a ar-
borescência12 geradora de custo mínimo - AGDCM13 (ver Edmonds 
[37]), ramificada a partir de um vértice arbitrário, que estabeleça li
gações entre as componentes conexas G\,..., Gp. Denote-se por G o 
grafo resultante. 

Passo 2. (Problema de Transportes) Tal como para o PCC Dirigido 
(ver Eiselt, Gendreau e Laporte [41]), determinar um grafo Euleriano 
a partir de G, adicionando arcos de menor custo, de forma a que o 
semigrau interior14 de cada vértice seja igual ao seu semigrau exteri
or15. 

Passo 3. (Ciclo Euleriano) Determinar um ciclo Euleriano no grafo mo

dificado. 

Este procedimento pode ser repetido, considerando sucessivamente cada 
um dos vértices do grafo como a raiz da AGDCM, escolhendo-se então a 
melhor solução. Usando esta heurística, os autores resolveram 23 instâncias 
a 1.3% da optimalidade, em média. O maior desvio registou-se a 5% e dez 
das soluções coincidiram com o óptimo. Christofides et ai [26] propuseram 
também um algoritmo exacto e um modelo de programação matemática 
para este problema, que a seguir se descreve de forma simplificada. 

12Uma arborescência é uma árvore onde os arcos são dirigidos. 
13Decorre das iniciais de Árvore Geradora Dirigida de Custo Mínimo. 
14Número de arcos que "entra" num vértice. 
15Número de arcos que "sai" de um vértice. 
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Modelo PCRD 

Considere-se o grafo G' = (V',Af), com: 

R C A' - subconjunto de arcos obrigatórios (a percorrer); 

XÍJ - número de vezes que o arco (VÍ,VJ) é repetido, se 

(VÍ,VJ) G R, ou percorrido, se (VÍ,VJ) € A' \ R; 

í 1 se (vi,Vj)eR, VÍ,VJEV' 

[ 0 no caso contrario 

- ( 1 se {vhVj) e A'\R, VÍ,VJ E V 

[ 0 no caso contrário 

Pretende-se: 

Min J2 (1 + xij)+ Yl XiJ (2-3) 
(vi,vj)eR (VÍ,VJ)€A'\R 

sujeito a: 

/ \± H" Xijjbij + / Xijbij 

= J ] (1+2^)6^ + J^ sy (VÍEV) (2.3.o) 

VitS^eS V feeP \fc=l / 

PC {!,...,p), VÇSj (2.3.6) 

Xjj > 1 e inteiros ((VÍ,VJ) 6 A') (2.3.c) 

A restrição (2.3.a) obriga a que o semigrau interior de cada vértice seja 
igual ao seu semigrau exterior, enquanto que a restrição (2.3.6) garante que 
a solução seja uma arborescência geradora com raiz na componente induzi
da por V, sobre todas as componentes conexas G\,..., Gp. Analogamente 
ao problema Não Dirigido, este problema resolve-se segundo um proces
so de branch-and-bound, introduzindo restrições (2.3.c) na função objectivo 
(seguindo uma estratégia Lagrangeana) e resolvendo o restante problema da 
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AGCM sobre as componentes conexas. De 24 instâncias com: 13 ^ |V| ^ 80, 

24 < \A\ < 180, 7 ^ \R\ ^ 74 e 2 ^ p ^ 8, 23 foram resolvidas até à opti-

malidade, seguindo esta abordagem. 

2.3.4 O Prob lema do Carteiro Rural Mis to 

O PCR Misto é habitualmente identificado com o Problema do Empilha
dor (PEMP). Este problema pode representar-se através de um grafo misto 
G — (V, A U E), onde A é um conjunto de arcos dirigidos, e E u m conjunto 
de arestas não dirigidas. O problema consiste em determinar o circuito de 
comprimento mínimo que inclua pelo menos uma vez cada um dos arcos de 
A. Os arcos de A podem ser vistos como movimentos que o empilhador 
tem de realizar, uma única vez, numa determinada direcção. Outra forma 
de interpretar o problema consiste em considerar os arcos como entregas a 
realizar por um veículo, sendo então um problema de minimização da soma 
dos custos entre entregas. Se o custo Cij, de cada arco (VÍ,VJ) de A, é zero, 
o PEMP é equivalente a um TSP, sendo por isso um problema NP-dificil. 

Frederickson, Hecht e Kim [51] propuseram duas heurísticas para este 
problema, onde o grafo G deve satisfazer as seguintes propriedades: 

1. Cada vértice é incidente em pelo menos um arco de A; 

2. Os custos Cij das arestas satisfazem a desigualdade triangular. 

Se G não satisfizer estas duas propriedades, pode ser transformado num 
grafo equivalente G\ que as satisfaça. O problema é então resolvido sobre o 
novo grafo G', e a solução pode ser interpretada sobre o grafo original G. No 
que se apresenta a seguir assume-se que G satisfaz as referidas propriedades. 
As duas heurísticas são denominadas por LARGEARCS e SMALLARCS. A 
primeira conduz a melhores resultados quando o custo total dos arcos é 
elevado, quando comparado com o custo associado ao trajecto óptimo, e 
vice-versa. 

Algoritmo "LargeArcs" 

Passo 1. (Grafo Bipartido) Extrair de G o conjunto de arcos dirigi
dos. Construir um grafo bipartido G' no qual o primeiro conjunto 



2.3 O Problema do Carteiro Rural 33 

de vértices corresponde às caudas dos arcos de A e o segundo conjunto 
corresponde às cabeças. Criar arestas entre todas as caudas e cabeças 
que não correspondam a um mesmo arco, com um custo associado 
correspondente ao caminho de comprimento mínimo. 

Passo 2. (Emparelhamento) Resolver o problema de emparelhamento 
bipartido de custo mínimo sobre o grafo G'. Construir um grafo di
rigido G" com um conjunto de arcos constituído por A e por todas 
as arestas resultantes do emparelhamento, dirigidas da cabeça para a 
cauda. 

Passo 3. (Arvore Geradora de Custo Mínimo) O grafo G" é consti
tuído por um conjunto de componentes conexas disjuntas. Determinar 
a árvore de custo mínimo que abranja essas componentes, usando os 
custos originais associados às arestas (o custo de uma aresta entre du
as componentes corresponderá ao menor comprimento de um caminho 
entre elas). 

Passo 4. (Caminho Euleriano) Construir um grafo dirigido G, consti
tuído pelo conjunto de todos os arcos de G" e por dois arcos, por cada 
aresta da árvore geradora de custo mínimo, um em cada direcção. Es
te grafo é Euleriano e a solução para o PEMP obtém-se através da 
resolução do PCC Dirigido em G. 

Não é difícil verificar que a complexidade (em tempo de execução) do 
algoritmo LARGEARCS é dada assintoticamente por 0(max{|F|3 , |^4|3})16. 
Além disso, se a matriz de custos satisfizer a desigualdade triangular, este 
algoritmo dá origem a um caminho T de comprimento AL (T) que satisfaz a 
seguinte desigualdade: 

XL(T) < 3z* - 2X(A) (2.4) 

onde z* representa o valor da solução óptima para o PEMP, e A (A) é a soma 
dos comprimentos de todos os arcos de A. 

16Dadas duas funções reais de variável inteira positiva, f(L) e g(L), diz-se que 
f(L) = O (g(L)) se existir uma constante c > 0 tal que, para L suficientemente grande, 
f(L) < cg(L). 
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O segundo algoritmo, SMALLARCS, origina uma solução que satisfaz as 

condições suficientes para que um grafo misto seja Euleriano: paridade, 

simetria e equilíbrio (ver página 16). 

Algoritmo "SmallArcs" 

Passo 1. (Grafo Contraído) Construir, a partir de G, um grafo con
traído e não dirigido G*, de acordo com o procedimento seguinte: fazer 
corresponder um vértice a cada arco de A e definir arestas entre todos 
os vértices; o custo associado a uma aresta entre dois vértices corres
pondentes aos arcos (VÍ,VJ) e {vk,vt) é igual ao mm{cik,Cit,Cjk,Cjt}; 
determinar todas as cadeias de comprimento mínimo entre os pares 
de vértices de G* e substituir cada aresta pela cadeia de comprimento 
mínimo correspondente, obtendo-se assim o grafo G**. 

Passo 2. (Árvore Geradora de Custo Mínimo) Determinar a árvore 
geradora de custo mínimo de G**. 

Passo 3. (Emparelhamento de Custo Mínimo) Determinar o empa
relhamento de custo mínimo dos vértices de grau ímpar da árvore 
geradora. 

Passo 4. (Grafo Reexpandido) Substituir todos os vértices pelo arco 
correspondente de A, e substituir cada aresta da árvore geradora e do 
emparelhamento pela cadeia de comprimento mínimo correspondente 
do Passo 1, obtendo-se assim um grafo misto G. Observe-se que, se 
(VÍ, Vj) é um arco de G, então Vi e Vj têm a mesma paridade. Se Vi e Vj 
são ambos de grau ímpar, acrescentar a aresta {VÍ,VJ) e direccioná-la 
temporariamente de Vj para v,. Seja G" o grafo resultante. 

Passo 5. (Caminho Euleriano Inicial) Determinar um caminho Eule
riano em G, ignorando a direcção dos arcos de grau par. Se o compri
mento dos arcos de grau par que são atravessados em sentido contrário 
exceder - o , m v e r t e r a direcção do caminho. 

Passo 6. (Arcos Adicionados) Associar a cada aresta a direcção do ca
minho. Se um arco de grau par (VÍ,VJ) é atravessado na direcção 
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errada, adicionar dois arcos (VJ, Vi). Seja G o grafo dirigido correspon
dente. 

Passo 7. (Caminho Euleriano Final) Determinar um circuito Euleria-
no em G. 

O algoritmo SMALLARCS é também de complexidade 0(max{|F|3 , |^4|3}). 
Se a matriz de custos satisfizer a desigualdade triangular, o comprimento 
Xs(T) do caminho, satisfaz a seguinte desigualdade: 

\s(T)<\(3z* + \(A)) (2.5) 

Aplicando simultaneamente ambos os algoritmos LARGEARCS e SMALLARCS, 

e escolhendo a melhor das soluções, obtém-se naturalmente um novo algorit
mo com melhor desempenho de worst-case. Se X(T) = mm{\L(T), Xs(T)} 
e se for satisfeita a desigualdade triangular, então: X(T) < |z*. 

A validade deste resultado baseia-se no facto de que As(T) < XL(T) 
sempre que X(A) < |z*. Assim, se X(A) > §z*, a desigualdade (2.4) pode 
ser reescrita como: XL(T) < |z*. Se X(A) < ^z*, a desigualdade (2.5) 
passará a ser Xs{T) <\z*. 

Lukka e Salminen [77] desenvolveram uma heurística de inserção de ar
cos, adaptada a partir da heurística de inserção para o TSP, de Rosenkrantz, 
Stearns e Lewis [96]. A sua complexidade é de 0(|A|2 log \A\), e o desempe
nho de worst-case pode ser arbitrariamente mau. Contudo, em problemas 
gerados aleatoriamente, a qualidade das soluções produzidas pelo algoritmo 
de inserção situa-se entre XL(T) e Xs{T), habitualmente mais próxima do 
melhor destes valores. Uma característica importante desta heurística é a 
sua flexibilidade, dada a facilidade com que pode ser modificada de modo a 
considerar múltiplos veículos e restrições adicionais. 

Prederickson, Hecht e Kim [51] também estudaram uma versão m-veículos 
do PEMP, onde o objectivo consistia em minimizar o comprimento do cami
nho mais longo. Desenvolveram um algoritmo heurístico de complexidade 
0(max{|F|3 , |A|3}), com um rácio de desempenho de worst-case igual a 
l i _ 1. 
5 m ' 
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2.3.5 P R A s com Capacidades 

O Problema de Rotas em Arcos com Capacidades (PRAC) foi inicialmente 
estudado por Golden e Wong [55] e, apesar de se tratar de uma versão 
restringida do PCC, pode ser visto como um PCR. 

Neste problema, cada arco (VÍ,VJ) possui um peso (ou procura) não ne
gativo qij, e todos os arcos com peso positivo têm de ser atravessados por 
uma frota de veículos idênticos, com capacidade W, localizados num entre
posto (por exemplo, no vértice vi). O objectivo consiste em determinar o 
caminho de custo mínimo que atravesse todos os arcos, de forma a que a 
procura total de todos os arcos, servidos por qualquer veículo, não exceda 
W. Um veículo pode atravessar um arco sem o servir, mas cada arco só pode 
ser servido por um único veículo. Quando W = |J2|, qij = 1 se (VÍ,VJ) E R 
e qij = 0 se (VÍ, Vj) $. R, o PCR é um caso particular do PRAC. 

Como a maior parte das aplicações reais contém restrições de capacida
de, o PRAC é provavelmente o problema mais importante no âmbito dos 
Problemas de Rotas em Arcos. 

Descreve-se a seguir um modelo de programação linear inteira (PLI) para 

o PRAC Dirigido, proposto por Golden e Wong [55]. 

Modelo PRACD 

As variáveis binárias Xijk e y,^ definem-se da seguinte forma: 

Xijk = 1 se, e só se, a aresta {VÍ,VJ) é atravessada de Vi para Vj 

pelo veículo k; 

yijk = 1 se, e só se, a aresta {VÍ,VJ) é servida pelo veículo k ao 

passar de Vi para Vj. 

Note-se que a variável x^k é limitada superiormente por 1, dado que nunca 
é óptimo para um veículo atravessar uma aresta mais do que uma vez, in
dependentemente da direcção [55]. Todos os arcos {VÍ,VJ) com q^ > 0 têm 
de ser servidos, mas os arcos restantes também podem ser atravessados. 
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Defina-se ainda: 

E{S) = {(vi,Vj) : Vi G S,Vj G V\S ou Vj G S,v{ G V\S} 

E+{S) = E{S) n {{vuVj) G E : ? y > 0} 

Pretende-se: 

M i n ^ ^ CijXijjfe 
A;=l (vi,Vj)eA 

sujeito a: 

(2.6) 

XI xJik ~ ] C ^ = ° (vi£V> k = l,...,m) (2.6.o) 

m f ,-, J-, 

5>«* + v;a) = , s° % i " A ((«*,VÍ) G A) (2.6.6) 
fc=i l ! s e «j > ° 

Xijk>Vijk ({vi,Vj)eA, k = l,...,m) (2.6.c) 

X ftjí/ijfc < W (A; = 1,. . . , m) (2.6.d) 
(vi,vj)eA 

vi,Vjes 

Y 2 Ĵ* -* ~ WP 
VÍ(ZS VJ$S 

ul + wl < 1 

4 

u k^k ^{0,1} 

k = 1,... ,m) 
(2.6.e) 

íCijfc, yijfc G {0,1} ((UÍ, Vj) G A; & = 1 , . . . , m) . (2.6./) 

Neste modelo, as restrições (2.6.a) são as equações de conservação de 

fluxo para cada veículo; as restrições (2.6.Ò) garantem que os arcos servidos 

são os que têm procura positiva; as restrições (2.6.c) declaram que um arco 

só é servido por um veículo se for atravessado por esse veículo; as restrições 

(2.6.d) garantem que a capacidade de cada veículo nunca é excedida e, fi

nalmente, as restrições(2.6.e) garantem que a solução não contém subciclos 

ilegais. 
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Para compreender o papel destas restrições observe-se que, para k e S 
dados, apenas uma das duas variáveis binárias uf ou tof pode assumir o valor 
1. Assim, qualquer ciclo com um conjunto de vértices S e arcos atravessados 
por um veículo &, terá de estar ligado a V\S (e, por isso, a « i ) , pois: 

J2 Xijk > \S\ - 1 => uf = 1 => wf = 0 => 5 3 5 3 xijk > 1. 
vt,Vj€S VieSvjgS 

No modelo proposto por Belenguer e Benavent [6] para o caso Não Diri
gido, as variáveis Xijk e J/ÍJA; estão definidas apenas para i < j - Além disso, 
Xjjfc representa o número de vezes que a aresta (VÍ,VJ) é atravessada pelo 
veículo A;, sem ser servida por esse veículo. O modelo é o seguinte: 

Modelo P R A C N D 

Pretende-se: 
m 

Min 5 3 5 3 Cij{xijk + yijk) (2.7) 
fc=l (UÍ ,WJ)€/1 

sujeito a: 

2 Vy* ((«i»«i)€il, e çy > 0) (2.7.o) 
fe=i 

2 %yyfc<W (* = l , . . . ,m) (2.7.6) 
(VÍ ,VJ)6Í4 

53 ^J*+ 5 3 yyfc - 2yhlk (2.7.c) 

( S C 7 \ { u j } ; 5 ^ 0 ; fc = l , . . . , m ; vh,Vl e S e 9 w > 0) 

53 *«* + 53 Vijk = 24 I ( 5 ç y \ H 5 ^ ; 
K^)eE(S) (^ )e£+(S) > _ (2.7.d) 

zi? > 0 e inteiros I - > • • • > ) 

Xijk > 0 e inteiros; 

Vijk £{0,1} ((VÍ,VJ)€A; A = l , . . . , r o ) . (2.7.e) 
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As restrições (2.7.a) garantem que cada aresta com procura positiva é 
servida exactamente uma vez por um veículo, e as (2.7.Ò) são restrições de 
capacidade. As restrições (2.7.c) desempenham um papel semelhante ao 
das (2.6.e): asseguram que, se S contém uma aresta (vh,vi) servida por 
uma veículo k, então S deve estar ligado ao seu complemento pelo mesmo 
veículo. As restrições (2.7.GÍ) obrigam a que qualquer conjunto não vazio de 
vértices S que não contenha o entreposto esteja ligado ao seu complemento, 
por qualquer veículo, um número par de vezes. Não existe uma forma co
nhecida para representar estas restrições usando apenas as variáveis X{jk e 
Vijki contudo, Belenguer e Benavent mostraram que as restrições seguintes 
são quase sempre suficientes para garantir a paridade: 

y] xijk + ^2 yijk- X] yijk<\T\-\ 
(vi,Vj)eE(s) (ví,vj)eT (Vi,vj)eE+{S)\T 

{SCV\{vx}; S ^ 0 ; TÇE+{S); \T\ ímpar). 

Estas restrições são válidas porque Yl(Vi v)eT — 1̂ 1 e ' c a s o s e verifique 
a igualdade, E(Vi,Vj)eE(s) xijk + E(VÍ,VJ)EE+(S)\T yijk, d e v e s e r n 0 mínimo 1, 
de maneira a satisfazer a condição de paridade, pois \T\ é ímpar. 

Belenguer [5] e Belenguer e Benavent [6], estudaram o invólucro con
vexo de soluções admissíveis associado ao PRACND e derivaram diversas 
desigualdades válidas. Então, usando técnicas de branch-and-cut, resolve
ram até à optimalidade duas instâncias de tamanhos |V| = 16, \A\ = 26 e 
\V\ = 24, \A\ = 34 num IBM PC/AT. 

Além de se procederem a relaxações do modelo de PLI apresentado an
teriormente, vários autores desenvolveram limites inferiores para o PRAC 
Não Dirigido, entre os quais se destacam Golden e Wong [55], Assad, Pearn 
e Golden [4], Win [106], Pearn [91] e Benavent et al. [9]. A última das 
referências anteriores contém comparações teóricas e computacionais relati
vamente a todos os limites inferiores conhecidos. Eiselt et ai. [42] descrevem 
resumidamente a forma como se obtêm tais limites. 

Têm sido propostos diversos procedimentos heurísticos para o PRAC, 
que podem ser classificados genericamente em heurísticas construtivas sim
ples, heurísticas construtivas em duas fases e heurísticas de melhoramento. 

Referem-se de seguida alguns desses métodos, através de uma descrição 
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sumária, iniciando-se com cinco exemplos de heurísticas construtivas sim
ples. 

Algoritmo "Construct-Strike" - Heurística proposta por Christofides 
[22] e mais tarde melhorada por Pearn [92]. O algoritmo original cons
trói gradualmente ciclos admissíveis (isto é, ciclos onde o somatório 
dos qij é inferior a W) e remove-os do grafo, assegurando que a sua 
remoção não origina subgrafos desconexos. Quando não é possível en
contrar mais ciclos admissíveis, constrói-se um ciclo Euleriano no grafo 
modificado e procuram-se novos ciclos admissíveis. Pearn modificou 
este algoritmo, suprimindo a restrição que garante a conexidade do 
grafo resultante da remoção de um ciclo admissível. A complexidade 
da heurística de Christofides é 0( |A| |F |3) e a desenvolvida por Pearn 
éO(\A\\V\% 

Algoritmo "Path-Scanning" — Método proposto por Golden, DeArmon 
e Baker [54], no qual se constrói um ciclo admissível de cada vez, uti
lizando um critério guloso de optimalidade. O procedimento repete-se 
usando cinco critérios distintos e seleccionando a melhor solução. Pe
arn [92] sugere a escolha aleatória de um critério, em cada passo, e 
a selecção da melhor solução, de entre várias soluções geradas por 
este processo. Cada execução deste procedimento requer 0( |F | 3 ) ope
rações. 

Algoritmo "Augment-Merge" - Este algoritmo foi também proposto 
por Golden, DeArmon e Baker, e é inspirado na heurística de Clarke 
e Wright [29] para o Problema de Rotas de Veículos. Inicialmente, to
dos os arcos pertencem a ciclos diferentes, passando-se depois a fazer 
junções graduais de ciclos, de acordo com critérios de poupança. Este 
algoritmo tem complexidade 0 ( |F | 3 ) . 

Algoritmo "Parallel-Insert" - Este algoritmo foi proposto por Chaple-
au et ai. [21] para uma aplicação de rotas de autocarros escolares. 
É semelhante ao algoritmo "Path-Scanning", embora se construam 
várias rotas em paralelo. Segundo os autores, este procedimento tem 
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menos tendência para produzir rotas em zigzag, que são problemáticas 
neste contexto. 

Algoritmo "Augment-Insert" - Este procedimento, proposto por Pe-
arn [93], decorre dos algoritmos Augment-Merge e Parallel-Insert. Nu
ma primeira fase, e enquanto isso for possível, todos os arcos são gra
dualmente inseridos em ciclos admissíveis, conexos ao entreposto. São 
propostos dois critérios distintos para construir esses ciclos: um ba
seado nos custos e outro na procura. Numa segunda fase, os arcos 
restantes são introduzidos nos ciclos existentes de acordo com critérios 
de poupança. Este algoritmo tem complexidade 0 ( |F | 3 ) . 

As heurísticas construtivas em duas fases para o PRAC, pertencem a 

duas categorias distintas: 

Heurísticas "Cluster-First, Route-Second" - Inicialmente, os arcos são 
particionados em conjuntos (clusters), cada um dos quais com um peso 
total que não exceda W. Para isso, pode aplicar-se um critério guloso 
(ver Win [106]), ou um algoritmo genérico de afectação (ver Benavent 
et ai. [8]). Determina-se então uma rota de veículos para cada cluster, 
através de uma pequena modificação de um algoritmo do PCC. 

Heurísticas "Route-First, Cluster-Second" - Win [106] descreve o se
guinte procedimento: Primeiro, construir um caminho Euleriano gi
gante, por todas as arestas com procura positiva. Se essas arestas 
induzem um grafo conexo, então esse caminho pode ser obtido em 
tempo polinomial, através de uma pequena modificação de um al
goritmo do PCC. Caso contrário, o problema é um PCR e pode-se 
aplicar o algoritmo "aproximação-1/2" de Frederickson. O caminho 
é então particionado em clusters admissíveis e determina-se uma rota 
de veículos para cada conjunto. Ulusoy [104] constrói um grafo auxi
liar G*, cujos vértices (excepto o primeiro) correspondem a arcos do 
caminho Euleriano, e cujos arcos correspondem a rotas admissíveis de 
veículos em G. O conjunto de rotas de veículos de menor custo é então 
obtido resolvendo um problema de caminho mínimo em G*. 
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Relativamente às heurísticas de melhoramento, estas podem ser aplicadas 
a qualquer solução, obtida a partir de uma heurística construtiva qualquer. 
Ulusoy [104] e Win [106] referem alguns exemplos. Estas heurísticas são 
normalmente inspiradas pelas heurísticas de trocas de arestas para o TSP 
(ver, por exemplo, Lin e Kerninghan [76]). 

2.3.6 U m algori tmo heuríst ico para o P C R baseado nos métodos 

de M o n t e Cario 

A designação Monte Cario (MC) aplica-se a um conjunto de técnicas heurísticas, 
com a característica comum de utilizarem números aleatórios, para simular 
um determinado processo. Córdoba, Raffi e Sanchis [33], propõem um algo
ritmo heurístico para o PCR, baseado nos métodos de MC. 

A ideia subjacente a esta abordagem, consiste em simular viagens ale
atórias de um veículo sobre um grafo. O veículo parte de um vértice se
leccionado aleatoriamente do grafo, desloca-se de forma aleatória de um 
vértice para outro que lhe seja adjacente, escolhendo o destino com base 
em determinadas probabilidades, e regressa ao vértice inicial logo que to
das as arestas obrigatórias tenham sido percorridas. Realiza-se um número 
pré-especificado de viagens escolhendo-se a mais curta como o output do 
algoritmo. 

A eficácia desse algoritmo depende fundamentalmente de duas questões: 

1. A forma como se definem as probabilidades para seleccionar o vértice 

seguinte; 

2. A estrutura de algumas rotinas de simplificação para melhorar o tra
jecto encontrado em cada iteração. 

Descreve-se a seguir cada um dos pontos anteriores. 

As probabilidades 

Por conveniência de notação, enquanto se constrói um trajecto numa deter
minada iteração, consideram-se obrigatórias, as arestas obrigatórias ainda 
não percorridas. Da mesma maneira, um vértice j dir-se-á obrigatório, se 
for incidente a uma aresta obrigatória. 
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Suponhamos que o veículo se encontra no vértice i. Desse vértice, é 
possível percorrer várias arestas, obrigatórias e não obrigatórias, e é ne
cessário escolher uma delas. Para tomar essa decisão, atribui-se uma pro
babilidade pij de percorrer a aresta (i,j), para cada vértice j adjacente 
a í , e escolhe-se a aresta a percorrer utilizando um número aleatório. As 
probabilidades pij calculam-se com base nos seguintes pontos: 

a. Custos Cij\ 

b. Se a aresta (i,j) é obrigatória ou não; 

c. Se o vértice j é obrigatório ou não. 

Como se procura determinar o trajecto mais curto, as probabilidades 
devem depender, de maneira inversa, dos custos CÍJ das arestas. Os au
tores testaram dois tipos de funções: p^ = 4- e p^ = (M — Cij)a, onde 
M = max{cjj} + minjcjj} e a é um parâmetro real. Em ambos os casos, as 
probabilidades estão inversamente relacionadas com os custos CÍJ (um custo 
CÍJ mais elevado, resulta numa probabilidade p^ mais baixa). O parâmetro 
a aumenta as diferenças entre as probabilidades das arestas com custo dife
rente (valores mais elevados de a geram maiores diferenças entre os Py's). 
Embora no segundo tipo de funções a escolha de uma aresta dependa do 
peso relativo do seu custo, no conjunto de custos de todas as arestas, as 
funções do tipo pij = 4- conduzem a melhores resultados. 

Em cada vértice i do trajecto, a probabilidade^ associada a cada aresta 
incidente a i vai sendo alterada de acordo com os pontos (b) e (c) anteriores, 
e com o facto do seu somatório ter de ser igual a um. As arestas incidentes 
ao vértice i são classificadas em três tipos: 

i. Arestas (i,j) obrigatórias; 

ii. Arestas (i,j) não obrigatórias, mas vértice j obrigatório; 

iii. Arestas (i,j) não obrigatórias e vértice j não obrigatório. 

Como qualquer trajecto tem de percorrer as arestas obrigatórias, é na
tural assumir que as arestas do tipo (i) tenham probabilidades superiores 
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às do tipo (ii), e estas por sua vez, tenham probabilidades superiores às do 
tipo (iii). 

Seja T l (respectivamente T2) o número de arestas do tipo (i) (respec
tivamente, do tipo (ii)) incidentes no vértice i. As probabilidades pij são 
modificadas da seguinte forma: 

• Se T l ^ 0, faz-se17 p^ := ^ para cada aresta (i,j) do tipo (i) e 
Pij :— 0 para cada aresta (i,j) dos tipos (ii) e (iii); 

• Se T l = 0 e T2 T̂  0, faz-se p^ := 0 para cada aresta (i,j) do tipo (iii). 

Desta forma, as arestas do tipo (ii) só serão seleccionadas se não existirem 
arestas do tipo (i) (incidentes ao vértice i), e as arestas do tipo (iii) só serão 
seleccionadas se não existirem arestas do tipo (i) ou (ii). Além disso, atribui-
-se a mesma probabilidade pij := ^ a cada aresta obrigatória (i,j) incidente 
a i, independentemente do custo Cy. Esta decisão deve-se ao facto de, no 
final, o trajecto ter de percorrer todas as arestas obrigatórias, e não existirem 
prioridades sobre quais devem ser as primeiras a serem percorridas. 

Quando o veículo viaja para zonas do grafo onde já existem poucas 
arestas obrigatórias (normalmente no final de cada iteração), o algoritmo 
pode efectuar passos desnecessários através de arestas não obrigatórias, até 
atingir um vértice obrigatório. Isto reflecte-se num aumento do tempo de 
processamento, podendo mesmo gerar um ciclo infinito.18 Para evitar tais 
situações, sempre que o veículo visitar, consecutivamente, um número u 
de vértices não obrigatórios, apagam-se do trajecto as últimas u arestas, e 
reposiciona-se o veículo no último vértice obrigatório visitado, i. Calcula-se 
então, o caminho mínimo de i para cada um dos restantes vértices obri
gatórios, seleccionando-se um deles aleatoriamente, j , usando probabilida
des baseadas nos comprimentos de i até j (a mesma fórmula usada para pij), 
e obriga-se o veículo a viajar de i para j . 

As rotinas de simplificação 

Como se referiu atrás, as probabilidades são definidas de forma a obter um 
"bom" trajecto em cada iteração. É suposto que um número muito elevado 

1 7 0 símbolo ":=" lê-se "toma o valor de". 
18Isto é, o processo poderá não terminar. 
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de iterações forneça um trajecto "muito bom". Contudo, melhorando o tra
jecto obtido em cada iteração, pode reduzir-se o número total de iterações, 
de maneira a ter um algoritmo mais eficiente. Nesse sentido, os autores 
desenvolveram as seguintes rotinas de simplificação: 

Rotina 1 Como é bem conhecido (e de fácil demonstração [25]), o trajecto 
óptimo para o PCR não inclui uma aresta mais do que duas vezes. 
Então, para toda a aresta (i,j) usada três ou mais vezes no percurso, 
apaga-se o maior número par de cópias de tal aresta, de maneira a 
que o trajecto resultante passe apenas uma ou duas vezes por (i,j) 
(reduz-se o custo correspondente, ao custo total do percurso); 

Rotina 2 Seja e uma aresta não obrigatória, usada duas vezes no trajecto, 
com custo máximo ce

 e não rotulada com um "visto". Apagam-se 
do trajecto, duas cópias de e. Se o grafo resultante não for conexo, 
adicionam-se duas cópias de e, e rotula-se e com um "visto". Repete-se 
o processo até que todas as arestas usadas duas vezes sejam apagadas 
do trajecto, ou rotuladas. 

Rotina 3 Sejam ei, e<i,..., e* arestas usadas duas vezes no trajecto, de ma
neira a formarem um caminho que una os vértices i e j . Se se apagar 
do trajecto uma cópia dessas arestas, e se se adicionar uma cópia de 
cada aresta a qualquer outro caminho de % para j (por exemplo, ao 
caminho mínimo), o grafo resultante ainda é um trajecto para o PCR. 
Como seria extremamente pesado determinar todos os caminhos que 
podem ser formados a partir das arestas usadas duas vezes no trajecto, 
o algoritmo gera apenas alguns deles, construindo aleatoriamente um 
caminho, a partir de cada uma dessas arestas: 

• Se e é uma aresta usada duas vezes no trajecto, defina-se P como 
o caminho formado apenas por e. 

• Enquanto existirem arestas usadas duas vezes no trajecto, inci
dentes a um dos vértices extremos de P, selecciona-se aleatoria
mente uma delas (com igual probabilidade) e adiciona-se a P. 

• Apaga-se do trajecto uma cópia de cada aresta de P e adiciona-
se uma cópia de cada aresta do caminho mínimo que ligue os 
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vértices extremos de P, actualizando os custos totais do trajecto. 

• Repete-se este procedimento para cada aresta. 

A vantagem mais relevante nos algoritmos de Monte Carlo é a sua simpli
cidade, quer a nível conceptual, quer a nível de implementação. Uma outra 
vantagem destes métodos, é a sua adaptabilidade potencial a uma grande 
variedade de situações, mesmo quando se trata de lidar com um Problema 
de Rotas dado. Por exemplo, o objectivo pode consistir em obter rapida
mente uma aproximação da solução, ou uma solução bastante aproximada. 
Para cumprir tais objectivos, dispõe-se sempre de flexibilidade para alterar 
o número de iterações e a definição das probabilidades (propriedade indis
ponível nos algoritmos propostos por Christofides et ai. [25] e por Pearn e 
Wu [95]). 

2.3.7 U m a abordagem Poliédrica para o P C R 

Corberán e Sanchis [31] estudaram o poliedro associado ao PCR. Como es
te problema é NP-difícil, não foi possível encontrar a descrição completa 
desse poliedro, para um grafo genérico. No entanto o conhecimento parci
al de tal descrição tem-se mostrado útil quer a nível teórico, quer a nível 
computacional. Procuraram, portanto, caracterizar a estrutura facial desse 
poliedro ilimitado de dimensão máxima (completo). Estudaram conjuntos 
de desigualdades válidas que induzem facetas, bem como a sua utilidade 
num algoritmo de planos de corte. 

A transformação proposta por Christofides et ai. [25], para o grafo origi
nal não dirigido G = (V, E) (descrito na página 23), simplifica a estrutura do 
problema bem como a sua formulação. No entanto, o grafo modificado tem 
por vezes mais arestas do que o original e, mais importante ainda, algumas 
instâncias polinomiais para o PCR tornam-se não polinomiais se P ^ NP. 
Pelas razões apontadas, os autores decidiram trabalhar sobre o grafo original 
G = (VR U VS, R U S), onde Ré o conjunto de arestas obrigatórias, VR é o 
conjunto de vértices incidentes a pelo menos uma aresta de R, Vs — V\VR 
eS = E\R. 

O trabalho levado a cabo por estes autores apresenta-se, de forma resu

mida, nos pontos seguintes. 
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1. Construção de uma formulação inteira para o PCR com duas carac

terísticas distintas: 

(a) O modelo está baseado no que os autores designam por "se-
mitours" (família de arestas em G que é necessário adicionar a R de 
forma a obter um circuito para o PCR); 

(b) Consideraram-se circuitos para o PCR que passem um número 
qualquer de vezes por qualquer das arestas de G, embora seja conheci
do [25] que o circuito óptimo não passará mais do que duas vezes por 
cada aresta de G. 

2. Mostrar que o invólucro convexo de todos os "semitours", designado 
por PCR(G), é um poliedro ilimitado de dimensão máxima (comple
to). 

3. Estudo de algumas restrições decorrentes da formulação e das con
dições sob as quais esse conjunto de restrições define facetas do PCR(G) 

4. Construção de uma nova família de desigualdades geradoras de facetas 
para o PCR{G). 

5. Demonstração de que todas as desigualdades não triviais, geradoras 
de facetas do TSP Gráfico, podem ser transformadas em facetas do 
PCR(G). 

6. Apresentação de resultados computacionais que validam a descrição 
parcial do poliedro PCR(G) como sendo satisfatória, e apresentação 
de um algoritmo de planos de corte baseado em Programação Linear 
para o PCR, no qual se processa visualmente a fase de identificação 
da faceta (a automatização desta fase e a sua inclusão num algoritmo 
do tipo branch-and-cut - ver Padberg e Rinaldi [87] - será o passo 
seguinte). 

O procedimento utilizado baseia-se em métodos de relaxação utiliza
dos na resolução de problemas de optimização combinatória, descritos em 
Padberg e Grõtschel [89]. A ideia do algoritmo é construir, com base na 
informação do poliedro, relaxações progressivamente melhores do PCR(G) 
e minimizar os custos sobre esse poliedro relaxado. 
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2.4 Modelação de algumas classes de PRAs como 
TSPs 

São várias as classes de PRAs que podem ser transformadas em TSPs, em
bora o interesse em tal transformação se limite aos problemas NP-difíceis. 

Os resultados computacionais têm mostrado que esta abordagem conduz 
a bons resultados em grafos de baixa densidade que contenham poucas ares
tas. E particularmente bem sucedida no PCR Dirigido e constitui a única 
abordagem exacta19 conhecida para o PCR Misto. Laporte [67], resolveu 
até à optimalidade algumas instâncias contendo até 220 vértices, 660 arcos 
e poucas arestas. 

De acordo com a notação adoptada (ver página 14), um PRA define-se 
formalmente sobre um grafo G = (V, A U E), onde V = {v\,... vn} é um 
conjunto de vértices, A é um conjunto de arcos (dirigidos) a,ij (i ^ j) e E 
é um conjunto de arestas (não dirigidas) ê - (i < j). Em alguns contextos, 
G é um multigrafo, isto é, alguns arcos ou arestas podem estar repetidos. 
Nesses casos utiliza-se a indexação i\ji, Í2J2, • • • • 

São várias as aplicações onde não é necessário percorrer todos os arcos 
ou arestas de G. Denotem-se por A' e E' os subconjuntos de arcos e de 
arestas obrigatórias, respectivamente. 

Associado a cada arco a^ existe um custo CÍJ, e a cada aresta ejj um 
custo dij, na direcção de v% para Vj. 

A transformação de um PRA para um TSP, pode então ser descrita 
através dos passos seguintes: 

1. Substituir cada aresta ê - por dois arcos CLÍJ e ãji, com custos d^ e dji. 
Todos esses arcos são introduzidos no conjunto A, de maneira a formar 
um conjunto aumentado de arcos A. Analogamente, se e^ G E', então 
dij e dji são incluídos em A' de maneira a formar A'. No final deste 
passo, o grafo modificado G — (V, A) é dirigido. 

2. Transformar o PRA de G num problema equivalente de rotas em 
vértices, num grafo completo H = (W, B). Neste grafo, W é um 

19Isto é, que resolva o problema até à optimalidade. 
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conjunto de vértices, onde cada vértice corresponde a apenas um arco 
de A ', e B é o conjunto de todos os arcos que ligam dois vértices de W. 
Mais precisamente, se â - e a^j são dois arcos diferentes de A', define-
se um arco bjk 6 B com custo Sjk, igual ao comprimento do caminho 
mais curto entre VJ e Vk em G. No final deste passo, o PRA inicial em 
G, foi transformado num Problema do Caixeiro Viajante Generalizado 
(TSPG) dirigido, equivalente, em H. 0 TSPG consiste em determinar 
o circuito de Hamilton20 de menor custo, que passe exactamente uma 
vez por cada um dos m conjuntos de vértices: qualquer vértice de W, 
correspondente a um arco de A', define um desses conjuntos; qualquer 
par de vértices de W correspondentes à mesma aresta de E', também 
define um conjunto de vértices. Resolvendo o TSPG em H, garante-se 
que cada arco de A' é percorrido uma vez e que cada aresta ê - de 
E' será também percorrida uma vez, quer seja de Uj para Vj ou de Vj 
para V{. Esta transformação é válida independentemente do facto de 
dij — dji, ou não. 

3. Transformar o TSPG num TSP, utilizando as regras descritas por No
on e Bean [83], que se resumem de seguida. Dado um TSPG dirigido, 
com conjuntos disjuntos de vértices Si,...,Sm, ordenar consecutiva
mente, e de forma arbitrária, os vértices de cada Sk- Sejam esses 
vértices v\,...,vr. Então, para i = 1,.. . ,r — 1, defina-se o custo 
Cj;j_|_i de Vi para Vj+i como —M, onde M é uma constante positiva 
arbitrariamente grande; defina-se ainda cr<i = —M. Isto garante que 
qualquer percurso sobre todos os vértices para o TSP visitará conse
cutivamente os vértices de cada cluster. Então, para todo Vi 6 Sk e 
todo Vj (£L Sk, fazer Cy = Cj+1(mocjr)j. Com esta transformação, se o 
percurso para o TSP entra em Sk através de v%, é obrigado a passar 
poru i+1(m0dr)»--->«r,«l.«t-i(modr) e a sair de Sk por Vj_i(modr), com 
custo Cj(m0(j r ) j . Por essa razão, a solução para o TSP é equivalente à 
do TSPG, na qual só o vértice Vi de Sk é visitado. 

A transformação descrita é formalmente apelativa, no sentido de que for-
20 Circuito de Hamilton (ou hamiltoniano) é o circuito que percorre todos os vértices de 

um grafo, passando uma única vez por cada um. 
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nece uma forma de estruturação unificadora para a junção de vários PRAs. 
Contudo, induz uma quantidade considerável de degenerescência na estru
tura de custos dos problemas, o que poderá de alguma forma limitar o seu 
interesse a nível computacional. Tem, por outro lado, a vantagem de já 
existirem bons algoritmos exactos [20] e aproximados [63] para o TSP, que 
poderão ser utilizados sem a necessidade de quaisquer transformações, como 
caixas-negras, na resolução de variadíssimos PRAs. 

2.5 Conclusão 

Neste capítulo apresentaram-se genericamente os Problemas de Rotas em 
Arcos. Além de uma apresentação bibliográfica exaustiva da literatura mais 
relevante nesta área, descreveram-se também as relações entre os diversos 
problemas, comentou-se a sua dificuldade relativa, reviram-se as técnicas e 
algoritmos mais usados na resolução deste tipo de problemas e descreveram-
-se algumas aplicações. 



Capítulo 3 

Conceitos e Ferramentas 
Geométricas 

3.1 Introdução 

No problema de determinação de percursos de corte, a componente ge
ométrica assume um papel fundamental. De facto, ao construir um al
goritmo que defina um percurso de corte sobre um conjunto de polígonos 
(também designados por peças), emerge um conjunto de questões cruciais, 
para as quais é necessário encontrar resposta, tais como: 

• existe contacto entre dois polígonos? 

• quais os vértices visíveis, a partir de um dado vértice? 

• um polígono já foi totalmente cortado? 

• existe algum polígono (ainda não cortado) contido numa região que 
vai ser totalmente cortada"! 

Na secção 3.2 descreve-se a forma adoptada para representar as formas 
geométricas (polígonos/peças) e um conjunto de ferramentas auxiliares para 
a sua manipulação. 

Na secção 3.3 aborda-se o conceito de visibilidade, e apresentam-se os 
algoritmos envolvidos nesses cálculos. 
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Finalmente, na secção 3.4, consideram-se algumas limitações na represen

tação de peças com arestas não lineares e a aproximação destas por arestas 

poligonais. 

3.2 Representação e Manipulação de Formas Ge
ométricas 

A representação poligonal, é a mais comum das representações de formas 
geométricas, visto que a grande parte das formas em problemas reais são 
polígonos1. 

Entenda-se por polígono, o conceito usual: um conjunto ordenado de 
pontos, denominados vértices, unidos sequencialmente por segmentos de rec
ta, denominados arestas, com o último ponto a ser unido ao primeiro. 

A manipulação de polígonos pode ser efectuada com base em fórmulas 
trigonométricas básicas. No entanto, as "funções-D", propostas por Kono-
pasek [65], são as ferramentas mais utilizadas, e reconhecidas como as mais 
eficientes, para a construção de algoritmos de manipulação de polígonos. 

3.2.1 Funções-D 

É possível reescrever2 a expressão que determina a distância, d, de um ponto, 
p, a uma recta definida pelos pontos a e ò, da forma seguinte: 

, _ (fo ~ xb){ya - yp) - (ya - yb)(xa - xp) 
d~ l 

onde l representa o comprimento do segmento de recta orientado a< 

l = V(xa-Xb)2 + (ya-Vb)* (3-2) 

A função-D corresponde ao produto d x /, ou seja: 

Dabp = sinal{(xa - xb){ya - yp) - (ya - yb)(xa - xp)) (3.3) 

A introdução da função sinal na equação (3.3) permite normalizar o seu 
resultado, já que o objectivo se resume a determinar a posição relativa de p 

1 Nesta representação, ficam apenas por representar exactamente as linhas curvas. 
2De forma computacionalmente mais eficiente. 

3.1 
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face a ao. Pode então definir-se3 a função-D, como se segue: 

0 se p está sobre a recta suporte de ao 
Dabp = \ 1 se p está à direita da recta suporte de ao 

- 1 se p está à esquerda da recta suporte de ao 

3.2.2 Anál ise da posição relativa de u m ponto face a u m 
segmento de recta 

Utilizando as funções-D, é possível construir um teste mais refinado (de
signado por "testa. ponto, aresta"), que permite analisar a posição relativa 
de um ponto p face a um segmento de recta orientado ao. A determinação 
dessa posição encontra-se descrita no algoritmo 3.1. 

Na figura4 3.1, descrevem-se todas as posições relativas possíveis de p 
face a ao, para as quais o método testa. ponto, aresta retorna os seguintes 
resultados: 

-1 se p não está sobre ao, mas é colinear à sua recta suporte 
0 se p não é colinear à recta suporte de ao 
1 se p coincide com a 
2 se p coincide com b 
3 se p está estritamente contido em ao 

P(-D„ 

P(-D,. 
. . - • " a = p(l) 

Figura 3.1: Posições relativas possíveis de um ponto, face a um segmento de 
recta orientado. 

3Supõe-se nesta definição um sistema de eixos coordenados com a origem no canto 
superior esquerdo, isto é, com os xx crescentes da esquerda para a direita e com os yy 
crescentes de cima para baixo. 

4Defina-se a notação p(x) como o valor, 'x\ que o método testa. ponto_ aresta retorna, 
quando 'p' está na posição considerada. 
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// a, b, u - vértices 
// (v.getXQ,v.getY()) - coordenadas do vértice v 

algoritmo testa_ponto_aresta(a, b, p) 
{ 

// Testa a colinearidade 
if (função_D(a,b,p) != 0) 

return 0; //'p' não é colinear à recta suporte de 'ab' 

// Testa se 'p' coincide com algum dos extremos 
if ( vértices_iguais(a,p) ) 

return 1; //'p' coincide com o extremo 'a' 
if ( vértices_iguais(b,p) ) 

return 2; //'p' coincide com o extremo 'b' 

// Rectas verticais 
if ( valores_iguais(a.getX(),b.getX()) ) 

if ( (p.getYO < a.getYQ && p.getYO > b.getYQ) II 
(p.getYO > a.getYQ && p.getYO < b.getYQ) ) 

return 3; //'p' está contido no segmento de recta 'ab' 
else 

return -1; //'p' está fora do segmento de recta 'ab' 

// Rectas horizontais 
if ( valores_iguais(a.getY(),b.getYQ) ) 

if ( (p.getXQ > a.getXQ && p.getXQ > b.getXQ) II 
(p.getXQ < a.getXQ && p.getXQ < b.getXQ) ) 

return -1; //'p' não é colinear ao segmento de recta 'ab' 
else 

return 3; //'p' está contido no segmento de recta 'ab' 

// Rectas oblíquas 
else 

if ( (p .getYO > a.getYQ && p.getYQ > b .ge tYQ) | | 
(p.getYO < a.getYO && p.getYQ < b .ge tYO) ) 
r e t u r n - 1 ; / / ' p ' não é co l inear ao segmento de r e c t a ' a b ' 

e l s e 
r e t u r n 3; / / ' p ' e s t á sobre o segmento de r e c t a ' a b ' 

> 

Algoritmo 3.1: Algoritmo para determinar a posição relativa de um ponto 

face a um segmento de recta orientado. 



3.2 Representação e Manipulação de Formas Geométricas 55 

3.2.3 Contacto entre dois pol ígonos 

A determinação da existência de contactos entre dois polígonos, tem como 
objectivo primordial a construção de uma matriz de vizinhança de polígonos. 
Entenda-se por vizinhança, a existência de contacto entre dois polígonos (is
to é, pelo menos um dos vértices de um dos polígonos, está contido numa 
das arestas do outro, ou coincide com algum dos seus vértices), sem so
breposição dos mesmos. A informação procedente desta matriz contribuirá 
para a posterior construção de outros algoritmos, nomeadamente para a sua 
simplificação e diminuição de tempo de cálculo. 

Cálculo das coordenadas absolutas de um polígono 

As coordenadas dos vértices de um polígono são dadas relativamente a um 
dos seus vértices, designado por vértice de referência, que será utilizado como 
origem do sistema de coordenadas. Obtém-se desta forma alguma economia 
de informação, uma vez que se torna dispensável a utilização de um vértice 
exterior ao polígono (um pólo) para esse fim. As coordenadas absolutas do 
vértice de referência e o ângulo de rotação5 do polígono sobre esse vértice, 
determinam univocamente as coordenadas absolutas dos restantes vértices. 
Admite-se, a partir deste momento, que os vértices de um polígono estão já 
referenciados em coordenadas absolutas. 

O exemplo apresentado na figura 3.2 ilustra o cálculo das coordenadas 
absolutas de um polígono Pi, tomando o vértice 1 como vértice de referência 
e um ângulo de rotação de 90°. 

(0,0) 

Rotação e 
Translação 

Coordenadas relativas ao vértice de referência Coordenadas absolutas 

Figura 3.2: Cálculo das coordenadas absolutas de um polígono. 
5 No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 
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Envolvente rectangular de um polígono 

Defina-se envolvente rectangular de um polígono, como o rectângulo de me
nor área que contém esse polígono. As coordenadas extremas do polígono, 
são suficientes na determinação desse rectângulo, cuja descrição se baseia 
nas coordenadas dos vértices correspondentes ao "canto superior esquerdo" 
e ao "canto inferior direito", designados respectivamente por SupEsquerdo e 
InfDireito. No exemplo apresentado na figura 3.3, ilustra-se a envolvente rec
tangular de um polígono Pi. As coordenadas de SupEsquerdo correspondem 
à abcissa do vértice 7 e à ordenada do vértice 2 (vértices com o menor valor 
de abcissa e ordenada, respectivamente). Analogamente, as coordenadas de 
InfDireito correspondem à abcissa do vértice 5 e à ordenada do vértice 6 
(vértices com o maior valor de abcissa e ordenada, respectivamente). 

SupEsquerdo 

/ 2 \ 3 4 
\ / \ 
y pt \ 

\ 6 / 

y ! InfDireito 

Figura 3.3: Envolvente rectangular de um polígono. 

A determinação da envolvente rectangular de um polígono é um proces
so de extrema simplicidade. Constitui, no entanto, uma ferramenta valiosa 
que pode ser usada como pré-verificação da existência de contacto entre dois 
polígonos, uma vez que é trivial determinar se dois rectângulos se intersec-
tam ou tocam. O teste de contacto entre dois polígonos, realizar-se-á apenas 
quando existir intersecção ou contacto entre as respectivas envolventes rec
tangulares. 

Vizinhança de um polígono 

Recorde-se que a vizinhança de um polígono Pk, é aqui entendida como o 
conjunto dos polígonos P que estabelecem pelo menos um contacto com Pk, 
isto é, pelo menos um dos vértices de um dos polígonos (de Pk ou de algum 
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Pw S P), está contido numa das arestas do outro, ou coincide com algum 
dos seus vértices. Assume-se ainda que nunca ocorre sobreposição entre 
quaisquer polígonos. 

Determinar se um polígono Pw é vizinho de Pk, consiste inicialmente em 
verificar se as suas envolventes rectangulares se intersectam ou tocam. Se 
assim ocorrer, procede-se à verificação da existência de contacto entre os 
polígonos propriamente ditos. A existir, tal contacto será a consequência da 
sobreposição de um dos vértices de P^ sobre uma das arestas (ou vértices) 
de Pw, ou vice-versa. É evidente que um vértice de um dos polígonos só 
poderá estar sobreposto a uma das arestas (ou vértices) do outro, se estiver 
contido na sua envolvente rectangular. Como tal, apenas para os vértices 
nessas condições, se analisa a sua posição relativa face às arestas do outro 
polígono. A análise é interrompida ao detectar o primeiro contacto (caso 
exista) entre os polígonos. Se nenhum dos vértices testado originar qualquer 
contacto, então os dois polígonos não se tocam. 

No exemplo apresentado na figura 3.4, apresentam-se todos os casos 
possíveis na análise da vizinhança de polígonos. Relativamente ao polígono 
Pe, considerem-se as situações seguintes: 

• O polígono Pi é vizinho do polígono PQ, uma vez que o vértice v\ de 
PQ sobrepõe uma das arestas de Pi ; 

• O polígono P5 é vizinho do polígono PQ, uma vez que o vértice V2 de 
P5 sobrepõe uma das arestas de Pe; 

• O polígono P4 é vizinho do polígono PQ, uma vez que o vértice V3 de 
Pe sobrepõe um dos vértices de P4; 

• O polígono P2 não é vizinho do polígono PQ pois, apesar das suas 
envolventes rectangulares se intersectarem, os polígonos propriamente 
ditos não se tocam; 

• O polígono P3 não é vizinho do polígono PQ, uma vez que as suas 
envolventes rectangulares não se intersectam. 

A informação resultante desta análise é armazenada numa matriz binária, 
designada por Matriz de Vizinhança de Polígonos. O valor correspondente 
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a cada entrada Oy da matriz, indica se o polígono Pi é vizinho do polígono 

Pj, se au = 1, ou o contrário, se au — 0. 

P. 

12 3 4 5 6. 
0 10 0 0 1 
10 10 0 0 
0 10 10 0 
0 0 10 11 
0 0 0 10 1 
10 0 110 

Matriz de Vizinhança 

Figura 3.4: Polígonos vizinhos de um polígono. 

3.2.4 Secc ionamento das arestas de u m pol ígono 

As características do problema em estudo exigem que se saiba a cada mo
mento se um polígono está intacto, ou por outro lado, se está total ou par
cialmente cortado. No último caso, é ainda necessário identificar as arestas 
cortadas e a localização do(s) corte(s) efectuado(s) sobre elas. A multipli
cidade de contactos que podem ocorrer entre uma aresta e os vértices ou 
arestas de outros polígonos, pode originar um conjunto de cortes parciais 
dessa aresta. 

O tratamento e armazenamento dessa informação tornam-se complexos 
uma vez que, ao longo do percurso de corte, será necessário verificar se cada 
sequência de vértices cortada corresponde, noutros polígonos, a uma aresta 
completa, ao corte parcial de uma aresta, ou a nenhuma das anteriores. 

No exemplo apresentado na figura 3.5 ilustram-se os cortes parciais da 
aresta (vi,v§) do polígono F4, ao percorrer o percurso de corte {..., wo, ̂ i> 
. . . , V13, . . . }. O corte parcial («3,^4) resulta do corte da aresta correspon
dente no polígono Pi, totalmente contida na aresta («1,^9). O corte parcial 
(v%,v§) resulta do corte da aresta (i>8,wio) do polígono Pi-, parcialmente 
contida na aresta («1,^9). Os vértices v\ e v§, apesar de tocarem na aresta 
(VI,VQ) e pertencerem ao percurso de corte não provocam qualquer corte 
parcial. O corte («11,^12) corresponde a uma aresta completa em ambos os 
polígonos F4 e P3, não gerando também por isso qualquer corte parcial. 
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Figura 3.5: Cortes parciais sobre uma aresta. 

A abordagem adoptada para lidar com este problema consiste basica
mente numa transformação da estrutura dos polígonos, incluindo nas suas 
arestas todos os vértices de outros polígonos que estejam em contacto com 
elas. Através desse multiseccionamento das arestas, deixarão de ocorrer 
cortes parciais, uma vez que entre quaisquer dois vértices consecutivos do 
percurso de corte não existirá qualquer outro vértice colinear. É portanto 
suficiente saber, em cada momento, quais as arestas que já foram cortadas, 
para saber quais os polígonos que já foram totalmente cortados. Dada a 
bidimensionalidade do problema é evidente que uma aresta assim redefinida 
só poderá pertencer, no máximo, a dois polígonos simultaneamente. 

Na figura 3.6 apresenta-se um exemplo de seccionamento das arestas 
de polígonos, de acordo com esta metodologia. Os vértices geradores de 
seccionamento estão marcados com um círculo a cheio. 

Polígonos originais i > Polígonos posicionados c=> Polígonos com arestas seccionadas 

Figura 3.6: Seccionamento das arestas de um polígono. 

Nas secções seguintes admite-se que, quando aplicável, as arestas de 
todos os polígonos sofreram seccionamento e o aumento consequente do 
número de vértices que as definem. 
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Sempre que duas arestas estiverem perfeitamente sobrepostas, isto é, 
quando os vértices inicial e final que as definem coincidirem, considerar-se-á 
uma só aresta6 designada por aresta dupla. Se tal não acontece, a aresta 
designa-se por aresta simples. 

A informação relativa a todas as arestas de todos os polígonos, encontra-
se na designada "Lista de Arestas", que contém para cada aresta a infor
mação seguinte: 

• Vértices onde se inicia e onde termina a aresta; 

• Número do polígono ao qual a aresta pertence; 

• Posição (na lista) da aresta dupla correspondente, se existir; 

• Estado da aresta: cortada ou não cortada; 

• Relevância da aresta: inactiva, se pertence a um polígono totalmente 
cortado; activa, no caso contrário. 

Na lista de arestas, as arestas duplas encontram-se registadas em dupli
cado (uma vez para cada um dos polígonos a que pertencem). O vértice 
inicial num dos registos será o vértice final no registo duplicado correspon
dente, e vice-versa. O estado da aresta será, naturalmente, o mesmo em 
ambos os registos. Note-se, porém, que a relevância de uma mesma aresta 
dupla poderá não ser a mesma nos dois polígonos a que pertence. Tal su
cederá, quando um deles estiver totalmente cortado (registo onde a aresta 
dupla estará inactiva) e o outro não (registo duplicado onde a mesma aresta 
dupla está activa). Portanto, a inactividade efectiva de uma aresta dupla 
será o resultado da inactividade em ambos os polígonos a que pertence. A 
relevância desta informação far-se-á sentir particularmente nas secções se
guintes, sempre que se realizem testes de invisibilidade directa entre dois 
vértices. 

6 0 que faz todo o sentido, dado que, ocupando o mesmo espaço físico, basta passar 
uma vez por uma delas para que ambas sejam efectivamente cortadas. 
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3.2.5 Anál ise da posição relativa de u m ponto face a ura 

pol ígono 

Oliveira [85], descreve na sua tese de doutoramento um algoritmo que verifica 
se um ponto pertence ao interior ou exterior de um polígono: considera-se 
uma semi-recta7, segundo qualquer direcção, a partir do ponto em análise 
e conta-se o número de intersecções dessa semi-recta com o polígono. Se 
o número de intersecções for ímpar então o ponto está dentro do polígono, 
senão está fora. 

Assume-se, neste algoritmo, que o polígono não tem vértices supérfluos, 
isto é, não tem 3 ou mais vértices consecutivos colineares. Esta é, no entan
to, uma situação que no problema em análise nesta dissertação, ocorre com 
frequência, uma vez que algumas das arestas dos polígonos sofrem seccio
namento (como descrito em 3.2.4). Para contornar esse problema, optou-se 
por utilizar uma versão adaptada desse algoritmo, que contemple os casos 
referidos. 

Fundamentalmente, o algoritmo identifica o "tipo de contacto" existente 
entre cada uma das arestas do polígono com a semi-recta. De acordo com 
essa identificação, constrói-se o número de intersecções. 

Seja ao o segmento de recta orientado definido sobre a semi-recta, e (u, v) 
a aresta em análise. 

No exemplo apresentado na figura 3.7, ilustram-se os "tipos de contacto" 
possíveis entre ao e as arestas do polígono. A sua contabilização para o 
número de intersecções processa-se da forma seguinte: 

• 1, se existe intersecção entre ao e (u, v) (é o caso da aresta (9,10)); 

• ^, se v sobre ao e u estritamente à esquerda de ao (é o caso das arestas 
(3,4), (6,7), (11,12) e (14,15)); 

• - | , seu sobre ao e u estritamente à direita de ao (é o caso da aresta 
(18,19)); 

• | , se u sobre ao e v estritamente à direita de ao (é o caso das arestas 
(8,9), (15,16) e (19,20)); 

7Ou um segmento de recta suficientemente grande, isto é, de modo a terminar garan
tidamente fora do polígono. 
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• — i , se u sobre ao e v estritamente à esquerda de ao (é o caso das 

arestas (4,5) e (13,14)); 

• 0, se {u,v) é colinear a ao (é o caso das arestas (7,8) e (12,13)), ou 
se não existe contacto entre (u, v) e ao (é o caso das arestas (1,2) e 
(2,3), por exemplo). 

O número de intersecções é dado pelo somatório das contabilizações 

atribuídas a cada uma das arestas. 

Figura 3.7: Casos a considerar ao determinar se o ponto p está dentro do 
polígono Pi. 

3.3 Análise da Visibilidade 

A noção de visibilidade entre dois vértices (ou, de forma mais alargada, entre 
dois polígonos) é um conceito fulcral, na determinação de um percurso de 
corte. Ao decidir estabelecer um movimento, que corresponda efectivamente 
a um corte, de um vértice V{ para um vértice Vj (que podem pertencer ou 
não ao mesmo polígono), tem de se garantir a integridade física dos restantes 
polígonos (ou do próprio polígono, se V{ e Vj pertencem ao mesmo polígono). 
Isto é, o segmento de recta vívj, definido por i>j e VJ, não pode sobrepor o 
interior de nenhum polígono, corte esse que corresponderia, na prática, à 
inutilização desse polígono. Além disso, o movimento de V{ para Vj deve ser 
minimal, no seguinte sentido: não devem existir quaisquer vértices contidos 
em VjVj, o que equivale a dizer que tal segmento de recta não corresponde 
a uma aresta seccionada. A noção de movimento minimal corresponde, 
portanto, a cortar uma aresta de cada vez. 

Dir-se-á então, que Vj é visível a partir de v\, se o corte associado a esse 
movimento não inutiliza qualquer outro polígono e só corta uma aresta de 
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cada vez. Em sentido lato, dir-se-á que um polígono Pk é visível a partir de 
um outro polígono Pw, se algum dos vértices de Pf~ for visível a partir de 
algum dos vértices de Pw. 

Na determinação da existência de visibilidade entre dois vértices é conve
niente definir a noção de interior/exterior de um polígono. Sabendo-se que 
um polígono é definido por um conjunto ordenado de pontos (vértices), os 
segmentos de recta que os unem (arestas) vão ser também orientados. Ar
bitrando a ordem pela qual se percorrem os vértices do polígono, no sentido 
dos ponteiros do relógio, ao lado direito das arestas corresponderá o interior 
do polígono e, naturalmente, ao lado esquerdo, o exterior. 

A razão pela qual dois vértices V{ e Vj, se dizem invisíveis, pode ter uma 
de duas origens. A primeira, de tratamento mais simples, ocorre quando o 
segmento de recta VÍVJ, definido por esses vértices, intersecta um obstáculo. 
A segunda, um pouco mais complexa, ocorre quando víVj se sobrepõe ao 
interior de um polígono, sem intersectar qualquer obstáculo. Estes casos, 
designados respectivamente por Invisibilidade Directa e Invisibilidade Indi
recta, descrevem-se nas secções seguintes. 

3.3.1 Invisibil idade Directa 

Testar a invisibilidade directa entre dois vértices V{ e Vj, corresponde a 
efectuar uma pesquisa sobre a existência de obstáculos entre esses vértices. 
Considere-se um obstáculo qualquer vértice ou aresta de outro ou do próprio 
polígono que intersecte o interior do segmento de recta Uj/u]. 

A abordagem adoptada para realizar tal teste, tem por base o método 
proposto por Wangdahl [105]. Este método envolve a aplicação geométrica 
das coordenadas no plano, sendo por isso bastante expedito. Fundamental
mente, trata-se de encontrar a combinação linear convexa entre ^ e ÎJJ, e a 
combinação linear convexa entre os pontos extremos, a e b, de um obstáculo 
potencial (uma aresta), considerando desconhecidos os multiplicadores con
vexos. Determinados os valores dos multiplicadores convexos (em função 
das coordenadas dos vértices u, e Vj, e dos pontos extremos a e b), se estes 
estiverem entre 0 e 1, então Vj não é visível a partir de Uj. 

Considere-se o exemplo apresentado na figura 3.8, onde Vi = (xi,yi), 
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Violação de Aresta 

■
v
- b. 

Figura 3.8: Invisibilidade Directa entre dois vértices V{ e Vj. 

Vj = (xj,yj), a = (xa,ya) efe= (xb,yb)- A combinação linear convexa entre 
Vi e Vj (isto é, o segmento de recta que os une), é dada pelo conjunto de 
pontos (x, y) que verificam as equações seguintes: 

x = c\Xi + (1 — C\)XJ (3.4) 

y = c\Vi + (1  ci)yj (3.5) 

onde o multiplicador convexo c\ satisfaz: 0 < c\ < 1. 
De forma análoga, a combinação linear convexa entre os pontos extre

mos, a e b, do obstáculo (aresta), consiste no conjunto de pontos {x,y) que 
verificam as equações seguintes: 

x = c2xa + (1  c2)x6 (3.6) 

y = c2ya + (l  c2)yb (37) 

onde o multiplicador convexo c2 satisfaz: 0 < c2 < 1. 
Resolvendo as equações (3.4), (3.5), (3.6) e (3.7), simultaneamente para 

ci e c2, obtémse: 

Cl = 

C'2 

(xj- -xb)(ya- - Vb) - {Vj --Vb)(Xa -Xb) 

(Xj -Xb)(Vi -

D 
-Vj)- (Vj ■ -Vb){xi- -Xj) 

D 
onde 

D = (xa  xb)(yi - yj) - (ya  yb)(xi - Xj). 

Para que os vértices Vi e Vj sejam invisíveis terão de se verificar ambas 

as condições: 

0 < ci < 1 

0 < c2 < 1. 
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O teste de invisibilidade directa entre dois vértices Vi e Vj, face a um 
obstáculo definido pelos pontos extremos a e ò, está implementado no algo
ritmo 3.2. Neste algoritmo testa-se, num primeiro passo, se algum dos pontos 
extremos do obstáculo está contido no segmento definido pelos vértices, o 
que provocaria invisibilidade entre eles. Admitindo que tal não acontece, se 
os segmentos de recta VjVj e ab forem paralelos, então V{ e Vj são visíveis, 
uma vez que só uma das situações seguintes pode ocorrer: 

• v[Vj e ab estão perfeitamente sobrepostos; 

• viVj e ab são colineares e não estão sobrepostos (no máximo, existe 
intersecção entre um dos vértices de VjWj e um dos pontos extremos de 
ab); 

• VÏVJ e ab não são colineares. 

Se não se verificar nenhuma das situações anteriores (isto é, a e 6 não 
estão contidos em VÍVJ, e v%Vj e ab não são paralelos) determinam-se os 
valores dos multiplicadores convexos para testar a invisibilidade directa entre 
os vértices vi e Vj. 

3.3.2 Invisibil idade Indirecta 

O teste de invisibilidade indirecta entre dois vértices Vi e Vj, realiza-se apenas 
quando se sabe que não existe qualquer obstáculo (vértice ou aresta) entre 
eles. Admitindo então que não existe invisibilidade directa entre u, e Vj, 
será necessário identificar as situações idênticas à que se ilustra no exemplo 
apresentado na figura 3.9. 

Violação de Interior 

Figura 3.9: Invisibilidade Indirecta entre dois vértices V{ e Vj. 
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// vi, v2, a, b - vértices 
// (v.getXQ ,v.getY()) - coordenadas do vértice v 
algoritmo visib_directa(vl, v2, a, b) 
{ 

double d,cl,c2; 
d = (a.getXO - b.getXQ) * (vl.getYO - v2.getY()) -

(a.getYO - b.getYO) * (vl.getXO - v2.getX()); 

// Testa se 'a' e/ou 'b' estão contidos no segmento (vl,v2) 
if ( testa_ponto_aresta(vl,v2,a) == 3 I I 

testa_ponto_aresta(vl,v2,b) ==3 ) 
return 0; //não há visibilidade de 'vi' para 'v2' 

// Testa se as arestas (vl,v2) e (a,b) são paralelas 
if ( d == 0 ) 

return 1; //há visibilidade de 'vi' para 'v2' 

// Determina os multiplicadores convexos 'cl' e 'c2' 
cl = ( (v2.getX() - b.getXQ) * (vl.getYO - v2.getY()) -

(v2.getY() - b.getYO) * (vl.getXO - v2.getX()) ) / d; 

c2 = ( (v2.getX() - b.getXO) * (a.getYO - b.getYO) -
(v2.getY() - b.getYO) * (a.getXO - b.getXO) ) / d; 

if ( (cl > 0 && cl < 1) && (c2 > 0 && c2 < 1) ) 
return 0; //não há visibilidade de 'vi' para 'v2' 

return 1 ; 
} 

Algoritmo 3.2: Algoritmo para determinar a invisibilidade directa entre dois 

vértices, face a um obstáculo. 
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Fundamentalmente, a invisibilidade indirecta entre Vi e Vj ocorrerá quan
do o segmento njvj sobrepuser o interior de algum polígono. É evidente que 
tal polígono terá de conter simultaneamente V{ e Vj, caso contrário, a existir 
invisibilidade, ter-se-ia previamente detectado a directa. 

Tomando arbitrariamente, e sem perda de generalidade, Vi como o vértice 
actual de um polígono Pi, pretende-se testar, para outro vértice Vj perten
cente ao mesmo polígono, se Vj é visível a partir de Uj. Sabendo a ordem 
pela qual se definem os vértices de Pi e, consequentemente, qual o seu lado 
interior/exterior, é possível determinar se v\ é um vértice côncavo, colim
ar ou convexo, relativamente a Pj. Sendo a análise do caso colinear, uma 
particularização dos casos restantes (côncavo e convexo), o seu tratamen
to foi incluído num deles, nomeadamente no caso convexo. Desta forma, 
consideram-se apenas as possibilidades ilustradas no exemplo apresentado 
na figura 3.10. 

/ P ' v/ / m J 
/ V/-' 

v( é convexo v, é côncavo 

Figura 3.10: Análise da invisibilidade indirecta. 

Diz-se que o vértice Uj é convexo se o vértice seguinte, Vj+i, está à direita 
da recta suporte da aresta [VÍ-\, Vi), côncavo se estiver à esquerda e colinear 
se estiver sobre a recta. 

As condições de visibilidade indirecta entre os vértices vi e Vj são então 
definidas de acordo com cada situação particular de convexidade (e coline-
aridade) ou concavidade: 

Vi é convexo (ou colinear): Vj é visível a partir de Vi, se Vj está à es
querda da aresta (UJ_I,UJ) ou Vj está à esquerda da aresta (VÍ,VÍ+\); 

VÍ ê côncavo: Vj é visível a partir de Vi, se Vj está à esquerda da aresta 
(vi-\,Vi) e Vj está à esquerda da aresta (v%,Vi+\). 
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O teste de invisibilidade indirecta entre dois vértices V{ e VJ de um 
polígono Pi, está implementado no algoritmo 3.3. Neste algoritmo testa-se, 
num primeiro passo, se o vértice Vj coincide com algum dos vértices adjacen
tes a Vi, caso em que Vi e Vj são visíveis. Se tal não suceder, identifica-se com 
base nas funções-D, se Wj é um vértice convexo (ou colinear) ou côncavo. Pos
teriormente, e recorrendo uma vez mais às funções-D, determina-se a posição 
relativa de Vj face às arestas (VÍ-\,VÍ) e (VÍ,VÍ+I). Esta análise da posição 
relativa permitirá concluir se Vj é visível a partir de Vi (se a aresta {VÍ,VJ) 

não sobrepõe o interior de Pi) ou não (se a aresta (VÍ, Vj) sobrepõe o interior 
de Pi). 

II v_i, v_j, ant, pos - vértices 
// ant - vértice anterior a v_i 
// pos - vértice posterior a v_i 
// (v.getXQ,v.getY()) - coordenadas do vértice v 

algoritmo visib_indirecta(v_i, v_j, ant, pos) 
{ 

// Testa se 'v_j' é adjacente a 'v_i' 
if ( vértices_iguais(v_j,ant) II vértices_iguais(v_j,pos) ) 

return 1; //'v_j' é visível a partir de 'v_i' 

// Testa se 'v_i' é convexo ou colinear 
if ( função_D(ant,v_i,pos) == 1 || 

função_D(ant,v_i,pos) == 0 ) 

// Testa se 'v_j' está no exterior 
if ( função_D(ant,v_i,v_j) == -1 II 

função_D(v_i,pos,v_j) == -1 ) 
return 1; //'v_j' é visível a partir de 'v_i' 

else 
return 0; 'v_j' não é visível a partir de 'v_i' 

else // 'v_i' é côncavo 

// Testa se 'v_j' está no exterior 
if ( função_D(ant,v_i,v_j) == -1 && 

função_D(v_i,pos,v_j) == -1 ) 
return 1; //'v_j' é visível a partir de 'v_i' 

else 
return 0; 'v_j' não é visível a partir de 'v_i' 

} 

Algoritmo 3.3: Algoritmo para determinar a invisibilidade indirecta entre 
dois vértices. 
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3.3.3 Matriz de Visibil idade 

O conceito genérico de visibilidade é, portanto, composto por dois factores: 
a visibilidade directa e a indirecta. Isto significa que dois vértices só serão 
considerados, de facto, visíveis se ambos os factores prevalecerem. Neste 
caso, se o segmento de recta que une esses vértices não corresponde a uma 
aresta, diz-se que existe visibilidade através de uma ponte entre eles. 

A necessidade de aceder constantemente à informação relativa à visibili
dade de dois vértices (ou de dois polígonos), justifica o seu armazenamento 
numa estrutura de dados, aqui designada por matriz de visibilidade. Esta 
opção, apesar de exigir maiores recursos de memória, acelera significati
vamente o tempo de processamento dos algoritmos onde tal informação é 
requerida. 

Uma possibilidade preterida à partida, corresponde à definição da matriz 
de visibilidade como uma matriz completa de vértices, referente a todos os 
vértices de todos os polígonos. Nessa definição, cada entrada Oy da matriz, 
corresponde à distância compreendida entre o vértice Ujeo vértice Vj, ou a 
infinito, se tais vértices não forem visíveis. São duas as razões fundamentais 
que levam a escusar tal possibilidade: 

• A existência de muitos vértices por polígono gera uma matriz de grande 
dimensão. Além disso, comparativamente ao número total de vértices, 
o número de vértices visíveis a partir de um dado vértice é habitu
almente reduzido, o que significa que tal matriz será, portanto, uma 
matriz esparsa. 

• A arquitectura de dados é pouco conveniente para determinar quais os 
polígonos visíveis a partir de um dado polígono (teriam de se percorrer 
os vértices de um polígono e testar se para cada um dos restantes 
polígonos, algum dos seus vértices seria visível a partir de algum dos 
vértices do polígono inicial). 

Dadas as desvantagens enunciadas relativamente à definição de matriz 
completa de vértices, opta-se pela construção de uma estrutura de matriz 
multidimensional, onde se procuram colmatar tais deficiências. Esta matriz, 
é uma matriz completa de polígonos, onde cada entrada ay da matriz é com-
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posta por dois níveis de informação: o primeiro, de alto nível, designado por 
nível binário, e o segundo, de baixo nível, designado por nível submatricial. 
A noção de "alto nível" diz respeito à visibilidade entre polígonos, sem a 
preocupação de se especificar quais os vértices envolvidos na visibilidade. 
Tal especificação, é aqui entendida como sendo de "baixo nível". 

Assim, numa determinada entrada aij da matriz, o nível binário pode 
assumir um de dois valores: 1 se o polígono Pj é visível a partir do polígono 
Pj, ou 0 no caso contrário. Para a mesma entrada, só fará sentido falar de 
nível submatricial nos casos em que o nível binário toma o valor 1, isto é, 
quando existe visibilidade de Pi para Pj. Nesses casos, o nível submatricial 
será constituído por uma lista de vértices do polígono Pj, a partir dos quais 
seja visível pelo menos um dos vértices do polígono Pj (pode ser entendida 
como a lista dos vértices de saída de Pi para Pj). Cada vértice V). desta 
lista tem, por sua vez, agregada uma sublista, constituída pelos vértices do 
polígono Pj, visíveis a partir de v^ (pode ser entendida como a sublista dos 
vértices de chegada de Pj, associada a Vf. G Pj). 

No exemplo apresentado na figura 3.11, ilustrase genericamente tal es

trutura. 

Informação de 
alto nível Lista c pt 

Informação de 
baixo nível 

Matriz multidimensional 

v,   > ••■ 

K > ••• 
Sublista £ Pi 

vt V
P \ v

i vz 

v, — * ■ • ■ 

Figura 3.11: Arquitectura da Matriz de Visibilidade. 

A representação adoptada para a matriz de visibilidade, apresenta fun

damentalmente dois argumentos favoráveis, em oposição à matriz completa 
de vértices: 

• Economia de informação: apenas se registam os vértices envolvidos na 

visibilidade; 

• Perspectiva de alto nível: é possível identificar todos os polígonos 
visíveis, a partir de um dado polígono. 
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No procedimento implementado no algoritmo 3.4 descreve-se a cons
trução da matriz de visibilidade. Este algoritmo supõe a existência de alguns 
métodos auxiliares, estruturas de dados e variáveis que contêm a descrição 
do problema: 

• npeças - número de peças posicionadas na superfície de corte; 

• peças - vector que contém as coordenadas de posicionamento de todas 
as peças posicionadas na superfície de corte; 

• matriz - matriz multidimensional de visibilidade; 

• Visivel - classe de dados que constituem cada entrada da matriz; 

• visibJnterna(Pj) - método que constrói as listas e sublistas envolvidas 
na visibilidade de uma peça Pj, para ela própria. Este método está 
implementado no algoritmo 3.5; 

• visib_externa(Pj, Pj) - método que constrói as listas e sublistas envol
vidas na visibilidade (quando existe) de uma peça Pj para uma peça 
Pj. Este método está implementado no algoritmo 3.6. 

algoritmo PeçasVisíveis( ) 
{ 

matr iz = new Vis ive l [npeças] [npeças] ; 

/ / Construção da Matriz de Vis ib i l idades 
for ( i n t n=0; n<npeças; n++ ) / / Percorre as l inhas da matr iz 

for ( i n t m=0; m<npeças; m++ ) / / Percorre as colunas da matr iz 

if ( n == m ) / / V i s ib i l idade In te rna - para a mesma peça 
matriz[n][m] = v i s ib_ in t e rna ( peças[n] ) ; 

e l s e / / V i s ib i l idade Externa - en t re peças d i f e r en t e s 
matriz[n][m] = v is ib_externa( peças [n ] , peças[m] ) ; 

Algoritmo 3.4: Algoritmo construtor da matriz de visibilidade. 

Os métodos visibJnterna e visib_externa requerem, por sua vez, um con
junto de variáveis e métodos de maior nível operacional, que se descrevem 
de forma resumida nos pontos seguintes: 
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• arestas - lista de arestas de todas as peças posicionadas na superfície 

de corte. Atendendo à estrutura desta lista (descrita na página 60), 

o acesso à informação relativa a uma aresta a^, representa-se por: 

a^Ani e a^.fin, para os vértices onde se inicia e termina a aresta, 

respectivamente; e a^-activa, para a relevância da aresta; 

• lista - vector associado a uma peça, constituído por vértices dessa 

peça, a partir dos quais se tem visibilidade para outra (visibilidade 

externa) ou para a própria peça (visibilidade interna). A 'inicialização' 

deste vector está a cargo do método inicializaJista, que actuará de 

forma diversa, dependendo do tipo de visibilidade em estudo (interna 

ou externa); 

• sublista - vector associado a cada um dos vértices v\ da lista de uma 

peça, constituído por vértices de outra (visibilidade externa) ou da 

própria peça (visibilidade interna), para os quais se tem visibilidade 

a partir de Vi. Decorre desta associação que a sua representação seja 

feita por Uj.sublista; 

• peças_vizinhas(Pj, Pj) - corresponde à entrada Oy da designada Matriz 

de Vizinhança de Polígonos, descrita no final da secção 3.2.3; 

• envolv_rect_vizinhas(Pj, Pj) - corresponde à entrada aij da matriz de 

vizinhança das envolventes rectangulares. É uma matriz quadrada, 

binária, onde cada entrada Oy indica se as envolventes rectangulares 

das peças Pj e Pj são ou não vizinhas (isto é, se existe contacto entre 

elas), se ay = 1 ou aij = 0, respectivamente; 

• adjacentes(i>j, Vj, Pi) - método que determina se os vértices Vi e Vj da 

peça Pi, são ou não adjacentes; 

• invisibJndirecta(VÍ, Vj, Pi) - método que avalia a invisibilidade indirec

ta entre os vértices v, e VJ da peça Pj. Este método tem por base o 

método anteriormente descrito visibJndirecta, permitindo no entanto 

a especificação da peça cujo interior poderá ser violado. A utilidade 

de tal especificação é justificada na descrição do método visib.externa; 
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• peça_cortada(PA;) - método que determina se a peça Pk já foi, ou não, 
totalmente cortada da superfície de corte. Tal informação encontra-
-se no vector peças ..cortadas, onde cada posição referente a uma dada 
peça, representa o número de arestas cortadas dessa peça; 

O método visibJnterna, descrito em pseudocódigo no algoritmo 3.5, re
cebe como argumento a indicação de qual a peça Pi, a partir de onde se 
pretende estudar a visibilidade. Uma vez que, a partir de qualquer vértice 
Vi G Pi, existe visibilidade para pelo menos dois vértices de Pi, a saber, os 
vértices Vi-\ e VÍ+I adjacentes a Vi, a lista é inicializada com dimensão igual 
ao número de vértices de Pi e cada sublista é inicializada com dimensão 
2. Para cada vértice Vi da lista, a decisão de incluir determinado Vj E Pi 
na respectiva sublista (e Vi ^ Vj, uma vez que não fará sentido incluir um 
vértice na sua sublista), passa pelas seguintes considerações: 

(i) se Vj é adjacente a Vi, coloca-se VJ em Vi.sublista e testa-se o vértice 
seguinte de Pf, 

(ii) senão, testa-se a invisibilidade directa entre Vi e Vj, considerando ape
nas como obstáculos potenciais, as arestas activas de Pi, ou de outras 
peças cuja envolvente rectangular intersecte a envolvente rectangular 
de Pi. Ao detectar o primeiro obstáculo efectivo, que provoque invisi
bilidade entre VÍ e Vj, testa-se o vértice seguinte de Pf, 

(iii) se não for detectado qualquer obstáculo efectivo entre Vi e Vj, testa-se a 
invisibilidade indirecta entre esses vértices que, a não existir, implicará 
a colocação de Vj em V{.sublista. 

Construídas as sublistas de cada vértice da lista, a entrada an da ma
triz de visibilidade de polígonos toma o valor 1 no nível binário, e o nível 
submatricial corresponde à estrutura da lista. 

O método visib_externa, também ele descrito em pseudocódigo no algo
ritmo 3.6, recebe como argumento a indicação de quais as peças Pi e Pj 
envolvidas no estudo da visibilidade. Ao contrário do que acontece na vi
sibilidade interna, a lista é aqui inicializada "vazia", uma vez que poderá 
não existir visibilidade entre Pi e Pj. Desta forma, a inclusão dos vértices 
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algoritmo visibdnterna(Pj) 

lista = inicializaJista(Pi, Pi); 
para todo Vi G lista 

para todo Vj G Pi 
se Vi 7̂  Vj então 

invisível = falso; 
se adjacentes(fj, Vj, Pi) = = verdade então 

adiciona Vj em Vi.sublista; 
senão 

para todo a/t G arestas 
se ak-activa = = verdade então 

se ajt £ Pj ou (a/t G Pj e envolv_rect_vizinhas(Pj, Pj) = = 1) então 
se visib-directa(i;,, Vj, au-ini, ak-fin) —= 0 então 

invisível = verdade; 
break; 

se invisível = = falso então 
se invisib_indirecta(t>j, Vj, Pi) = = falso então 

adiciona Vj em Vi.sublista; 
retorna lista; 

Algoritmo 3.5: Algoritmo que determina a Visibilidade Interna. 
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Vi G Pi na lista e VJ G Pj em Vi.sublista (e Uj 7̂  Uj), depende das conside
rações seguintes: 

(i) embora qualquer aresta activa de qualquer peça possa constituir um 
obstáculo efectivo entre Vi e Vj, faz sentido testar a invisibilidade direc
ta entre Vi e Vj, considerando inicialmente como obstáculos potenciais 
as arestas activas de Pi, de Pj ou de outras peças cuja envolvente 
rectangular intersecte a envolvente rectangular de Pi ou de Pj. Caso 
nenhuma dessas arestas provoque invisibilidade entre Vi e Vj, testam-se 
as arestas activas das restantes peças. Ao detectar o primeiro obstáculo 
efectivo entre v% e VJ, passa-se a testar o vértice seguinte de PJ; 

(ii) note-se que, apesar de Vi G Pi, Vj G Pj e Pi ^ Pj, pode existir uma 
peça Pfc que ainda não esteja totalmente cortada e que seja vizinha de 
Pi, de tal forma a que v% G Pk e Vj G Pk (a peça Pk pode ser a própria 
peça Pj). Tal situação está ilustrada no exemplo apresentado na figura 
3.12. Portanto, se não for detectado qualquer obstáculo efectivo entre 
Vi e Vj e se existirem peças nas condições de Pk, é necessário testar 
a invisibilidade indirecta entre esses vértices, recorrendo ao método 
invisibJndirecta, e considerando Vi e Vj como vértices de Pk. 

(iii) finalmente, se não existir invisibilidade indirecta entre v% e Vj, coloca-
-se Vi na lista e Vj em Vi.sublista (salvaguardando a não repetição de 
informação). 

Figura 3.12: Invisibilidade indirecta entre dois polígonos distintos. 

Se pelo menos um dos vértices de Pj for visível a partir de algum dos 
vértices de Pj, a entrada â - da matriz de visibilidade de polígonos toma o 
valor 1 no nível binário, e o nível submatricial corresponde à estrutura da 
lista. Se tal não suceder, toma o valor 0 no nível binário, não existindo nesse 
caso nível submatricial. 
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algoritmo visib_externa(P;, Pj) 

lista — inicializaJista(Pj, Pj); 
para todo Vi £ Pi 

para todo Vj G Pj 
se Vi ̂  Vj então 

invisível = falso; 
para todo ãk G arestas 

se ak .activa = = verdade então 
se au G Pi ou ak G Pj ou 

(afc £ Pk e (envolv_rect_vizinhas(Pi, Pk) = = 1 ou 
envolvjrect-vizinhas(Pj, Pu) = = 1)) então 

se visib_directa(uj, Vj, ak-ini, Ofc./m) = = 0 então 
invisível = verdade; 
break; 

para todo ak £ arestas 
se ak-activa = = verdade e a& ainda não testada então 

se visib_directa(vj, Vj, ak-ini, ak-fin) = = 0 então 
invisível = verdade; 
break; 

se invisível = = falso então 
para todo Pk G peças 

se peça.cortada(Pfc) = = falso e peças-vizinhas(P;, Pk) —— 1 então 
se Vi G Pk e Uj G Pt então 

se invisibindirecta(í;;, Vj, Pk) = = verdade então 
invisível = verdade; 

se invisível = = falso então 
adiciona Vi em lista; 
adiciona Vj em Vi.sublista; 

retorna lista; 

Algoritmo 3.6: Algoritmo que determina a Visibilidade Externa. 
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3.3.4 Actual ização de Visibi l idades 

Quando uma peça é totalmente cortada, a sua remoção da superfície de 
corte induz alterações locais sobre a estrutura do grafo. Isto significa que, 
identificando a área de influência da peça removida, se pode minimizar o 
número de cálculos envolvidos na determinação de novas (in)visibilidades8, 
cujo tempo de processamento pode ser mais ou menos longo. 

O conceito de área de influência de uma peça Pi, refere-se a um conjunto 
de peças posicionadas na superfície de corte, cujas relações de visibilidade 
são influenciadas pelo posicionamento de Pj. 

É evidente constatar que, se uma peça Pt não é visível a partir de Pi, o 
facto desta última ser removida da superfície de corte, não altera em nada as 
relações de visibilidade da primeira, ou seja, Pt não está na área de influência 
de Pi. Esta área pode então ser entendida como o conjunto de peças visíveis 
a partir de Pj. 

A actualização de visibilidades resultante da remoção de Pi reduz-se 
assim exclusivamente às peças da área de influência de Pi, entre as quais (e 
só entre elas) será necessário averiguar novas (in)visibilidades. 

Figura 3.13: Actualização de Visibilidades. 

No exemplo apresentado na figura 3.13, ilustra-se o conceito de área de 
influência da peça P5, e as alterações exercidas sobre o grafo, decorrentes da 
sua remoção da superfície de corte. As peças com tonalidade mais escura 
(P2, P3, P4, PQ e P-j) constituem a área de influência de P5, na qual se 
actualizam, então, as visibilidades. 

8Note-se que a remoção de uma peça da superfície de corte origina, por um lado, novas 
visibilidades para as peças anteriormente "tapadas" pela peça que foi removida, por outro 
lado, novas invisibilidades para os vértices da peça que foi removida (excepto para os 
vértices que estejam em contacto com outras peças que ainda não tenham sido totalmente 
cortadas). 



78 Conceitos e Ferramentas Geométricas 

O procedimento de actualização de visibilidades está implementado no 

algoritmo 3.7, no qual se supõe a existência de alguns métodos e estruturas 

de dados descritas anteriormente, e outros que a seguir se descrevem: 

• matriz - Matriz de Visibilidade sobre a qual se vão efectuar alterações; 

• matriz(Pj, Pj) - corresponde à entrada ay da matriz; 

• desactiva_arestas(Pfe) - método que determina a posição do bloco de 

arestas da peça Pk na estrutura arestas, e as desactiva; 

• torna_invisível(P/j) - método que que torna Pk invisível a todas as outras 
peças, quando esta é retirada da superfície de corte. 

O método actualiza Visibilidades, recebe como argumento a matriz de vi
sibilidades a actualizar (matriz), e a indicação de qual a peça Pk removida 
da superfície de corte. 

Uma vez que as arestas de Pk deixam de constituir um obstáculo à visibi
lidade entre os vértices de outras peças, estas são desactivadas na estrutura 
arestas, através do método desactiva_arestas. Por outro lado, como Pk já não 
se encontra na superfície de corte, não faz sentido estabelecer movimentos 
de corte para os vértices que pertenciam exclusivamente a Pk- Tais movi
mentos podem ser evitados, tornando Pk invisível para as restantes peças. 
Para tal, igualam-se a zero todas as entradas da coluna k da matriz, isto é, 
faz-se aik = 0, para todo i. 

As linhas da matriz que sofrem actualização são apenas aquelas que 
correspondem a peças visíveis a partir de Pk ou a peças já retiradas da 
superfície de corte (inclui-se aqui a própria peça Pk). As primeiras são 
actualizadas por se encontrarem na área de influência de Pk, as segundas 
para garantir que não ocorrerá qualquer "falsa invisibilidade". Isto é, no caso 
de se cortar totalmente uma peça Pw na iteração actual, é possível ficar num 
vértice V{ partilhado por uma outra peça Pt, também ela totalmente cortada 
nalguma iteração anterior. É ainda possível que, na iteração seguinte, a 
peça identificada como actual corresponda à peça Pt e, caso as relações de 
visibilidade de Pt não tenham sido actualizadas desde o momento em que 
esta foi removida da superfície de corte, pode incorrer-se no risco de entrar 
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num "beco sem saída" ou, neste caso, "sem visibilidade" (não porque não 

exista de facto visibilidade, mas porque esta não foi actualizada). 

Nas linhas da matriz que verificam uma dessas condições, actualizam-se 

apenas as posições de coluna correspondentes a peças da área de influência 

de Pk que ainda não estejam cortadas. 

No final do algoritmo, a matriz contém todas as visibilidades actualiza

das. 

algoritmo actualizaVisibilidades(moírÍ2;, Pk) 

desacti va_arestas (Pk); 
tornaJnvisível (Pfc ) ; 
para todo Pi G peças 

se matriz(Pfc, Pi) =— 1 ou peça.cortada(Pj) = = verdade então 
para todo Pj £ peças 

se ma,tnz(Pk, Pj) = = 1 e peça.cortada(Pj) = = falso então 
se Pj = = Pj então 

matriz(Pj, Pj) = visibinterna(Pj); 
senão 

matriz(Pj, Pj) = visib-externa(Pj, Pj); 
retorna matriz; 

Algoritmo 3.7: Algoritmo de Actualização de Visibilidades. 

O exemplo apresentado na figura 3.14 ilustra as transformações a realizar 

sobre a matriz de visibilidades após a remoção da peça P5 da superfície de 

corte (ver figura 3.13). A zona a sombreado, demarca as únicas visibilidades 

a actualizar. 

A identificação da área de influência conduz a ganhos significativos no 

tempo de processamento do algoritmo, uma vez que restringe o número de 

peças envolvidas na determinação de novas visibilidades. Estes ganhos são 

tanto mais evidentes, quanto maior for o número de peças posicionadas na 

superfície de corte. 
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Figura 3.14: Actualização da matriz de visibilidades. 

3.4 Aproximação de Linhas Curvas 

Os Problemas de Determinação de Percursos de Corte podem, de um pon
to de vista genérico, surgir em diferentes contextos, envolvendo padrões de 
corte constituídos exclusivamente quer por figuras regulares, quer por figu
ras irregulares. Podem também gerar-se situações mistas, onde ambos os 
tipos de figuras constituem um determinado padrão de corte. Tal variedade 
de situações decorre da multiplicidade de aplicações reais (em particular, 
industriais) onde este tipo de problemas podem ocorrer. 

No problema industrial concreto sobre o qual esta dissertação incide, o 
padrão de corte é habitualmente misto, no que diz respeito ao tipo de figuras 
que o constituem. É também frequente a ocorrência de figuras com linhas 
curvas. 

O modelo adoptado pressupõe que todas as figuras irregulares são mo
delizáveis por polígonos, tendo portanto de proceder-se à aproximação de 
linhas curvas por linhas poligonais. Tal aproximação resulta no aumento sig
nificativo9 do número de vértices que constituem uma dada figura com linhas 
curvas. Este aumento reflecte-se, por sua vez, numa maior complexidade do 
grafo sobre o qual se resolverá o PDPC, o que finalmente se traduzirá num 
aumento do tempo computacional. 

9A aproximação de linhas curvas por linhas poligonais conduz a um aumento de 

vértices, por figura, na ordem dos 1500%. 
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3.5 Conclusão 

Neste capítulo abordou-se a componente geométrica envolvida no PDPC, 
consolidando um conjunto de conceitos geométricos fundamentais para a 
sua resolução. Descreveu-se a forma adoptada para representar as formas 
geométricas (polígonos/peças) e um conjunto de ferramentas auxiliares pa
ra a sua manipulação. Abordou-se também o conceito de visibilidade, e 
apresentaram-se os algoritmos envolvidos nesses cálculos. 
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Capítulo 4 

Heurísticas Construtivas 

4.1 Introdução 

Neste capítulo apresentam-se algoritmos heurísticos construtivos para o Pro
blema de Determinação de Percursos de Corte (PDPC). Tais percursos con
sistem fundamentalmente numa sequência de vértices, entre cada um dos 
quais se estabelece um corte. Simplificadamente, cada iteração do algoritmo 
pode ser entendida como uma decisão a tomar na escolha do vértice seguinte, 
dado o vértice actual. Esta decisão é condicionada, por um lado, pelas res
trições do problema (por exemplo, a limitação de alternativas na escolha do 
vértice seguinte, resultante da (in)visibilidade existente a partir do vértice 
actual), por outro, pela "vontade" de percorrer a menor distância possível 
que cumpra os objectivos propostos (isto é, que corte efectivamente todas 
as peças da superfície de corte). 

Na secção 4.2, tecem-se algumas considerações relativamente à adap
tabilidade ao problema aqui considerado, de alguns dos modelos teóricos 
descritos no capítulo 2. 

Nas secções seguintes descreve-se o procedimento adoptado para a con
cepção de um modelo para este problema. Tal procedimento desenrola-se 
em duas fases de complexidade distinta. Na primeira, descrita na secção 
4.3, considera-se que a patela de diamante está totalmente apoiada sobre 
uma superfície e que, sempre que uma peça é totalmente cortada, é imedia
tamente retirada da patela. Obviamente que tal abordagem constitui uma 
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simplificação do problema, "encobrindo" restrições inerentes ao processo de 
corte, cujo tratamento é um pouco mais complexo. No entanto, apesar de 
constituir uma abordagem inicial para o caso que aqui se pretende tratar, 
noutros processos industriais de corte corresponde à realidade. Além dis
so, constitui também um passo importante no processo de "aprendizagem e 
familiarização" com o problema, no qual se clarificam e entendem as carac
terísticas principais que o definem. Na segunda fase, descrita na secção 4.4, 
dá-se um passo em frente na modelação da realidade de onde naturalmente 
advém complexidade acrescida. Considera-se então que a patela de diaman
te se encontra fixa numa das suas extremidades, estando portanto suspensa 
toda a superfície na qual se realizará o corte das peças. Neste caso, quando 
uma peça é totalmente cortada, cai da patela. 

Na secção 4.5, descrevem-se duas variantes das heurísticas construtivas 
descritas nas secções 4.3 e 4.4, nas quais se introduzem novos critérios de 
decisão, nos casos em que é necessário realizar movimentos de corte em vazio. 

Na secção 4.6, foca-se um caso extremo da aplicação do algoritmo de 
Dijkstra, do qual resulta um caminho de comprimento infinito, e a secção 4.7 
é dedicada a algumas considerações relativamente à finalização do percurso 
de corte. 

Finalmente, na secção 4.8, apresentam-se os resultados obtidos nos testes 
computacionais realizados sobre os algoritmos descritos nas secções 4.3 e 4.4, 
e sobre as suas variantes respectivas, descritas na secção 4.5. 

4.2 Modelos Teóricos versus Problema Real 

De acordo com a notação que tem vindo a ser utilizada ao longo deste texto, 

o PDPC pode ser formalmente descrito sobre um grafo G = (V,A), com 

R C A (R ^ 0), onde: 

• P é o conjunto de peças posicionadas na patela; 

• V = {VÍ : Vi G Pw,VPW € P} é o conjunto de vértices; 

• A — {(VÍ,VJ) : Vj é visível a partir de vf, V{,Vj 6 7 e t / j } é o 

conjunto de arestas de G; 
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• R — {(vi,Vj) : 3 Pw G F,(vi,Vj) G Pw}-, é o conjunto de arestas 
obrigatórias; 

• A\R = {(VÍ,VJ) : (vi,Vj) £ Pw,y Pw € P} é o conjunto de arestas 
facultativas. 

O conjunto R corresponde às arestas que constituem as diferentes peças 
posicionadas na patela. Portanto, para que todas as peças sejam de facto 
cortadas, o percurso de corte terá obrigatoriamente de incluir tais arestas 
(daí a designação de obrigatórias). Por uma questão de simplicidade de 
escrita, tal conjunto passará a ser referido por conjunto de arestas. 

O conjunto A\R corresponde, por sua vez, a todas as arestas do grafo G 
que não são arestas de qualquer peça da patela. Tais arestas são, portanto, 
pontes que ligam pares de vértices visíveis da mesma ou de diferentes peças, 
não tendo obrigatoriamente de estar incluídas no percurso de corte (daí a 
designação de facultativas). Por oposição ao conjunto anterior, tal conjunto 
passará a ser referido por conjunto de pontes. 

Associado a cada aresta/ponte (VÍ,VJ), existe um custo, distância ou 
comprimento não negativo Cjj (assume-se que Cjj = oo se (VÍ,VJ) não está 
definida). A matriz C = (CÍJ) é simétrica (cy = CJÍ para todo i,j). Além 
disso, quer as pontes, quer as arestas podem ser percorridas em ambos os 
sentidos. 

Dos PRAs mais conhecidos e estudados na literatura, o Problema do 
Carteiro Rural (PCR) Não Dirigido é aquele que melhor se identifica com o 
PDPC. 

Os modelos descritos para o PCR Não Dirigido (ver 2.3.2) embora consti
tuam uma abordagem possível para o PDPC, não consagram a possibilidade 
de atravessar regiões da patela, das quais se tenham cortado peças na totali
dade. Esta "lacuna" decorre naturalmente das características habitualmente 
encontradas na maior parte dos PRAs, que não se coadunam com as deste 
problema em particular. Tal não é sinónimo de irresolubilidade através de 
tais modelos, mas implica a adopção de um grafo estático, inalterável ao 
longo do processo de corte, sobre o qual estes se possam aplicar. É contudo 
evidente, que ignorar o conjunto de novas pontes gerado pela remoção de 
uma peça da patela, além de ser uma perspectiva demasiado simplista e pou-
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co arrojada, não constitui uma boa estratégia quando se trata de minimizar 

a distância total percorrida. 
A contemplação de tal alteração sobre a estrutura do grafo, sempre que 

uma peça é retirada da patela, acarreta duas consequências fundamentais: 

1. A impossibilidade de utilizar os modelos descritos para problemas 
semelhantes, a respeito dos quais existe variadíssima literatura dis
ponível (quer a nível de exemplos e aplicações, quer a nível teórico) e 
a posterior comparação do desempenho desses modelos, com o algo
ritmo que aqui se propõe; 

2. A impossibilidade de alienação da estrutura de peça que conduz, por 
um lado, ao aumento da complexidade do problema (nomeadamen
te por envolver um volume acrescido de cálculos e de recursos de 
memória), e por outro, não permite resolver o problema sobre um 
grafo genérico, cuja estrutura não sofre alterações. 

Sempre que uma peça é totalmente cortada (e, consequentemente, reti
rada da patela) a estrutura do grafo é alterada, de forma a possibilitar que 
se atravesse a região onde essa peça se encontrava. Tal alteração exercida 
sobre o grafo, pode ser vista como uma actualização de visibilidades (des
crita em 3.3.4) que se traduz, por um lado, na possibilidade de estabelecer 
um conjunto de novas pontes, por outro, no eventual desaparecimento de al
gumas arestas/pontes existentes (nomeadamente para vértices da peça que 
foi totalmente cortada). 

A abordagem que aqui se propõe, requer ainda que a estrutura de cada 
peça posicionada na patela seja mantida em memória e que se saiba, em cada 
momento, se a peça está totalmente cortada ou, no caso contrário, qual o 
estado e a relevância de cada aresta que a compõe. A disponibilidade desta 
informação obriga a uma actualização do estado físico das peças (descrita, 
de acordo com o modelo em causa, em 4.3.2 e 4.4.2) sempre que se realiza o 
corte de uma aresta. 

No exemplo apresentado na figura 4.1, ilustra-se a transformação descri
ta, após a remoção da peça J°2 da patela. A cheio representam-se as arestas, 
e a traço interrompido as pontes. 
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Figura 4.1: Grafo Dinâmico. 

Na resolução do PDPC adopta-se, portanto, uma representação dinâmica 
do grafo G — (V,A). Isto é, ambos os conjuntos V e A, se adaptam a cada 
ocorrência de remoção de uma peça da patela. Esta característica particu
lar, confere ao PDPC uma complexidade elevada, patente na dificuldade de 
encontrar um modelo de Programação Matemática que o caracterize. 

Até à data, a abordagem proposta nesta tese constitui a única publicada, 
conhecida pelo autor, para este problema, cuja designação aqui se propõe 
por PCR Dinâmico Não Dirigido. 

4.3 Corte de uma Patela Apoiada 

4.3.1 Introdução 

Nesta secção apresenta-se uma abordagem simplificada para o PDPC, na 
qual se considera que a patela de diamante está totalmente apoiada sobre 
uma superfície e que, sempre que uma peça é totalmente cortada, é imedia
tamente retirada da patela. 

Esta simplificação incide fundamentalmente na "permissão" de se forma
rem ciclos, ao longo do percurso de corte, que contenham peças que ainda 
não tenham sido totalmente cortadas. Neste caso, tais ciclos não constituem 
qualquer inadmissibilidade, uma vez que estando toda a patela apoiada so
bre uma superfície, esta susterá os ciclos (agora desagregados da patela) na 
mesma posição, até que todas as peças neles contidas sejam completamente 
cortadas, e posteriormente retiradas. 

4.3.2 Heuríst ica Construt iva "Vértice Mais P r ó x i m o " 

A designação "Vértice Mais Próximo" (VMP), decorre naturalmente da for
ma como o percurso de corte é construído: dado o vértice actual, a escolha 
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do vértice seguinte recai sobre o vértice mais próximo do vértice actual, que 

satisfaça determinados requisitos. Ao longo das linhas deste texto, torna-se 

claro que esta decisão se baseia, de facto, num conjunto de regras empíricas 

que originam o designado "critério-VMP". 

No fiuxograma apresentado na figura 4.2 descreve-se, numa perspectiva 
de alto nível, a estrutura desta heurística, conducente a uma solução para o 
PDPC sobre uma patela apoiada. 

Padrão de Corte 

1 ' 

— ► 
Construcção da Estrutura de Grafo 
mantendo a informação de cada peça 

' > 
Introdução de um novo vértice no Percurso 

segundo o critérioVMP 
< 

Não 

' ' 

Não 

Actualização das 
Estruturas de Dados 

Não 

1 
^^Cortouse^. 

\ u m a 3eça Is' 

Sim 

Actualização Não / loaas as \ 
_/ peças estão \ . 

Visibil id ad es N. completamente / 
\ cortadas ? / 

Sim 
y  

Percurso de Corte 

Figura 4.2: Fiuxograma da heurística construtiva VMP. 

Dado o padrão de corte sobre a patela de diamante, este induz um grafo 
constituído pelas arestas de todas as peças posicionadas na patela (ares

tas obrigatórias) e pelas pontes admissíveis existentes entre os seus vértices 
(arestas facultativas). Sobre esse grafo determinase, em cada iteração, qual 
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o vértice seguinte a introduzir no percurso de corte, dado o vértice actual, 
segundo o critério-VMP. A descrição poligonal de cada peça é mantida em 
memória. 

A introdução do vértice seguinte no percurso de corte corresponde habi
tualmente a um corte efectivo na patela. Nesses casos é necessário actualizar 
as estruturas de dados que contêm a informação relativa às peças, nomea
damente o estado das suas arestas. 

Sempre que uma peça é completamente cortada, a sua remoção da patela 
possibilita a utilização da região que esta ocupava. Tal modificação sobre a 
patela conduz a uma alteração na estrutura do grafo, através da actualização 
das visibilidades (ver 3.3.4). A determinação do percurso de corte decorre, 
a partir desse momento, sobre o grafo modificado. 

Ao longo da resolução do problema, o grafo sofrerá tantas modificações, 
quantas as peças posicionadas na patela menos uma (é evidente que, quando 
se corta completamente a última peça, não há quaisquer actualizações a 
realizar). 

As características particulares do PDPC sobre uma patela apoiada, per
mitem a ocorrência de situações onde o corte de uma determinada aresta 
provoque, simultaneamente, o corte completo de duas peças encostadas. 
Nestes casos, a actualização das visibilidades contempla, naturalmente, a 
remoção de ambas as peças da patela. 

Critério-VMP 

Tal como se referiu anteriormente, o critério-VMP constitui o mecanismo de 
decisão na escolha do vértice seguinte a introduzir no percurso de corte. Tal 
mecanismo reflecte dois princípios básicos fundamentais: 

1. As arestas obrigatórias têm prioridade sobre as arestas facultativas; 

2. Deve-se percorrer a menor distância possível em cada iteração. 

Do primeiro princípio mencionado decorre que, sempre que do vértice 
actual existam vértices visíveis, atingíveis por arestas não cortadas, estes 
têm prioridade sobre todos os outros vértices visíveis, atingíveis por arestas 
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já cortadas ou por pontes, independentemente da distância a que se encon
trem. Tal princípio corresponde portanto à transcrição para a heurística 
da obrigatoriedade de cortar as arestas das peças. Para além disso, pode 
também ser entendido como um reflexo subjacente à ideia de "economia de 
movimentos", isto é, se se vai efectuar um determinado movimento de corte 
sobre a patela, então que seja um corte que, mais cedo ou mais tarde, tem 
de ser executado (ou seja, que é obrigatório). 

Quando, a partir do vértice actual, não existirem vértices nessas con
dições (o que equivale a dizer que não existem arestas não cortadas inciden
tes1 ao vértice actual), a aplicação directa do segundo princípio conduz com 
relativa facilidade à formação de ciclos iterativos infinitos2, tal como se ilus
tra no exemplo apresentado na figura 4.3. Neste exemplo, o ciclo iterativo 
tem dimensão três, e é constituído pelos vértices {VÍ, Vj,Vk}. 

i> v < ^ P, 

Figura 4.3: Formação de ciclos iterativos infinitos. 

A variabilidade da dimensão destes ciclos iterativos, impede a utilização 
de um registo no qual constem os "movimentos cíclicos" a evitar (como se 
se tratasse de uma lista tabu), uma vez que se tornaria computacionalmente 
ineficiente. Assim, para garantir que o algoritmo heurístico não entra em 
ciclo iterativo infinito, impõem-se as seguintes condições: 

1. Um vértice só é candidato a vértice seguinte, se tiver pelo menos uma 
aresta incidente não cortada; 

2. Só é possível recuar para o vértice anterior se se cortou uma aresta no 
último movimento e se esse vértice satisfaz a primeira condição. 

Da primeira condição resulta a necessidade de aceder constantemente à 
informação do número de arestas incidentes não cortadas num determinado 

Um vértice diz-se incidente para um arco/aresta se é um elemento (de partida ou de 
chegada) desse arco/aresta. 

2Isto é, o processo poderá não terminar. 
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vértice. Para tal, agregou-se a cada vértice a variável "arestas.incidentes-. 
não-cortadas", também ela passível de actualização permanente. 

O critério-VMP pode então ser entendido como a escolha do vértice 
mais próximo do vértice actual, com pelo menos uma aresta incidente não 
cortada. 

Nos exemplos apresentados nas figuras 4.4, 4.5 e 4.6, ilustram-se as si
tuações que podem ocorrer na aplicação do critério-VMP. As arestas não 
cortadas representam-se a cheio, as arestas cortadas a traço interrompido e 
as pontes a ponteado. As peças totalmente cortadas têm uma tonalidade 
mais clara do que as restantes. Os vértices vactuai e vseguinte representam o 
vértice actual e o seguinte, respectivamente, e estão assinalados com círculos 
a negro. Os candidatos a vseguinte estão assinalados com círculos a cinza. 

Existe Aresta Não Cortada Na figura 4.4, ilustra-se o caso em que exis
te pelo menos uma aresta não cortada, incidente a vactual- O conjunto 
de candidatos a vértice seguinte é constituído pelos vértices visíveis a 
partir de vactuai, que têm pelo menos uma aresta incidente não cor
tada. Neste exemplo, tal conjunto é dado por {vi,Vj,Vk,vseguinte}- A 
partir de vactuah ° vértice V{ é atingível por uma aresta já cortada, Vj 
é atingível por uma ponte, Vk e vseguinte são atingíveis por arestas não 
cortadas. Apesar dos dois primeiros se encontrarem mais próximos de 
vactuah a selecção do vértice seguinte recai sobre o mais próximo dos 
dois últimos que, neste caso, é o vseguinte-

Figura 4.4: Critério-VMP: existe aresta não cortada. 

Não Existe Aresta Não Cortada Na figura 4.5, ilustram-se dois casos 
em que não existe qualquer aresta incidente não cortada a vactuai. 

No exemplo (a), existem dois conjuntos de vértices candidatos a vértice 
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seguinte: o conjunto {vj,vseguinte}, constituído por vértices atingíveis 
por arestas já cortadas, e o conjunto {vi,Vk,vr,Vt}, composto por 
vértices atingíveis por pontes. Neste caso, a escolha do vértice seguin
te recai sobre o vértice mais próximo de vactuai, uma vez que todos os 
vértices de ambos os conjuntos de candidatos têm o mesmo nível de 
prioridade. Este vértice corresponde na figura ao vértice vseguinte. O 
movimento estabelecido de vactuai para vseguinte corresponde então a 
uma aresta já cortada. 

No exemplo (b), o conjunto de vértices candidatos a vértice seguinte 
é dado por {vi,Vj,vsegUinte}, exclusivamente constituído por vértices 
atingíveis por pontes. Qualquer uma das pontes representadas na fi
gura, sobrepõe a região previamente ocupada pela peça Pi. A validade 
de tais movimentos resulta da remoção de Pi da patela, após ter sido 
completamente cortada. Neste caso, vseguinte corresponde ao vértice 
candidato, atingível pela ponte de menor distância. 

(a) {vac,m„vsesuMe) é uma Aresta Já Cortada (b) (v^/.v™^,,) é uma Ponte 

Figura 4.5: Critério-VMP: não existe aresta não cortada. 

Não Existe Vértice Visível com Arestas Incidentes Não Cortadas 
Na figura 4.6, ilustra-se o caso em que não existe qualquer vértice 
visível, a partir de vactuai, com arestas incidentes não cortadas. Quan
do tal sucede, determina-se o caminho de comprimento mínimo até um 
vértice nessas condições. O algoritmo utilizado para a determinação 
de tal caminho, é sobejamente conhecido no contexto da IO, a saber, 
o "algoritmo de Dijkstra". Os vértices candidatos a vértice seguinte 
(assinalados com um círculo a cinza) só poderão ser atingidos em n + 1 
movimentos (n = 1,2,...). Assim, não se trata apenas de introduzir no 
percurso de corte o vértice seguinte, mas todo o caminho que conduz 
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a tal vértice. Neste caso, o caminho mínimo a introduzir no percurso 
de corte é {vactualivi,v seguinte)- É evidente que, em qualquer caminho 
mínimo, não existirá qualquer sequência de vértices correspondente a 

arestas não cortadas. 

Figura 4.6: Critério-VMP: não existe vértice visível com arestas incidentes 
não cortadas. 

Note-se que, nos exemplos apresentados nas figuras 4.5 e 4.6, o mo
vimento {vactuai,... ,vseguinte) conduz o percurso de corte para um vértice 
com arestas incidentes não cortadas, o que significa que, na iteração seguinte 
do algoritmo, o corte correspondente será o de uma aresta obrigatória. 

Actualização do Estado Físico de uma Peça 

O movimento de corte efectivo entre dois vértices Vi e Vj, requer a actuali
zação da informação estrutural da(s) peça(s) envolvida(s) nesse corte. Tal 
actualização consiste em três pontos fundamentais: 

• Diminuição em uma unidade do número de arestas incidentes não 
cortadas em cada um dos vértice m e Vf, 

• Modificação do estado da aresta (VÍ,VJ) para cortada, na Lista de Ares
tas (ver página 60); 

• Incremento em uma unidade do número de arestas cortadas, no vector 
peças-cortadas (ver página 73), na posição referente à peça que contém 
a aresta (VÍ,VJ). 

Se a aresta (VÍ,VJ) for uma aresta dupla, quer a modificação na Lista de 
Arestas, quer a no vector peças-cortadas, terá de ser efectuada relativamente 
a ambas as peças que contenham tal aresta. 
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Além disso, se o corte da aresta (VÍ, Vj) provocar o corte completo de uma 
ou duas peças da patela, tem ainda que se proceder à respectiva actualização 
das visibilidades (descrita na secção 3.3.4). 

Aplicação do Algoritmo de Dijkstra 

De acordo com o que foi anteriormente referido, nomeadamente no exem
plo apresentado na figura 4.6 (ver página 93), quando não existem vértices 
visíveis a partir do vértice actual, com pelo menos uma aresta incidente não 
cortada, aplica-se o algoritmo de Dijkstra de forma a determinar o caminho 
de comprimento mínimo até um vértice nessas condições. 

A primeira questão que se coloca consiste em decidir quais os vértices a 
considerar como potenciais candidatos a vértice seguinte. Obviamente que 
qualquer vértice do grafo com pelo menos uma aresta incidente não cortada 
constitui um candidato. Tal suposição corresponde a aplicar o algoritmo de 
Dijkstra sobre todos os vértices do grafo nessas condições. No entanto, a 
conjugação habitual de dois factores que a seguir se descrevem, conduz a 
uma simplificação natural na selecção de candidatos a vértice seguinte. 

1. O vértice seguinte está normalmente contido numa das peças visíveis 
a partir da peça que contém o vértice actual; 

2. O algoritmo de Dijkstra é aplicado um número elevado de vezes ao 
longo da heurística, conduzindo a tempos mais elevados de processa
mento. 

Assim, consideram-se como potenciais candidatos a vértice seguinte, ape
nas os vértices contidos nas peças visíveis a partir da peça que contém o 
vértice actual. 

Esta decisão, ainda que restritiva (como se refere nas linhas seguintes), 
tem em consideração imediata o primeiro factor e, decorrente da diminuição 
do número de vértices sobre os quais se terá de aplicar o algoritmo, alivia o 
peso computacional subjacente ao referido no segundo factor. 

No exemplo apresentado na figura 4.7, ilustra-se a selecção de candidatos 
potenciais a vértice seguinte, sobre os quais se aplica o algoritmo de Dijkstra, 
a partir do vértice fixo vactual-
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As peças P2 e P5 foram totalmente cortadas e, portanto, retiradas da 
patela. 0 vértice vactuai está contido na peça P4. Assim, o conjunto dos 
candidatos potenciais a vértice seguinte é constituído por todos os vértices, 
com pelo menos uma aresta incidente não cortada, contidos nas peças visíveis 
a partir de P4 (incluindo a própria peça). Tais vértices, assinalados com um 
círculo a cinza na figura, são apenas os das peças Pi, P3, P4, PÔ, PJ, PS, e 
Pg. Neste exemplo, o caminho mínimo a introduzir no percurso de corte é 

(Vactual 1 ^i) Vseguinte)• 

Figura 4.7: Selecção de vértices para o algoritmo de Dijkstra. 

Esta simplificação é tanto mais evidente na redução do peso computa
cional, quanto maior for o número de peças posicionadas na patela e quanto 
maior o número de vértices que definem as peças. Além disso, a simplificação 
referida conduz habitualmente à mesma solução na escolha do vértice seguin
te, quando comparada com a que se obteria considerando todos os vértices 
da rede com pelo menos uma aresta não cortada. No entanto, tal simpli
ficação acarreta a limitação da escolha de candidatos potenciais, podendo 
mesmo inviabilizar a selecção dos "melhores candidatos" (mais próximos de 
vactuai)- No exemplo apresentado na figura 4.8, ilustra-se tal situação. 

O vértice vactuai está contido na peça Pi. De acordo com o método 
de selecção adoptado, consideram-se apenas como candidatos potenciais a 
vértice seguinte, os vértices contidos na peça P2, uma vez que a peça P3 
não é visível a partir de Pi. Fica, desta forma inviabilizada a escolha de 
VDijkstra (que é o melhor candidato) para candidato a vértice seguinte. Esta 
selecção conduz à determinação do caminho {vactUai,Vi,Vj,Vk,vr,vseguinte), 
manifestamente mais longo do que o caminho (vactuai,Vi,Vj,vDijkstra)-
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P, 

Figura 4.8: Limitações resultantes do processo de escolha de vértices para o 

algoritmo de Dijkstra. 

A aplicação do algoritmo de Dijkstra, propriamente dito, pressupõe a 
selecção prévia dos vértices candidatos a vértice seguinte. Com base nessa 
selecção, constrói-se um grafo GD , formado por todos os vértices contidos nas 
peças visíveis a partir da peça que contém o vértice actual. Da resolução do 
algoritmo na sua forma tabular, resulta um vector constituído pelos vértices 
de GD, a cada um dos quais se encontra associada a menor distância a 
partir de vactuai. O vértice seguinte é o vértice desse vector que tenha a 
menor distância associada e pelo menos uma aresta incidente não cortada. 
Determinado o caminho mínimo até ao vértice seguinte, este é introduzido 
no percurso de corte. 

Implementação do Algoritmo VMP 

A heurística construtiva VMP está implementada em pseudocódigo de alto 
nível no algoritmo 4.1, no qual se supõe a existência de alguns métodos e 
estruturas de dados descritas anteriormente, e outros que a seguir se descre
vem: 

• v.actual - vértice actual; 

• vseguinte - vértice seguinte que, neste contexto, pode subentender um 
caminho de comprimento mínimo até ao vértice seguinte, propriamente 
dito; 

• padrão-de-corte - descrição poligonal das peças posicionadas na patela; 

• patelalnOut - coordenadas dos vértices de entrada e de saída da patela; 
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• constrói_estruturas_de_dados(j»aí/rão_de_coríe) - método responsável pe
la construção de todas as estruturas de dados necessárias para o fun
cionamento da heurística, entre as quais se destacam a matriz de visi
bilidades e a lista de arestas; 

• inicializa_percurso(paíe/a/ríOuí, peças) - método que inicializa o percur
so de corte, com base nas coordenadas do ponto de entrada da patela 
e das coordenadas dos vértices das peças posicionadas na patela; 

• determina_peça-actual(v_acíuaZ, peças) - método que determina qual a 
peça que contém o vértice actual; 

• classifica_vértice(v_acfíia/, Vj) - método que classifica o tipo de ligação 
entre o vértice Vj e o vértice actual em "aresta não cortada", "aresta 
cortada" ou "ponte" (no caso de serem visíveis), e regista em memória 
as melhores ligações que é possível estabelecer a partir do vértice ac
tual; 

• critério_VMP() - método que determina qual o vértice seguinte (ou o 
caminho de comprimento mínimo até ele) com base nas melhores li
gações registadas no método classifica.vértice, segundo o critério-VMP; 

• introduz_no_percurso(í;_se<?Mmíe) - método que introduz o vértice se
guinte (ou o caminho de comprimento mínimo até ele) no percurso de 
corte; 

• actualiza_corte(iLacíua/, vseguinte) - método que actualiza o estado 
físico das peças, decorrente das alterações provocadas pelo corte efectu
ado, e actualiza também as visibilidades se alguma peça for totalmente 
cortada; 

• todas_as_peças_cortadas() - método que determina se todas as peças já 
foram totalmente cortadas da patela, ou não, de acordo com os dados 
constantes no vector peças-cortadas; 

• finaliza_percurso(w_acfua/) - método que finaliza o percurso de corte 
(ver secção 4.7), após todas as peças estarem completamente cortadas 
da patela; 
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• percurso-de-corte - vector de vértices que constitui uma solução para 
o PDPC. 

O padrão de corte, é definido por duas listas. Numa delas consta a 
descrição poligonal de cada peça relativamente a um vértice de referência, e 
a quantidade de peças de cada tipo posicionadas na patela. A outra contém 
a posição do vértice de referência e a rotação de cada peça na patela. 

De acordo com o padrão de corte dado, constrói-se um grafo formado 
pelas arestas de todas as peças posicionadas na patela e por todas as pontes 
admissíveis entre os vértices de todas as peças. As estruturas de dados 
necessárias na heurística, ou noutros métodos previamente utilizados, são 
também construídas e associa-se a cada vértice o número de arestas que lhe 
são incidentes e que ainda não estão cortadas. 

O percurso é inicializado a partir do ponto de entrada na patela, sendo 
a partir desse momento construído segundo o critério-VMP. Quando todas 
as peças estiverem totalmente cortadas, procede-se à finalização do percurso 
de corte (de acordo com o que se descreve na secção 4.7). 

4.4 Corte de uma Patela Suspensa 

4.4.1 Introdução 

Nesta secção apresenta-se uma abordagem para o PDPC, na qual se consi
dera que a patela de diamante se encontra fixa numa das suas extremidades, 
estando portanto suspensa toda a superfície na qual se realiza o corte das 
peças. Neste caso, quando uma peça é totalmente cortada, cai da patela. 

Este modelo representa de forma mais rigorosa e fiel as características 
particulares do problema industrial descrito na secção 1.4, sobre o qual esta 
dissertação incide. 

Relativamente à abordagem descrita na secção 4.3, este modelo destaca-
-se pela impossibilidade de se formarem ciclos ao longo do percurso de corte, 
que contenham peças que ainda não tenham sido totalmente cortadas. Neste 
caso, tais ciclos não são admissíveis, uma vez que estando a patela suspensa, 
não os poderá suster na mesma posição até que todas as peças neles contidas 
sejam completamente cortadas. A formação de um ciclo não admissível 
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algoritmo heurística VMPQ 

constrói_estruturas_de_dados(padrão_de_coríe); 
v-actual = inicializa_percurso(paíe/a/nO?íí, peças); 
Pk = determina-peça_actual(u_ací«aZ, peças); 
repete 

para todo Pj G peças 
se matriz(PJt, Pj) = = 1 então 

para todo Vj € Pj 
classifica_vértice(v-actual, Vj); 

vseguinte = critério VMP(); 
introduz_no_percurso(u_se5umíe); 
actualiza_corte(ií-acííta/, vseguinte); 

enquanto todas_as-peças_cortadas() = = false; 
finaliza..percurso ( v.actual) ; 
retorna percurso.de-corte; 

Algoritmo 4.1: Heurística construtiva VMP. 
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corresponde, portanto, à queda de uma região não aproveitável da patela, o 
que em termos práticos representa "superfície de corte destruída", recursos 
desperdiçados e, consequentemente, custos acrescidos. 

Esta particularidade confere ao problema um nível de complexidade su
perior, cujo tratamento requer um conjunto de ferramentas e algoritmos 
mais complexos. 

4.4.2 Heuríst ica Construt iva "Vértice Mais Ac ima" 

A designação "Vértice Mais Acima" (VMA), é o reflexo da tendência, pa
tente nesta heurística, em atribuir prioridade aos movimentos de corte obri
gatórios mais afastados do suporte, situados na região superior da patela. 

Simplificadamente, a construção do percurso de corte pode descrever-se 
da seguinte forma: dado o vértice actual, a escolha do vértice seguinte recai 
sobre o vértice mais acima de entre os candidatos3 a vértice seguinte, que 
satisfaçam determinados requisitos. 

Esta decisão, descrita posteriormente com maior detalhe, baseia-se num 
conjunto de regras empíricas que originam o designado "critério-VMA". 

No fmxograma apresentado na figura 4.9 descreve-se, numa perspectiva 
de alto nível, a estrutura desta heurística, conducente a uma solução para o 
PDPC sobre uma patela suspensa. 

Dado um padrão de corte sobre a patela de diamante, este induz um gra
fo constituído pelas arestas de todas as peças posicionadas na patela (ares
tas obrigatórias) e pelas pontes admissíveis existentes entre os seus vértices 
(arestas facultativas). Sobre esse grafo determina-se, em cada iteração, qual 
o vértice seguinte a introduzir no percurso de corte, dado o vértice actual, 
segundo o critério-VMA. A descrição poligonal de cada peça é mantida em 
memória. 

A introdução do vértice seleccionado (candidato a vértice seguinte) no 
percurso de corte, é precedida pela verificação de admissibilidade de tal 
vértice, relativamente à formação de algum ciclo. 

Caso se verifique que a introdução desse vértice origina um ciclo ad
missível (que pode corresponder a uma peça ou a uma porção de desperdício 

3Atingíveis por arestas não cortadas. 
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Padrão de Corte 

Construção da Estrutura de Grafo 
mantendo a informação de cada peça 

Selecção de um novo vértice a introduzir 
no Percurso segundo o critério-VMA 

Sim 

Introdução do novo 
vértice no Percurso 

* ' 
Actualização das 

Estruturas de Dados 

Redireccionamento 
do Percurso 

Figura 4.9: Fluxograma da heurística construtiva VMA. 
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da patela que não contém quaisquer peças), ou não origina qualquer ciclo, 
ele é efectivamente introduzido no percurso de corte, procedendo-se assim à 
correspondente actualização das estruturas de dados. Se, por outro lado, a 
introdução desse vértice origina um ciclo não admissível (isto é, a queda de 
uma porção da patela na qual existem peças que não estão completamente 
cortadas), ele não é introduzido no percurso nessa iteração. O percurso é 
então redireccionado, através de um mecanismo de "backtracking" por pes
quisa em árvore (descrito na página 108). 

De forma simplificada, este mecanismo pode ser entendido como um 
retrocesso ao longo do percurso de corte, esgotando em cada vértice as al
ternativas existentes, de forma a reconduzir o percurso noutra direcção, que 
se pretende admissível. Tal procedimento, obriga a uma actualização das 
estruturas de dados relativamente ao estado físico das peças, nomeadamen
te o estado das suas arestas. Simultaneamente, são mantidas em memória 
todas as tentativas de redireccionamento, nas quais não se obteve sucesso (a 
memória é apagada sempre que ocorre a queda de uma peça da patela, ou 
se forma um ciclo admissível resultante do corte de uma aresta). 

Este retrocesso pára num determinado vértice, se a partir dele existirem 
vértices atingíveis por arestas não cortadas ainda não experimentadas ou 
se, nesse vértice, ocorreu a queda de uma peça ou se se formou um ciclo 
admissível resultante do corte de uma aresta. A selecção do candidato a 
vértice seguinte efectua-se, a partir daí, segundo o critério-VMA. 

Sempre que uma peça é completamente cortada, a sua remoção da patela 
possibilita a utilização da região que esta ocupava. Tal modificação sobre a 
patela conduz a uma alteração na estrutura do grafo, através da actualização 
das visibilidades (ver a secção 3.3.4). A determinação do percurso de corte 
decorre, a partir desse momento, sobre o grafo modificado. 

Ao longo da resolução do problema, o grafo sofrerá tantas modificações, 
quantas as peças posicionadas na patela menos uma (é evidente que, quando 
se corta completamente a última peça, não há quaisquer actualizações a 
realizar). 

As características particulares do PDPC sobre uma patela suspensa, im
possibilitam a ocorrência de situações onde o corte de uma determinada 
aresta provoque, simultaneamente, o corte completo de duas peças encosta-
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das. Tal implicaria, obrigatoriamente, a formação prévia de um ciclo não 
admissível, no qual ambas as peças estivessem contidas. Portanto, neste 
modelo só pode ocorrer o corte completo de uma peça de cada vez. 

Critério-VMA 

Nesta heurística, a construção do percurso de corte segundo o critério-VMA, 
nomeadamente a decisão envolvida na escolha do vértice seguinte dado o 
vértice actual, resulta fundamentalmente da conjugação de dois factores: 

1. Cortar em primeiro lugar as peças mais afastadas do suporte da patela; 

2. Minimizar o corte em vazio. 

O primeiro dos factores mencionados não constitui uma "restrição for
te", no sentido de que se dispõe de alguma flexibilidade relativamente à 
ordem pela qual as peças são cortadas. É no entanto conveniente conduzir 
globalmente o percurso de corte da região superior para a região inferior 
da patela, dado que esta se encontra suspensa, e se deve procurar manter 
o corte o mais afastado possível do suporte. Para tal, sempre que a partir 
do vértice actual existam vértices candidatos a vértice seguinte, atingíveis 
por arestas não cortadas, a escolha recai sobre o candidato com menor4 or
denada, ou seja, o candidato "mais acima". Em caso de empate, isto é, se 
existir mais do que um candidato com o mesmo valor de ordenada, escolhe-
se aquele que tiver o menor valor de abcissa, o que corresponde a conduzir 
globalmente o percurso de corte, da região esquerda para a região direita da 
patela. 

O conceito subjacente ao segundo dos factores mencionados, reflecte-se 
nos casos em que não existem candidatos a vértice seguinte, atingíveis por 
arestas não cortadas. Tal significa que se terá inevitavelmente de realizar 
um movimento de corte em vazio, através de pontes ou de arestas já corta
das. Usufruindo da flexibilidade referida relativamente ao primeiro factor, a 
escolha recai sobre o candidato mais próximo5 do vértice actual. Se existir 

4Note-se que no sistema de eixos coordenados adoptado, a origem se situa no canto 
superior esquerdo, isto é, com os xx crescentes da esquerda para a direita e os yy crescentes 
de cima para baixo. 

5Atingível por uma ponte ou por uma aresta já cortada. 
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mais do que um candidato com a mesma distância associada, escolhe-se o 
que tiver menor valor de ordenada, isto é, o que está "mais acima". Em ca
so de novo empate (igual distância associada e o mesmo valor de ordenada) 
selecciona-se o que tiver menor valor de abcissa, ou seja, o que estiver "mais 
à esquerda". 

Naturalmente que, em qualquer um dos casos expostos, o candidato se
leccionado é sujeito a validação, relativamente à formação eventual de ciclos 
inadmissíveis (excepto, como se verá mais adiante, no caso de ser atingível 
através de uma aresta já cortada). 

Sempre que o critério-VMA se aplique sob um período de memória acti
va6, a selecção do candidato a vértice seguinte processa-se respeitando um 
conjunto de restrições adicionais. Tais restrições têm como objectivo pri
mordial, impedir que o percurso seja dirigido para caminhos previamente 
experimentados, nos quais não se obteve sucesso (estando portanto regis
tados na estrutura de memória). Neste caso, são dois os pontos restritivos 
adicionais a considerar: 

(a). Seja Vk um vértice visível a partir do vértice actual (vactuai), atingível 
por uma aresta não cortada. Dir-se-á que Vk é candidato a vértice 
seguinte, se a aresta (vactUai->vk) ainda não foi experimentada; 

(b). Seja vt um vértice visível a partir do vértice actual, atingível por uma 
ponte ou por uma aresta já cortada. Dir-se-á que Vt é candidato a 
vértice seguinte, se não estiver contido em nenhum dos caminhos re
gistados em memória ou, no caso de estar em algum caminho, se corres
ponder a um vértice identificado como gerador de ciclo não admissível 
nesse caminho (não podendo ocupar outra posição que não esta, em 
qualquer outro caminho da memória). 

Relativamente ao ponto (a), caso o percurso de corte tenha sofrido re
direccionamento na iteração imediatamente anterior, Vk constituir-se-á can
didato a vértice seguinte se figurar na lista de alternativas de vactual (v e r a 

arquitectura da estrutura de memória na página 115). 
6 0 conceito de "período de memória activa''' esclarece-se mais adiante, na secção "Back

tracking" por Pesquisa em Arvore (ver página 108). 
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Em relação ao ponto (b), convém salientar que o impedimento da uti
lização de pontes ou de arestas já cortadas, que conduzam o percurso de 
corte para vértices contidos em caminhos já experimentados sem sucesso, 
se prende com a política adoptada na definição de "caminho experimentado 
sem sucesso". Isto é, se um caminho está registado na estrutura de memória, 
significa que se esgotaram todas as possibilidades de seguir outros caminhos 
a partir dos vértices que o definem. Não faz portanto sentido permitir que 
o percurso seja reconduzido para um vértice nessas condições. Por outro 
lado, num caminho registado em memória, o vértice identificado como ge
rador de ciclo não admissível (designado por vcid0), não é de facto incluído 
nesse caminho (por ser ele o responsável pela inadmissibilidade do ciclo em 
questão e pelo consequente insucesso desse caminho), não se tendo esgotado 
nele todas as alternativas. Assim, considerar um vértice nessas condições 
como candidato a vértice seguinte, não é mais do que experimentar novos 
caminhos para o atingir. Caso um vértice VCÍCI0 esteja contido nalguma po
sição intermédia de um outro caminho, tal significará que também em VCÍCI0 

se esgotaram todas as alternativas, não sendo portanto considerado como 
candidato a vértice seguinte. 

O critério-VMA pode então ser entendido como a escolha do vértice 
mais acima (se atingível por uma aresta não cortada), ou do vértice mais 
próximo do vértice actual (se atingível por ponte ou aresta já cortada), com 
pelo menos uma aresta incidente não cortada, que não se encontre num 
caminho experimentado sem sucesso (se a memória estiver activa) e que não 
forme um ciclo não admissível. 

Note-se que, relativamente à formação de ciclos iterativos infinitos, se 
mantêm válidas as condições referidas na exposição do critério-VMP, do 
modelo PDPC sobre uma patela apoiada (ver página 89), para a escolha de 
potenciais candidatos a vértice seguinte. 

Nos exemplos apresentados nas figuras 4.10, 4.11 e 4.12, e supondo que 
a estrutura de memória não se encontra activa, ilustram-se as situações 
que podem ocorrer na aplicação do critério-VMA (excepto o caso em que 
é necessário redireccionar o percurso, apresentado na figura 4.14 na página 
113). 
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Existe Aresta Não Cortada Na figura 4.10, ilustra-se o caso em que 
existe pelo menos uma aresta não cortada, incidente a vactUai- O 
conjunto de candidatos a vértice seguinte é constituído pelos vértices 
visíveis a partir de vactuai, que têm pelo menos uma aresta incidente 
não cortada. Neste exemplo, tal conjunto é dado por {VÍ, Vj, Vk, vseguinte} 
A partir de vactuai, o vértice v^ é atingível por uma aresta já cortada 
e os vértices Vj, Vj e vseguinte são atingíveis por arestas não cortadas. 
Apesar de Vi e Vj se encontrarem mais próximos de vactuah a selecção 
do candidato a vértice seguinte recai sobre aquele que tem menor valor 
de ordenada (o que está "mais acima" ) que, neste caso, é o vseguinte-

\f sf/ seguinte *NS 

JKÍ/ P '-x 
/ ^Jjictual / \ 

/ \ "-ia ' i= 

A 

Figura 4.10: Critério-VMA: existe aresta não cortada. 

Não Existe Aresta Não Cortada Na figura 4.11, ilustram-se dois casos 
em que não existe qualquer aresta incidente não cortada a vactuai-

No exemplo (a), existem dois conjuntos de vértices candidatos a vértice 
seguinte: o conjunto {UJ, vsegUinte}, constituído por vértices atingíveis 
por arestas já cortadas, e o conjunto {vj,Vk,vr,vt}, composto por 
vértices atingíveis por pontes. Neste caso, a selecção do candidato 
a vértice seguinte recai sobre o vértice mais próximo de vactuai, uma 
vez que todos os vértices de ambos os conjuntos de candidatos têm o 
mesmo nível de prioridade. Os vértices Vi e vseguinte da figura, são os 
mais próximos de vactuau ambos à mesma distância deste. O desem
pate é estabelecido através da comparação dos respectivos valores de 
ordenada desses vértices. O candidato seleccionado é aquele que tiver 
o menor valor de ordenada. Este vértice corresponde, na figura, ao 
vértice vseguínte. 

No exemplo (b), o conjunto de vértices candidatos a vértice seguinte 
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é dado por {vi,Vj,vseguinte}, exclusivamente constituído por vértices 
atingíveis por pontes. Qualquer uma das pontes representadas na figu
ra, atravessa a região previamente ocupada pela peça Pi. A validade 
de tais movimentos resulta do facto de P\ ter caído da patela, após ter 
sido completamente cortada. Neste caso, o candidato a vértice seguinte 
corresponde ao vértice atingível através da ponte de menor distância. 
Uma vez que V{ e vseguinte se encontram à mesma distância de vactuai, 
o desempate é uma vez mais realizado através da comparação dos res
pectivos valores de ordenada. Assim, o candidato a vértice seguinte 
seleccionado é o vseguinte, que tem o menor valor de ordenada. 

(a) (vactm„vseguim) é uma Aresta Já Cortada (b) (vacMl,vseguim) é uma Ponte 

Figura 4.11: Critério-VMA: não existe aresta não cortada. 

Não Existem Candidatos Admissíveis a Vértice Seguinte Na figura 
4.12, ilustra-se o caso em que não existe qualquer candidato a vértice 
seguinte, visível a partir de vactuai- Note-se, contudo, que podem ocor
rer situações nas quais, a partir do vértice actual, existam vértices 
visíveis nessas condições que pertençam a caminhos previamente ex
perimentados sem sucesso (não sendo por isso candidatos válidos a 
vértice seguinte). Quando tal sucede, determina-se o caminho de com
primento mínimo até um vértice que reúna as condições pretendi
das. Uma vez que em tal caminho poderão figurar quer arestas não 
cortadas, quer pontes (ambas geradoras potenciais de ciclos não ad
missíveis), também a sua determinação terá de ser validada relativa
mente à formação de ciclos (como descrito na página 120). O algorit
mo utilizado para a determinação de tal caminho, é o "algoritmo de 
Dijkstra". 

Os vértices candidatos a vértice seguinte (assinalados com um círculo 
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a cinza) só poderão ser atingidos em n + 1 movimentos (n = 1,2,...). 
Assim, não se trata apenas de introduzir no percurso de corte o vértice 
seguinte, mas todo o caminho que conduz a tal vértice. 

Neste caso, o caminho mínimo a introduzir no percurso é {vactUah vi, 
vseguinte)- Observe-se, no entanto, que existe outro caminho de com
primento inferior a este, nomeadamente {vactuai,Vi,Vj), que conduz a 
um vértice que verifica os requisitos de candidato a vértice seguin
te, mas que contém um movimento não admissível relativamente à 
formação de ciclos. Tal movimento corresponde à ponte (VÍ,VJ), que 
gera um ciclo não admissível, no qual estão contidas as peças P5 e PQ, 
parcialmente cortadas. 

Refira-se ainda que o caminho {vactUalivi^vriVk) é também um cami
nho admissível, apesar de conter movimentos que geram ciclos. Tais 
ciclos, como se pode observar na figura, correspondem a "regiões em 
branco" ou, se se preferir, a desperdícios resultantes do posicionamen
to das peças na patela (reflexo da incapacidade de "encaixar melhor" 
as peças umas nas outras), que não contêm quaisquer peças. O maior 
comprimento deste caminho constitui a razão pela qual é preterido. 

Dijkstra ( 
i \ 

Figura 4.12: Critério-VMA: não existem vértices visíveis com arestas inci

dentes não cortadas. 

"Backtracking" por Pesquisa em Árvore 

Tal como se refere no início desta secção, a introdução de um candidato a 
vértice seguinte no percurso de corte, é precedida pela verificação de admis
sibilidade de tal vértice, relativamente à formação de algum ciclo. 
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Caso se verifique que a introdução desse vértice origina um ciclo não 
admissível (isto é, a queda de uma porção da patela na qual existem peças 
que não estão completamente cortadas), não se procede à sua introdução 
no percurso. O percurso é então redireccionado através de um mecanismo 
designado, neste contexto, por "backtracking" por pesquisa em árvore. 

Este mecanismo actua sobre uma plataforma de informação que desem
penha o papel de "memória da heurística", na qual se registam todas as 
tentativas de redireccionamento em que não se obteve sucesso, evitando as
sim a reincidência em erros cometidos no "passado recente". 

Tal memória não se poderá, no entanto, manter continuamente activa 
ao longo de todo o processo de resolução do PDPC, nem tão pouco poderá 
abarcar a totalidade de movimentos sem sucesso já realizados, uma vez que 
a adaptabilidade do grafo a cada ocorrência de queda de peça da superfície 
de corte, bem como a formação de ciclos admissíveis gerados pelo corte de 
uma aresta, potenciam a viabilização de caminhos previamente percorridos e 
rotulados como conducentes a "direcções sem sucesso". Para que a heurística 
não seja indevidamente impedida de tentar uma vez mais esses caminhos, o 
período de memória activa fica balizado por dois acontecimentos sucessivos 
de queda de peça/formação de ciclo admissível gerado pelo corte de uma 
aresta. Desta forma, se uma peça é totalmente cortada da superfície de 
corte ou se se forma um ciclo admissível gerado pelo corte de uma aresta, 
a memória é apagada. Esta decisão coaduna-se com a necessidade de não 
manter uma memória demasiado longa, que seria de certa forma castradora 
na escolha de candidatos a vértice seguinte, na determinação do percurso de 
corte. Contudo, nem a alteração exercida sobre o grafo decorrente de uma 
queda de peça da superfície de corte, nem a alteração física a que a superfície 
de corte é sujeita aquando da formação de um ciclo admissível gerado pelo 
corte de uma aresta, implicam que todos os caminhos outrora inadmissíveis 
tenham então deixado de o ser. Tal significa que o esquecimento deliberado 
dos erros passados (resultante de se apagar a memória) apresenta, como 
contrapartida incontornável, um "preço de desaprendizagem" que se reflecte 
no tempo de processamento necessário para testar novamente esses caminhos 
(que já se sabia serem infrutíferos) e reescrevê-los na memória. Não obstante, 
tal processo de aprendizagem/desaprendizagem funciona como garante do 
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sistema. 
Note-se que o percurso realizado durante a última e a próxima queda 

de peça/formação de ciclo admissível gerado pelo corte de uma aresta, não 
subentende necessariamente a formação de alguma memória. 

No fluxograma apresentado na figura 4.13 descreve-se, numa perspectiva 
de alto nível, a estrutura de funcionamento do mecanismo de redirecciona
mento aqui designado por "backtracking" por pesquisa em árvore. 

O Candidato a Vértice Seguinte 
gera um Ciclo Não Admissível 

Adição de Informação 
na Memória 

Heurística Construtiva VMA 
(com a Memória Activa) 

Figura 4.13: Fluxograma do algoritmo de "backtracking" por pesquisa em 

árvore. 

A filosofia subjacente a este mecanismo consiste, fundamentalmente, em 
reconduzir o percurso de corte noutra direcção, que se pretende admissível, 
não recorrendo para tal à utilização de pontes (arestas facultativas) nem 
a arestas já cortadas. Assim, caso o movimento entre o vértice actual e o 
vértice candidato a vértice seguinte seja identificado como não admissível 
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relativamente à formação de ciclos, só serão considerados como candida
tos a vértice seguinte os vértices atingíveis por arestas não cortadas. A 
inexistência de candidatos a vértice seguinte nessas condições, a partir do 
vértice actual, obriga a um retrocesso ao longo do percurso de corte até que 
uma das possibilidades seguintes ocorra: 

1. encontrou alternativa - quando a partir do novo vértice actual exis
tem vértices atingíveis por arestas não cortadas ainda não experimen
tadas; 

2. encontrou queda de peça - quando o novo vértice actual originou 
o corte completo de uma peça, ao ser incluído no percurso de corte 
numa das iterações anteriores; 

3. encontrou queda de porção da patela, gerada pelo corte de 
uma aresta - quando o novo vértice actual originou um ciclo ad
missível (porção da patela não correspondente a uma peça) cujo último 
corte foi uma aresta, ao ser incluído no percurso de corte numa das 
iterações anteriores. 

No caso 1, o processo de redireccionamento do percurso pára, uma vez 
que se pretendem esgotar em cada vértice todas as alternativas disponíveis. 
Ou seja, não se efectua qualquer retrocesso sem que se tenham experimen
tado todas as arestas não cortadas incidentes ao vértice actual. A selecção 
do candidato a vértice seguinte efectua-se, a partir daí, segundo o critério-
VMA, tendo em conta a informação constante na memória. 

No caso 2, independentemente da existência de alternativas, o redireccio
namento também pára. Esta decisão pode ser interpretada como um com
promisso entre dois factores antagónicos: por um lado flexibilizar o processo 
de redireccionamento do percurso de forma a promover "melhores direcções 
de corte", por outro lado, tentar manter a heurística "leve", do ponto de vista 
computacional. Tal compromisso prende-se com o facto de, em cada queda 
de peça da superfície de corte, se proceder à actualização das visibilidades. 
Isto significa que, ao recuar através de uma aresta cujo corte originou uma 
queda de peça, as visibilidades teriam de ser novamente (des)actualizadas, 
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reconsiderando a peça em causa como não cortada. Naturalmente que es
te tipo de decisão, nomeadamente a actualização/desactualização constante 
das visibilidades, acarretaria um aumento significativo do peso computacio
nal da heurística. 

Relativamente ao ponto 3, porventura o "critério de paragem de re
direccionamento" menos evidente, convém esclarecer duas questões, cujas 
respostas o justificam: 

• Porquê parar o redireccionamento do percurso num ciclo admissível 

que não coincide com uma peça? 

• Porquê um ciclo admissível gerado pelo corte de uma aresta? 

Relativamente à primeira questão, apesar de não se colocar o problema 
da actualização/desactualização das visibilidades, uma vez que a formação 
de um ciclo admissível que não coincide com uma peça não provoca qualquer 
alteração sobre a estrutura do grafo, a superfície de corte é modificada. Tal 
modificação pode corresponder à queda de uma região em vazio (desperdício) 
"agarrada" a uma peça, que anteriormente originava ciclos de corte não 
admissíveis e, consequentemente, caminhos não admissíveis (colocados em 
memória), o que potencia a utilização desses caminhos. 

A segunda questão procura reforçar o facto de que um ciclo admissível 
pode ser gerado quer por uma ponte, quer por uma aresta. No primeiro 
caso, o ciclo gerado não representa mais do que um subconjunto de uma 
região em vazio, não potenciando por isso o desaparecimento de qualquer 
"gerador de inadmissibilidade". 

Nos casos 2 e 3, e supondo que se esgotaram todas as alternativas exis
tentes, determina-se o caminho de comprimento mínimo até um vértice can
didato a vértice seguinte. Naturalmente que tal caminho terá de respeitar 
as condições de admissibilidade expostas relativamente à formação de ciclos 
(tal como se descreve na página 120). 

O processo de redireccionamento considerado, obriga a uma actualização 
acrescida das estruturas de dados relativamente ao estado físico das peças, 
nomeadamente o estado das suas arestas. Sempre que ocorrer retrocesso ao 
longo do percurso de corte, a informação pré-existente aos movimentos de 



4.4 Corte de uma Patela Suspensa 113 

corte utilizados (quer efectivos, quer em vazio) terá de ser reposta através 
de um processo descrito na página 116. 

No exemplo apresentado na figura 4.14, ilustrase de forma simplificada o 
mecanismo de "backtracking" por pesquisa em árvore. Neste caso particular, 
a paragem do redireccionamento do percurso de corte devido à detecção de 
um ciclo admissível gerado pelo corte de uma aresta, desempenha um papel 
preponderante. 

r      ► 
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Figura 4.14: "Backtracking" por pesquisa em árvore. 

Neste exemplo, as peças P\,P2,Pz e P4 (a cor mais clara) já foram to

talmente cortadas, restando apenas cortar a peça P5 (a cor mais escura). 
As arestas a traço interrompido são arestas já cortadas e as arestas a cheio 
as ainda não cortadas. O percurso encontrase no vértice vactuaU sendo 
candidatos a vértice seguinte os vertices 1 e 8. De acordo com o exposto 
relativamente ao critérioVMA (ver página 103), dado o vértice actual, o 
vértice seguinte a inserir no percurso será o vértice 8. O corte da aresta 
(vactuaii 8) forma um ciclo admissível, C\ (porção da patela delimitada pelas 
peças P11P2 e P5), gerado pelo corte de uma aresta. Os próximos vértices 
a inserir no percurso serão, por esta ordem, os vértices 7, 6 e 5. Uma vez 
que a introdução do vértice 4 no percurso formaria um ciclo não admissível 
(a porção da patela delimitada pelas peças P2, P3, P4 e P§ - ciclo C2 -
ainda está "agarrada" à peça P5), este caminho será colocado em memória 
e o percurso redireccionado para o vértice 8 (onde se formou um ciclo ad

missível gerado pelo corte de uma aresta). A informação relativa às arestas 
pelas quais se retrocedeu terá de ser actualizada, passando estas a figurar 
como arestas ainda não cortadas. Dado que a partir do vértice 8 já não 
existem alternativas (isto é, vértices atingíveis por arestas não cortadas que 
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não estejam na memória), determina-se o caminho de comprimento mínimo 
(admissível relativamente à formação de ciclos) até um vértice com ares
tas incidentes não cortadas. O vértice seguinte será, então, o vértice vactual 
(atingido através da aresta já cortada (8, vactual))- A partir daí, introduzem-
-se os vértices 1,2,3 e 4, que provocam a queda do ciclo Ci (a memória é 
também apagada) e, de seguida, os vértices 5,6,7 e 8 são também inseridos 
no percurso, provocando a queda da peça P5. 

Caso a paragem do redireccionamento do percurso não se desse em 
vértices nos quais se formou um ciclo admissível gerado pelo corte de uma 
aresta (como acontece na primeira vez que se redirecciona o percurso até ao 
vértice 8), o processo de resolução do PDPC não seria possível, nos moldes 
que aqui se apresentam. Note-se que é o facto de manter o ciclo C\ cortado, 
que torna admissível o corte da peça P5 após a queda do ciclo C2. 

Suponha-se então que, na primeira vez que se redirecciona o percurso, a 
paragem ocorre não no vértice 8, mas no vértice vactuai (vértice com alter
nativas e onde ocorreu a queda da peça P2). O retrocesso até esse vértice 
subentende que todas as arestas pelas quais se retrocedeu tenham sofrido 
uma actualização e sejam agora consideradas como ainda não cortadas. O 
ciclo Ci, gerado pelo corte da aresta {vactuai,8) (agora não cortada), pas
sa a ser reconsiderado como parte integrante da superfície de corte. Desta 
forma, esgota-se a última alternativa disponível a partir do vértice vactuai e 
introduzem-se no percurso os vértices 1,2,3 e 4 (este último provoca a queda 
do ciclo C2). Introduzem-se a seguir os vértices 5,6 e 7. O vértice 8 não pode 
ser introduzido no percurso, dado que forma um ciclo não admissível consti
tuído pela peça P$ e pelo ciclo C\ a ela "agarrado". Seguindo um raciocínio 
análogo, o percurso é novamente redireccionado para o vértice vactuai (e não 
para o vértice 4). Independentemente de se considerar que a memória é (ou 
não é) apagada no momento em que se forma um ciclo admissível gerado 
pelo corte de uma aresta, o procedimento exposto é incapaz de determinar 
o percurso de corte. Se se considerar que a memória é apagada, o processo 
repetir-se-ia indefinidamente sem atingir qualquer solução. No caso con
trário, a heurística fica "pendurada", dado que a partir do vértice vactUal 
não é possível retroceder, pois, apesar de não existirem alternativas, ocor
reu nesse vértice a queda da peça P2 e, como se pode observar no exemplo 
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da figura 4.14, a determinação do caminho de comprimento mínimo até um 
vértice com arestas incidentes não cortadas, não é aplicável. 

No exemplo apresentado na figura 4.15, descreve-se genericamente a ar
quitectura da estrutura de memória envolvida no mecanismo de "backtrac
king" por pesquisa em árvore. 

lista de caminhos 
experimentados 

sem sucesso 

lista de alternativas 

v"p« vk
p(y) v"p(z) 

vértice de paragem 

Figura 4.15: Arquitectura da estrutura de memória. 

Esta estrutura consiste numa lista de caminhos experimentados sem su
cesso. A posição k desta lista contém uma outra lista {lista caminho), cor
respondente ao k — ésimo caminho experimentado sem sucesso. 

O primeiro vértice da lista caminho corresponde ao vértice que originou 
a inadmissibilidade k, denotado por vk

cido. As posições seguintes contêm 
a sequência de vértices pelos quais se retrocedeu, sendo o último desses 
vértices, v£, aquele onde se parou o processo de redireccionamento (vértice 
de paragem). Associada a este vértice, existe uma terceira lista (lista de 
alternativas), na qual constam todos os vértice atingíveis por arestas não 
cortadas, a partir de v*, ainda não experimentadas. Esta lista pode, no 
entanto, estar vazia. Tal sucederá devido uma das seguintes razões: ou o 
vértice v£ não possui de facto alternativas (o que significa que a paragem 
do processo de redireccionamento em v1! se deve a ter encontrado aí, uma 
ocorrência de queda de peça/formação de ciclo admissível gerado pelo cor
te de uma aresta), ou já todas as alternativas se esgotaram (note-se que, 
sempre que um novo caminho é introduzido na memória, se o seu vértice de 
paragem coincidir com o de algum outro caminho, a lista de alternativas é 
actualizada). 
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Refira-se que, nesta estrutura de memória, não existem caminhos re
petidos. Podem contudo existir n caminhos, nos quais se repete o mesmo 
vértice vk

iclo. Tal significará que foram experimentados, sem sucesso, n 
caminhos distintos que foram "desaguar" na inadmissibilidade gerada pelo 
vértice vk

cld0. 

Actualização do Estado Físico de uma Peça 

A resolução do PDPC sobre uma patela suspensa requer que a manutenção 
da informação, relativamente ao estado físico das peças, se efectue em dois 
níveis fundamentais. O primeiro nível, pode ser entendido como o resultado 
da progressão natural do percurso, sempre que se efectua um movimento 
de corte (pseudo)efectivo7 entre dois vértices V{ e Vj. O segundo nível, está 
relacionado com o mecanismo de "backtracking" por pesquisa em árvore no 
qual, ao redireccionar o percurso de corte, podem ocorrer retrocessos por 
arestas cortadas, que deixarão então de o ser. Tais níveis, expostos com 
mais detalhe ao longo das linhas seguintes deste texto, podem ser rotulados 
da seguinte forma: 

Nível 1: Actualização ao cortar; 

Nível 2: Actualização ao retroceder; 

A actualização ao cortar, decorrente do corte da aresta definida pelos 
vértices V{ e Vj, consiste nos seguintes pontos: 

• Modificação do estado da aresta (VÍ, Vj) para cortada, na Lista de Ares
tas (ver página 60); 

• Incremento em uma unidade do número de arestas cortadas, no vector 

peças .cortadas (ver página 73), na posição referente à peça que contém 

a aresta (VÍ,VJ); 

• Em cada um dos vértice Vi e vy. 
7Na resolução do PDPC sobre uma patela suspensa, um movimento de corte só é de 

facto efectivo quando se determina a totalidade do percurso de corte (note-se que até esse 
momento, o percurso pode ser redireccionado). 



4.4 Corte de uma Patela Suspensa 117 

- Diminuição em uma unidade do número de arestas incidentes não 
cortadas; 

- Incremento em uma unidade do número de arestas incidentes 
cortadas; 

- Incremento em uma unidade do número de arestas incidentes 
cortadas activas; 

Se a aresta (VÍ,VJ) for uma aresta dupla, quer a modificação na Lista de 
Arestas, quer no vector peças-cortadas, terá de ser efectuada relativamente 
a ambas as peças que contenham tal aresta. Além disso, se o corte da aresta 
(vi, Vj) provocar o corte completo de uma peça P^ da patela, tem ainda que 
se proceder à respectiva actualização das visibilidades (descrita na secção 
3.3.4) e à reactualização do número de arestas incidentes cortadas activas 
em todos os vértices que figurem em Pk- Tal procedimento descreve-se a 
seguir. 

Considere-se então que o corte da aresta (VÍ,VJ) provocou a queda da 
peça Pk- Relativamente a um vértice v de Pk, sejam: 

aidav — o número de arestas incidentes duplas activas; 

aicav — o número de arestas incidentes cortadas activas. 

O valor de aidav corresponde ao número de arestas duplas de P^, às 
quais v pertence, e que ainda se encontram activas em ambas as peças que 
as partilham (isto é, só são contabilizadas as arestas duplas que pertençam a 
peças encostadas a P^, que ainda não tenham caído em iterações anteriores). 
A bidimensionalidade do problema industrial concreto sobre o qual esta 
dissertação incide, reduz o espectro de valores que aidav pode assumir, ao 
conjunto {0,1,2}. 

O número actualizado de arestas incidentes cortadas activas do vértice 
v, aica'v, obtém-se de acordo com a seguinte expressão: 

aicav = aicav + aidav — 2 

No exemplo apresentado na figura 4.16, ilustra-se o processo de actuali
zação do número de arestas incidentes cortadas activas dos vértices da peça 
P3, no momento em que esta é completamente cortada da patela. 
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Figura 4.16: Actualização das arestas incidentes cortadas activas num 

vértice. 

De acordo com o subgrafo apresentado neste exemplo e com o per
curso parcial de corte nele assinalado, considere-se que se cortou a aresta 
(7, vactual)) corte este que resultou na queda da peça P3 da patela. Suponha-
-se ainda que a peça P2 já havia sido completamente cortada numa iteração 
anterior e que a peça P\ ainda contém arestas não cortadas. 

A actualização do número de arestas incidentes cortadas activas dos 
vértices de P3, processa-se da seguinte forma: 

• Actualização do vértice vactuar-

aicavactuai ~ 3> arestas: {vactual,0), {v actuai A) e («actuai, 7) ; 
aidavactuai = !> aresta: {vactual, 7); 

^Vacinai = aÍC(lVactual + aÍdaVactual ~ 2 

= 3 + 1 - 2 

= 2 

O vértice vactuai ficará assim com ^^Vactuai = 2, correspondente às 

arestas {vactuai,Q) e {vactualJ)-

Actualização do vértice 1: 

aicai = 2, arestas: (vactuai,l) e (1,2); 
aidai — 0 
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aica\ — aica\ + aidai — 2 

= 2 + 0 - 2 

= 0 

O vértice 1 ficará, naturalmente, com aica\ = 0. Isto é, o vértice 1 
não possui quaisquer arestas incidentes cortadas activas. Os vértices 
2, 3, 4 e 5 encontram-se em situação análoga à do vértice 1, pelo que 
ficarão também com aica\ — 0, com i 6 {2,3,4,5}. 

• Actualização do vértice 6: 

aicaç = 3, arestas: (6,5), (6,7) e (6,8); 
aidas = 1, aresta: (6,7); 

aica's = aicaç + aida§ — 2 

= 3 + 1 - 2 

= 2 

O vértice 6 ficará assim com aica'G = 2, correspondente às arestas (6,7) 
e (6,8). Note-se que a aresta (6,5) não é contabilizada como aresta 
incidente dupla activa do vértice 6, uma vez que esta pertence a uma 
peça completamente cortada numa iteração anterior. 

• Actualização do vértice 7: 

aica-j = 2, arestas: (7,vactUal) e (7,6); 
aida-j = 2, arestas: {7,vactuai) e (7,6); 

aica'7 = aica-? + aida-j — 2 

= 2 + 2 - 2 

= 2 

O vértice 7 ficará assim com aica'6 = 2, correspondente às arestas 

{7,Vactual) e ( 7 , 6 ) . 

A actualização ao retroceder (Nível 2) consiste, fundamentalmente, em 
repor as estruturas de informação tais como se encontravam no momento 
anterior ao corte da aresta pela qual se retrocedeu. Esta reposição realiza-se 
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através de um processo inverso àquele que se descreveu para a actualização 
ao cortar. Naturalmente que nesta actualização não poderão ocorrer si
tuações nas quais seja necessário actualizar as visibilidades, uma vez que 
um dos critérios de paragem do processo de redireccionamento do percurso 
de corte inviabiliza retrocessos através de arestas que tenham provocado a 
queda de uma peça (ver o ponto 2 na página 111). Não será por isso ne
cessária a reactualização do número de arestas incidentes cortadas activas. 

Nos casos em que se efectuem movimentos de corte em vazio, ou o re
direccionamento do percurso origine retrocessos por pontes ou por arestas 
já cortadas (situações nas quais a informação estrutural das peças não tem 
de ser actualizada), procede-se unicamente ao redimensionamento do per
curso e à consequente actualização da contabilização referente à distância 
percorrida em vazio. 

Aplicação do Algoritmo de Dijkstra 

Sempre que não existam candidatos admissíveis a vértice seguinte, visíveis a 
partir do vértice actual, aplica-se o algoritmo de Dijkstra de forma a deter
minar o caminho de comprimento mínimo até um vértice nessas condições. 
Tal como se referiu anteriormente na descrição do critério-VMA (ver página 
108), podem ocorrer situações nas quais, a partir do vértice actual, existam 
vértices visíveis nessas condições que pertençam a caminhos previamente ex
perimentados sem sucesso (não sendo por isso candidatos válidos a vértice 
seguinte). 

Ao contrário do que se descreveu para o PDPC sobre uma patela apoiada 
(ver página 94), os vértices sobre os quais se aplicará o algoritmo de Dijkstra, 
não poderão ser apenas aqueles que pertençam a peças visíveis a partir da 
peça que contém o vértice actual. Tal deve-se ao facto de não ser possível 
garantir à partida que existe um caminho de comprimento mínimo admissível 
para um desses vértices. Assim, consideram-se como potenciais candidatos a 
vértice seguinte, todos os vértices pertencentes a peças que ainda não caíram 
da patela, que constituem o grafo GD, sobre o qual se aplicará o algoritmo 
de Dijkstra. 

No fluxograma apresentado na figura 4.17 descreve-se, numa perspectiva 
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de alto nível, o procedimento adoptado para determinar o caminho de com

primento mínimo, válido relativamente à formação de ciclos, até um vértice 

candidato a vértice seguinte. 

Não existe Candidato 
Admissível a Vértice Seguinte 

Pré - Processamento 
> Eliminação de Movimentos Anteriores Executados em Vazio 
► Penalização das Arestas em Memória que Direccionem 

Inevitavelmente o Percurso para algum vciC|0 

Determinação do Caminho de Comprimento Mínimo 
até um Vértice Candidato a Vértice Seguinte 

Actualização da Matriz de Distâncias 
do Grafo, colocando Distância 

Infinita na Aresta/Ponte onde se 
detectou a Inadmissibilidade 

Caminho de Comprimento Mínimo 
(válido relativamente à Formação de Ciclos) 

Figura 4.17: Fluxograma do algoritmo de Dijkstra com validação do caminho 

de comprimento mínimo. 

Antes da aplicação do algoritmo de Dijkstra realizase um pré-processamento, 

que se baseia em dois pontos fundamentais: 

• Eliminar movimentos anteriores executados em vazio; 

• Penalizar as arestas em memória, que direccionem inevitavelmente o 

percurso de corte para algum vCiC\0. 

No primeiro ponto, procurase garantir que não se realizam movimentos 

em vazio desnecessários, imediatamente antes de atingir o vértice actual (isto 
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é, que não se atinge o vértice actual através de uma, ou mais pontes/arestas 
já cortadas consecutivas). Para tal, retrocede-se até ao último vértice do 
percurso no qual ocorreu o corte de uma aresta (o percurso terá de ser 
actualizado). 

O segundo ponto, aplicável nos períodos de memória activa, visa impedir 
a utilização de arestas contidas em caminhos já experimentados sem suces
so, que conduzam inevitavelmente o percurso de corte para algum vértice 
gerador de um ciclo não admissível (VCÍCI0). Na prática, em cada posição da 
estrutura de memória (que corresponde a um caminho experimentado sem 
sucesso - ver página 115), partindo do vcic\0 correspondente, percorre-se o 
caminho em causa na direcção de retrocesso e penalizam-se todas as ares
tas consecutivas até se encontrar um vértice com mais do que duas arestas 
incidentes (ou seja, outras arestas além das que se encontram no caminho). 
A partir de um vértice nessas condições, as restantes arestas do caminho 
(até ao vértice de paragem) não são penalizadas. Isto equivale a dizer que, 
antes de atingir uma das arestas penalizada, o percurso poderia seguir ou
tra direcção que não a do VCÍC\0. A penalização de uma aresta corresponde 
a atribuir-lhe uma distância infinita na matriz de distâncias associada ao 
grafo GD-

Efectuado o pré-processamento descrito, aplica-se então o algoritmo de 
Dijkstra. Da sua resolução na forma tabular, resulta um vector constituído 
pelos vértices de GD-, a cada um dos quais se encontra associada a menor 
distância a partir de vactuai- O vértice candidato a vértice seguinte, é o 
vértice desse vector que tenha a menor distância associada e pelo menos 
uma aresta incidente não cortada. Se se tratar de um período de memória 
activa, o vértice candidato a vértice seguinte terá ainda de satisfazer a con
dição de não se encontrar em nenhum dos caminhos experimentados sem 
sucesso, excepto no caso de ocupar a posição de i>cido (não podendo ocupar 
outra posição que não esta, em qualquer outro caminho da memória). Esta 
restrição adicional segue a linha orientadora exposta no critério-VMA, re
lativamente à impossibilidade de utilizar pontes ou arestas já cortadas que 
conduzam o percurso de corte para vértices contidos em caminhos já ex
perimentados sem sucesso (ver as considerações expostas relativamente ao 
ponto (b), na página 104). 
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Determinado o caminho de comprimento mínimo até ao vértice candida
to a vértice seguinte, procede-se à sua validação relativamente à formação de 
ciclos. Se se detectar, nesse caminho, a existência de uma ponte ou de uma 
aresta cuja introdução no percurso de corte gera um ciclo não admissível, tal 
caminho não será validado relativamente à formação de ciclos. Neste caso, 
procede-se à actualização da matriz de distâncias associada a GD, atribuindo 
uma distância infinita à aresta/ponte na qual se detectou a inadmissibilida
de. Desta forma, tal aresta terá probabilidade praticamente nula de vir a 
ser incluída nos caminhos de comprimento mínimo construídos nas iterações 
seguintes. Se, pelo contrário, o caminho de comprimento mínimo determi
nado for positivamente validado relativamente à formação de ciclos, é então 
introduzido no percurso de corte. 

Sempre que a estrutura de memória é apagada (devido à queda de uma 
peça ou à formação de um ciclo admissível gerado pelo corte de uma aresta) 
a matriz de distâncias associada a GD também é destruída. Note-se que, até 
se determinar o caminho de comprimento mínimo admissível relativamente 
à formação de ciclos, o algoritmo de Dijkstra pode ser aplicado várias ve
zes consecutivas. Tal subentende, por um lado, a penalização de arestas de 
GD (umas por se encontrarem em caminhos registados na memória, outras 
por gerarem inadmissibilidade relativamente à formação de ciclos), e por 
outro lado, restrições adicionais impostas na escolha do candidato a vértice 
seguinte (relativamente aos vértices que se encontrem registados em cami
nhos experimentados sem sucesso). Tais penalizações/restrições adicionais 
deixarão de fazer sentido no momento em que a memória não prevaleça. 

No exemplo apresentado na figura 4.18, ilustra-se um caso no qual se 
aplica o algoritmo de Dijkstra, a partir do vértice fixo vactuai-

No grafo8 apresentado neste exemplo, e de acordo com o percurso de 
corte nele assinalado, considere-se que as peças Pi, P2, P3, P4 e P5, já foram 
completamente cortadas da patela (pela ordem especificada). A última ares
ta cortada, (0, uactwa/)) provocou a queda da peça P5. O percurso encontra-se 
no vértice vactuai. 

De acordo com a heurística VMA, os próximos caminhos a experimentar 
8 As pontes não se encontram representadas por uma questão de simplificação de leitura. 

Haverá, contudo, a necessidade de fazer referência a algumas delas. 
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Figura 4.18: Validação do caminho de comprimento mínimo relativamente 

à formação de ciclos. 

serão, pela ordem exposta, os seguintes: 

(i)- (vactuah 1) 2, 3,4) - O corte da aresta (3,4) gera um ciclo não admissível 
formado pelas peças P-j e Ps, e pelas regiões em branco C\ (delimitada 
pelas peças P%, P-j e P%) e C% (delimitada pela ponte (11,9) e pelas 
peças P2 e Pr), O percurso é então redireccionado (através do meca
nismo de "backtracking"por pesquisa em árvore) para o vértice vactuai 
(o redireccionamento pára em vactuai, dado que ocorreu nesse vértice 
a queda da peça P5); 

(ii). {vactuai, 6,7,8) - O corte da aresta (7,8) gera um ciclo não admissível 
formado pela peça P-j e pela região em branco C2. O percurso é no
vamente redireccionado até ao vértice 6, onde existe uma alternativa 
(que constitui o caminho seguinte); 

(iii). {vactuah^A) ~ O corte da aresta (6,4) gera um ciclo não admissível 
formado pela peça Pj e pelas regiões em branco C\ e C2. O percurso 
é uma vez mais redireccionado para o vértice vactuai; 

Não se tendo obtido sucesso em nenhum desses caminhos, o percurso 
encontra-se novamente no vértice vactuai. A estrutura de memória encontra-
-se activa e é constituída de acordo com a representação da figura 4.19. 
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1 1 

T ^ f e ^ 

"CE 

Figura 4.19: Exemplo prático da estrutura de memória. 

Na estrutura de memória apresentada neste exemplo, o único vértice 
de paragem do redireccionamento que possuía alternativas, era o vértice 
6 do caminho (ii), que ocupa a segunda posição em memória (alternativa 
correspondente à aresta (6,4)). No entanto, após se ter experimentado sem 
sucesso tal alternativa, a lista é actualizada (razão pela qual o vértice 4 
aparece "riscado"). 

Uma vez que não existem candidatos a vértice seguinte admissíveis, 
visíveis a partir do vértice actual, determina-se o caminho de comprimento 
mínimo (admissível relativamente à formação de ciclos) até um vértice nes
sas condições. O grafo GD, sobre o qual se aplicará o algoritmo de Dijkstra 
é constituído por todos os vértice das peças que ainda não foram totalmente 
cortadas da patela (PQ, PJ e Pg,). Os candidatos a vértice seguinte (vseguinte) 
estão assinalados com círculos a cinza. Os vértices 1, 2, 3, 6 e 7 não são 
considerados candidatos a vértice seguinte, uma vez que se encontram em 
caminhos experimentados sem sucesso e não correspondem a nenhum VCÍCI0 

(ver a estrutura de memória apresentada na figura 4.19). 
Relativamente à fase de pré-processamento, não é necessário eliminar 

movimentos anteriores executados em vazio, dado que o último movimento 
coincidiu com o corte da aresta (0, vactua{). Tratando-se de um período 
de memória activa, as arestas penalizadas com distância infinita serão, de 
acordo com a estrutura de memória em vigor, as seguintes: 

Da Ia posição da memória: (4,3), (3,2), (2,1) e {l,vactuai); 

Da 2a posição da memória: (8,7), e (7,6); 

Da 3a posição da memória: (4,6). 
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Tal como se pode observar na figura 4.18, todas as arestas penalizadas 

conduzem inevitavelmente o percurso de corte para algum VCÍCI0. Desta for

ma, ao aplicar o algoritmo de Dijkstra, o caminho de comprimento mínimo 

não incluirá nenhuma dessas arestas. 

O caminho de comprimento mínimo (válido relativamente à formação de 

ciclos) a introduzir no percurso de corte, encontra-se assinalado no grafo pela 

sequência de vértices com círculos a negro (vactUal, 12,13,14,15,vseguinte)-

O segundo ponto do pré-processamento descrito poderá, à primeira vista, 
parecer um elemento redutor na escolha de candidatos a vértice seguinte, 
que se reflecte naturalmente na definição do percurso de corte. Uma reflexão 
mais demorada sobre este procedimento revela, contudo, a sua conveniência. 
Para tal, considere-se o exemplo apresentado na figura 4.20. 

Figura 4.20: Justificação para a penalização de arestas em memória que 
direccionem inevitavelmente o percurso de corte para algum VCÍCI0. 

Neste exemplo genérico, apenas se encontra representado o subgrafo cor
respondente a uma situação idêntica à descrita no exemplo apresentado na 
figura 4.18. Suponha-se que na superfície restante da patela (região não re
presentada com pormenor) existem peças totalmente cortadas e peças ainda 
não cortadas, excepto na região visível a partir de vactuai (pois, nesse caso, 
a existência de alguma ponte não permitiria a aplicação do algoritmo de 
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Dijkstra). Suponha-se ainda que as arestas {vactuai,0), (0,1) e (1,2) não 
se encontram penalizadas e que, determinado o caminho de comprimento 
mínimo, CM\, a partir do vértice actual (vactuai)-, este consiste na sequência 
de vértices (vactuai, 0,1,2, Vk), onde v^ corresponde a um vértice de uma peça 
não representada na patela, e possui pelo menos uma aresta incidente não 
cortada. 

Numa perspectiva de alto nível, são três os tipos de direcção que o per
curso de corte pode tomar, os quais se passam a descrever, de acordo com a 
notação utilizada na figura 4.20. 

(a) — o percurso de corte é conduzido para a região superior da patela, 
contornando as arestas onde se havia detectado a inadmissibilidade. 
Naturalmente que uma direcção como esta acabará incondicionalmente 
por gerar um ciclo não admissível, tendo portanto de se proceder ao 
redireccionamento do percurso. Este caso reduz-se assim, a uma das 
situações expostas nos pontos (b) ou (c); 

(b) — o percurso de corte é conduzido para outras regiões da patela, nas 
quais se efectuam movimentos de corte que acabam por reconduzir o 
percurso para o local de inadmissibilidade inicial onde se encontra
va. Uma vez que tal inadmissibilidade ainda se mantém activa, os 
próximos movimentos de corte corresponderão àqueles que se teriam 
realizado antes de percorrer a direcção (b), caso se tivessem penaliza
do as arestas registadas na memória, que conduzem inevitavelmente o 
percurso de corte para algum VCÍCI0; 

(c) - o percurso de corte é conduzido para uma região da patela, na qual se 
cortam completamente todas as peças. Não existindo, a partir desse 
ponto, candidatos a vértice seguinte visíveis, ter-se-á de determinar 
o caminho de comprimento mínimo até um vértice nessas condições. 
Tal caminho conduzirá o percurso de corte para a mesma região que 
teria sido determinada a partir de vactuai, caso, ao determinar CM\, se 
tivessem penalizado as arestas registadas na memória, que conduzem 
inevitavelmente o percurso de corte para algum VCÍCI0. 

Independentemente da direcção de corte considerada, o percurso terá 



128 Heurísticas Construtivas 

necessariamente de, nalgum momento, ser conduzido para a região para 
a qual se teria decidido ir, caso a penalização das arestas tivesse ocorri
do. Corrobora-se assim a decisão da penalização das arestas registadas na 
memória, conducentes a vértices geradores de ciclos não admissíveis. 

Fica também clarificado o segundo ponto de pré-processamento, o qual 
pode ser interpretado como um mecanismo que "evita adiar a resolução 
de inadmissibilidades detectadas". Noutras palavras, se "mais cedo ou mais 
tarde" tem de se tomar uma determinada direcção de corte (com a agravante 
de efectuar, entretanto, movimentos em vazio desnecessários), então "toma-
-se já" essa direcção. 

Implementação do Algoritmo VMA 

A heurística construtiva VMA está implementada em pseudocódigo de alto 
nível no algoritmo 4.2, no qual se supõe a existência de alguns métodos e 
estruturas de dados descritas anteriormente, e outros que a seguir se descre
vem: 

• v-dctual - vértice actual; 

• v.anterior - vértice anterior ao vértice actual; 

• candidato.vseguinte - vértice candidato a vértice seguinte que, nes
te contexto, pode subentender um caminho de comprimento mínimo 
(válido relativamente à formação de ciclos) até ao vértice seguinte, 
propriamente dito; 

• vseguinte - corresponde ao vértice candidato a vértice seguinte, após 
este ter sido validado relativamente à formação de ciclos; 

• padrão-deporte - descrição poligonal das peças posicionadas na patela; 

• patelalnOut - coordenadas dos vértices de entrada e de saída da patela; 

• memória - estrutura de memória da heurística, na qual se encon
tram registados os caminhos experimentados sem sucesso (descrita na 
página 108) ; 
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• constrói_estruturas_de_dados(pacírão_de_coríe) - método responsável pe
la construção de todas as estruturas de dados necessárias para o fun
cionamento da heurística, entre as quais se destacam a matriz de visi
bilidades e a lista de arestas; 

• inicializa_percurso(paíe/a/n(9í/í, peças) - método que inicializao percur
so de corte, com base nas coordenadas do ponto de entrada da patela 
e das coordenadas dos vértices das peças posicionadas na patela; 

• determina_peça_actual(w_ací«al, peças) - método que determina qual a 
peça que contém o vértice actual; 

• classifica_vértice(u_acíuo/, Vj) - método que classifica o tipo de ligação 
entre vértice Vj e o vértice actual em "aresta não cortada", "aresta cor
tada" ou "ponte" (no caso de serem visíveis), e regista em memória as 
melhores ligações que é possível estabelecer a partir do vértice actual; 

• critério_VMA() - método que determina qual o candidato a vértice 
seguinte (ou o caminho de comprimento mínimo até ele) com base 
nas melhores ligações registadas no método classifica_vértice, segundo 
o critério-VMA; 

• valida_candidato(w_acíua/, candidato „v seguinte) - método que avalia 
os efeitos resultantes da introdução do candidato a vértice seguinte 
(ou o caminho de comprimento mínimo até ele) no percurso de corte, 
relativamente à formação de ciclos; 

• redirecciona_percurso(w_aciua/) - método no qual se aplica o processo 
de redireccionamento do percurso de corte, através do mecanismo de 
"backtracking" por pesquisa em árvore (descrito na página 108). É 
também neste método que se constrói a estrutura de memória (se 
aplicável) ; 

• introduz_no_percurso(í;_se<?mníe) - método que introduz o vértice se
guinte (ou o caminho de comprimento mínimo até ele) no percurso de 
corte; 



130 Heurísticas Construtivas 

• retira_do_percurso(w_aciual) - método que retira do percurso de corte o 
vértice actual (actualizando quer a dimensão do percurso, quer o novo 
vértice actual); 

• actualiza_corte(iLacíwaZ, vseguinte) - método que actualiza o estado 
físico das peças decorrente das alterações provocadas pelo corte efec
tuado. Se alguma peça for totalmente cortada, ou se se formar um ciclo 
admissível gerado pelo corte de uma aresta, este método é também o 
responsável pela actualização das visibilidades e destruição da estru
tura de memória; 

• actualiza_retrocesso(u_acíua/, v^anterior) - método que actualiza o es
tado físico das peças decorrente das alterações provocadas pelo retro
cesso ao longo do percurso de corte; 

• determina_caminho_minimo(w_aciua/, memória) - método que determi
na o caminho de comprimento mínimo (válido relativamente à for
mação de ciclos) até ao vértice seguinte, com base no algoritmo de 
Dijkstra. As restrições da estrutura de memória (se estiver activa) 
são preponderantes; 

• todas_as_peças_cortadas() - método que determina se todas as peças já 
foram totalmente cortadas da patela, ou não, de acordo com os dados 
constantes no vector peças-cortadas; 

• finaliza_percurso(w_acíua/) - método que finaliza o percurso de corte 
(ver secção 4.7), após todas as peças estarem completamente cortadas 
da patela; 

• percurso-de^corte - vector de vértices que constitui uma solução para 

o PDPC. 

O padrão de corte, é definido por duas listas. Numa delas consta a 
descrição poligonal de cada peça relativamente a um vértice de referência, e 
a quantidade de peças de cada tipo posicionadas na patela. A outra contém 
a posição do vértice de referência e a rotação de cada peça na patela. 

De acordo com o padrão de corte dado, constrói-se um grafo formado 
pelas arestas de todas as peças posicionadas na patela e por todas as pontes 
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admissíveis entre os vértices de todas as peças. As estruturas de dados 
necessárias na heurística, ou noutros métodos previamente utilizados, são 
também construídas. Associa-se a cada vértice o número de arestas que lhe 
são incidentes e que: ainda não estão cortadas, já estão cortadas (activas e 
inactivas), e as que já estão cortadas activas. 

O percurso é inicializado a partir do ponto de entrada na patela, sendo 
a partir desse momento construído segundo o critério-VMA. Quando todas 
as peças estiverem totalmente cortadas, procede-se à finalização do percurso 
de corte (de acordo com o que se descreve na secção 4.7). 

A medida que se constrói o percurso de corte vai-se introduzindo, as
sociada a cada vértice, informação adicional relativamente à forma como o 
vértice em causa foi atingido (se se cortou uma aresta ou não para o al
cançar), à formação de algum ciclo (se não se formou qualquer ciclo, se caiu 
uma peça ou se se formou um ciclo gerado pelo corte de uma aresta ao 
atingi-lo) e se foi ponto de partida/chegada na aplicação do algoritmo de 
Dijkstra. 

Nesta heurística existe ainda um mecanismo que evita a realização de 
movimentos em vazio desnecessários. Isto é, na segunda tentativa consecu
tiva de utilizar uma ponte ou uma aresta já cortada, recua-se até ao vértice 
anterior, actualizam-se as estruturas de dados e aplica-se o algoritmo de 
Dijkstra. Desta forma garante-se que, mesmo que existam movimentos em 
vazio consecutivos no caminho de comprimento mínimo determinado, estes 
serão apenas os necessários. 

4.4.3 Ciclos de Corte não Admiss íveis 

A heurística VMA é fortemente vincada pelo conceito de "ciclo de corte não 
admissível". Tal importância assume esta noção que, sempre que ocorre a 
formação de um ciclo, este tem necessariamente de ser validado. 

O procedimento de validação de um ciclo baseia-se em dois pontos fun
damentais: 

• Identificação do Ciclo; 

• Admissibilidade do Ciclo. 
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algoritmo heurística VMAQ 

constróLestruturas-de_dados (padrão-de^corte); 
V-actual = inicializa_percurso(paíe/o/nOMÍ, peças); 
Pk — determina_peça_actual(í;_acíMa/, peças); 
repete 

para todo P, £ peças 
se matriz(Pí;, Pi) = = 1 então 

para todo Vj G Pi 
classifica_vertice(i;_actea/, Vj); 

candidato-vseguinte — critério-VMA(); 
se corte_vazio.consecutivo(w_acííía?, candidato-Vseguinte) = = true então 

retira_do-percurso(tLactua?); 
actualiza_retrocesso(«_aeíwa/, v-anterior); 
candidato-Vseguinte = determinaxaminho_rnínimo(i;..acÍMa/, memória); 

se valida_candidato(v-acííiciZ, candidato-vseguinte) = = true então 
vseguinte = candidato ..v seguinte; 
introduz.no-percurso(t;-se<7MOTie); 
actualiza_corte(V-acíMaZ, vseguinte) ; 

senão 

redirecciona_percurso(w_aciuo/); 
enquanto todas-as.peças_cortadas() = = false; 
nnaliza_percurso(u_actea/); 
retorna percurso-de-corte; 

Algoritmo 4.2: Heurística construtiva VMA. 
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No primeiro ponto, identifica-se o ciclo formado (isolando do percurso 
de corte a sequência de vértices que o constitui) e, caso existam, retiram-se 
desse ciclo todos os subciclos nele contidos. 

No segundo ponto, procede-se à verificação da admissibilidade do ciclo. 
Nas linhas seguintes deste texto, especificam-se cuidadosamente tais pro

cedimentos. 

Identificação do Ciclo 

No exemplo apresentado na figura 4.21, ilustra-se a detecção da formação 
de um ciclo. 

Suponha-se que as peças P2 e P3 estão completamente cortadas, restando 
apenas cortar a peça Pi. O percurso de corte encontra-se no vértice vactuai 
e o candidato a vértice seguinte é o vértice VCÍCI0. 

1 9 10 

Figura 4.21: Identificação do ciclo. 

Uma vez detectada a formação de um ciclo, decorrente da introdução do 
vértice vCiC\0 no percurso de corte, percorre-se o percurso no sentido inverso 
ao do corte, até encontrar de novo o vértice gerador do ciclo em causa. No 
exemplo considerado, esta pesquisa é realizada até ao primeiro vértice do 
percurso. O ciclo inicialmente detectado corresponde assim, à totalidade do 
percurso de corte. 

Na figura 4.22, descreve-se o procedimento adoptado para efectuar a 
remoção de subciclos do ciclo inicial. 

O primeiro vector de vértices representado nesta figura, corresponde ao 
ciclo inicialmente detectado. Partindo do vértice que ocupa a segunda po-



134 Heurísticas Construtivas 

ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 11 17 Vaaual 

subciclo .P, remover subciclo P2 

ciclo 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 11 17 Vaclual 

subciclo P, remover subciclo P3 

ciclo 1 2 3 8 9 10 11 17 Vaaual 

Figura 4.22: Remoção de subciclos. 

sição do vector (na primeira posição está o vcici0), percorre-se o mesmo vector 
no sentido do corte, de maneira a verificar se nesse vértice ocorre a formação 
de algum subciclo (isto é, se o referido vértice aparece repetido nalguma das 
posições seguintes do vector). Se esse vértice não gerar um subciclo, a pes
quisa repete-se para os vértices das posições seguintes do vector. Se, pelo 
contrário, ocorrer a formação de um subciclo nesse vértice, tal subciclo é 
retirado do ciclo inicial e a pesquisa prossegue a partir da posição em que 
se encontra o vértice no qual se detectou o último subciclo. 

No exemplo apresentado o primeiro subciclo (correspondente à peça P<z) 
é detectado no vértice 3, o qual, após ser removido, dá origem ao segundo 
vector apresentado na figura. Prosseguindo a pesquisa de subciclos a partir 
do vértice 3, detecta-se o segundo subciclo (correspondente à peça P3) no 
vértice 10. Uma vez removido o segundo subciclo detectado e terminada a 
pesquisa ao longo do vector resultante dessa remoção, fica finalmente identi
ficado o ciclo sobre o qual se tem de efectuar a validação de admissibilidade. 

Admissibilidade do Ciclo 

Um ciclo diz-se admissível se no seu interior não existirem peças que ainda 
não tenham sido totalmente cortadas. Numa linguagem de "baixo nível", 
equivale a dizer que não existem arestas não cortadas no interior do ciclo. 

A estratégia adoptada para validar a admissibilidade de um ciclo, assenta 
no princípio de que este pode ser tratado como um polígono. Por outro lado, 
a relevância de uma aresta não cortada, para a (in)admissibilidade do ciclo, 
pode ser representada pelo seu ponto médio. Isto é, se uma aresta não 
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cortada é geradora de inadmissibilidade, significa que o seu ponto médio se 

encontra no interior do ciclo, e vice-versa. Em última análise, a validação 

de uma aresta reduz-se assim à verificação da posição do seu ponto médio 

relativamente ao interior de um polígono (que é o ciclo). O algoritmo no qual 

se baseia esta verificação, encontra-se descrito na secção 3.2.5 (ver página 

61). 

A validação da admissibilidade de um ciclo processa-se então em duas 

fases: 

1. Validação das arestas não cortadas, incidentes a pelo menos um dos 
vértices que constituem o ciclo; 

2. Validação das restantes arestas não cortadas (ainda não validadas). 

A fase 1, consiste em percorrer os vértices que formam o ciclo e, naqueles 
que possuem pelo menos uma aresta incidente não cortada, validar todas as 
arestas nessas condições. Isto é, se o ponto médio de uma das arestas não 
cortadas estiver no interior do ciclo, tal ciclo não será admissível (pois, nesse 
caso, contém pelo menos uma aresta não cortada e, por conseguinte, uma 
peça não cortada no seu interior). 

Relativamente ao tipo de arestas incidentes não cortadas num dos vértices 
do ciclo, são quatro os casos possíveis: 

(i). Os vértices que definem a aresta não cortada pertencem ambos ao ciclo 
e são adjacentes (é o caso da aresta (vactUal)^cicio) da figura 4.23, que 
não foi efectivamente cortada); 

(ii). Os vértices que definem a aresta não cortada pertencem ambos ao ciclo 
e não são adjacentes (é o caso das arestas [vactUah 5) e (2,5) da figura 
4.23); 

(iii). O vértice que se encontra na extremidade da aresta não cortada está 
no interior do ciclo (é o caso das arestas (vcici0,7), (2,7) e (1,9) da 
figura 4.23); 

(iv). O vértice que se encontra na extremidade da aresta não cortada está 
no exterior do ciclo (é o caso das arestas (1,12) e (4,11), por exemplo, 
da figura 4.23). 
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Se nenhuma das arestas não cortadas, incidentes aos vértices que formam 
o ciclo, gerar inadmissibilidade, procede-se então à fase 2 da validação da 
admissibilidade do ciclo. Nesta fase, verifica-se se o ponto médio de alguma 
das arestas que ainda não foi validada, se encontra no interior do ciclo. Se se 
detectar pelo menos uma aresta nessas condições, o ciclo não é admissível. 
Note-se que todas as arestas não cortadas cujos vértices se encontram ambos 
no interior/exterior do ciclo, ainda não haviam sido validadas (na figura 4.23, 
é o caso das arestas (7,8), (8,9), (9,10) e (10, 7), com ambos os vértices no 
interior do ciclo, e das arestas (12,13) e (11,14), com ambos os vértices no 
exterior do ciclo). 

Se, testadas todas as arestas não cortadas (incidentes e não incidentes a 
vértices do ciclo), não se detectar qualquer inadmissibilidade, o ciclo é então 
validado como "ciclo admissível". 

No exemplo apresentado na figura 4.23, ilustra-se o procedimento de 
validação da admissibilidade de um ciclo. 

Considere-se então o ciclo (assinalado a cor mais escura) formado pela 
sequência de vértices {vcici0,1,2,3,4,5,6, vactuai, vcici0). 

Figura 4.23: Verificação da admissibilidade do ciclo. 

Relativamente a algumas das arestas não cortadas representadas no sub-

grafo desta figura, tecem-se as seguintes considerações: 

• a aresta {vactUahv ciclo), cujos vértices pertencem ambos ao ciclo e são 
adjacentes, não é geradora de inadmissibilidade, uma vez que o seu 
ponto médio não se encontra no interior do ciclo; 

• a aresta cujos vértices pertencem ambos ao ciclo e não são adjacentes, 
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(vactUai,5) não é geradora de inadmissibilidade (o seu ponto médio 
encontra-se no exterior do ciclo). No entanto, a aresta (2,5), cu
jos vértices se encontram nas mesmas condições que os vértices da 
aresta {vactuai,5), é geradora de inadmissibilidade (o seu ponto médio 
encontra-se no interior do ciclo); 

• as arestas cujo vértice da extremidade se encontra no interior do ciclo 
(é o caso da aresta (1,9)) são, naturalmente, geradoras de inadmissi
bilidade (o seu ponto médio encontra-se também no interior do ciclo). 
Aquelas cujo vértice da extremidade se encontra no exterior do ciclo 
(é o caso da aresta (1,12)) não são, pela razão oposta, geradoras de 
inadmissibilidade; 

• as arestas cujos vértices se encontrem ambos no interior do ciclo (é o 
caso da aresta (7,8)), são geradoras de inadmissibilidade (o seu ponto 
médio encontra-se também no interior do ciclo). Aquelas cujos vértices 
se encontrem ambos no exterior do ciclo (é o caso da aresta (12,13)) 
não são, pela razão oposta, geradoras de inadmissibilidade. 

4.5 Heurísticas Construtivas "Minimiza Percurso 
em Vazio" 

As heurísticas construtivas que se descrevem nesta secção, não são heurísticas 
resultantes de uma "nova abordagem" para o PDPC, claramente diver
sa daquelas que se expuseram nas secções 4.3.2 (heurística VMP) e 4.4.2 
(heurística VMA). Pelo contrário, trata-se fundamentalmente de uma abor
dagem desenvolvida sobre essas plataformas heurísticas, estabelecendo no 
entanto novos critérios de decisão, nos casos em que é necessário realizar 
movimentos de corte em vazio. 

Tanto na heurística VMP, como na heurística VMA, existe uma preo
cupação evidente em minimizar o percurso de corte em vazio. Tal preocu
pação encontra-se contudo fortemente influenciada pela vontade de criar um 
processo computacionalmente "leve" (que pode ser interpretado por: "que
rer decidir a um passo"), de forma a manter as heurísticas relativamente 
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"rápidas". Isto é, nos casos em que não existem candidatos a vértice seguin
te atingíveis por arestas não cortadas mas existem candidatos atingíveis por 
pontes ou por arestas já cortadas, o critério consiste (resumidamente) em 
tomar como vértice seguinte, o candidato mais próximo. Esta decisão não 
implica necessariamente que se tenha seleccionado de facto o vértice mais 
próximo. Garante-se apenas que, de entre os candidatos visíveis, se seleccio
na o vértice mais próximo do vértice actual (podendo existir outros vértices 
que, apesar de não serem visíveis a partir do vértice actual, se encontram a 
distância inferior). 

A única forma de garantir a minimização do percurso de corte em vazio, 
consiste em determinar o caminho de comprimento mínimo (utilizando o 
algoritmo de Dijkstra) até ao candidato a vértice seguinte, sempre que a 
partir do vértice actual não existam candidatos a vértice seguinte atingíveis 
por arestas não cortadas. Este constitui o novo critério de decisão (critério-
MPV) a introduzir em cada uma das heurísticas VMP e VMA, dando assim 
origem às suas variantes correspondentes, aqui designadas por VMPD e 
VMAD9. 

No exemplo apresentado na figura 4.24, ilustra-se um caso no qual o 
critério-MPV é claramente vantajoso, face aos critérios VMP e VMA, na 
minimização de movimentos de corte em vazio. 

Figura 4.24: Heurísticas construtivas MPV. 

Suponha-se que as peças P2, P3, P4 e P5 estão completamente cortadas. 
O percurso de corte encontra-se no vértice vactUah a partir do qual não 

9 0 "D" no final da siglas VMP e VMA, decorre da proeminência do algoritmo utilizado 
para a determinação do caminho de comprimento mínimo - algoritmo de Dijkstra. 
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existem candidatos a vértice seguinte visíveis, atingíveis por arestas não 
cortadas. 

Neste caso, quer o critério-VMP, quer o critério-VMA, seleccionam como 
candidato a vértice seguinte, o vértice 6 (que corresponde ao candidato a 
vértice seguinte visível, mais próximo de vactua[, atingível por uma ponte). 
É contudo evidente que este vértice não é de facto o candidato a vértice 
seguinte mais próximo de vactUal-

O critério-MPV, aplicando o algoritmo de Dijkstra sobre todos os vértices 
das peças que ainda não estão totalmente cortadas (Pi e Pg), selecciona 
como candidato a vértice seguinte, o vértice vseguinte, introduzindo no per
curso de corte o caminho de comprimento mínimo definido pelos vértices 
(vactualAivseguinte)- Este vértice corresponde, efectivamente, ao candidato 
a vértice seguinte mais próximo de vactuai-

Note-se que, se por um lado é correcta a afirmação de que a variante 
MPV de uma heurística garante que o percurso em vazio é minimizado em 
cada momento (minimização local), também não é incorrecto afirmar que, 
na maior parte das vezes, a decisão da heurística primitiva é exactamente 
igual à da sua variante MPV, perdendo esta última em tempo de processa
mento por "excesso de ambição". Além disso, convém ainda salientar que, 
quando comparadas as soluções obtidas pela variante MPV com as soluções 
obtidas pela heurística primitiva correspondente, a qualidade das primei
ras poderá ser inferior à qualidade das segundas. Tal se justifica pelo facto 
da minimização local não corresponder necessariamente a melhores soluções 
para o problema ("minimização global"). 

4.6 Caminho de Comprimento Infinito 

Nas heurísticas construtivas descritas nas secções anteriores, quando não 
existem candidatos a vértice seguinte, visíveis a partir do vértice actual, 
aplica-se o algoritmo de Dijkstra, de forma a determinar o caminho de com
primento mínimo até um vértice nessas condições. 

Um caso extremo da aplicação do algoritmo de Dijkstra, corresponde a 
situações nas quais o caminho de comprimento mínimo obtido possui "com-
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primento infinito". Este tipo de resultado pode ocorrer na fase final da 
determinação do percurso de corte (quando já se cortaram completamente 
quase todas as peças), junto ao suporte da patela, na zona em que esta apre
senta forma côncava. Para que tal suceda, basta que não existam "vértices 
de apoio" (isto é, vértices de peças que ainda não estão completamente 
cortadas) que permitam transitar do vértice actual para o vértice seguin
te (supõe-se, obviamente, que a transição directa do vértice actual para o 
vértice seguinte não é possível devido à concavidade da patela). Neste caso, 
o algoritmo de Dijkstra é novamente aplicado, com a possibilidade de utili
zar "vértices auxiliares" que servirão de apoio à transição pretendida. Tais 
vértices seleccionam-se junto à fronteira da patela, salvaguardando apenas 
a margem de segurança necessária, para que a passagem do fio de cobre não 
danifique o suporte. 

No exemplo apresentado na figura 4.25, ilustra-se um caso no qual o 
caminho de comprimento mínimo determinado pelo algoritmo de Dijkstra, 
possui comprimento infinito. 

Figura 4.25: Caminho de comprimento mínimo com comprimento infinito. 

Neste exemplo, o percurso de corte encontra-se no vértice vactuah faltan
do apenas cortar a peça P^. Uma vez que nenhum dos vértices de P^ é visível 
a partir de vactuai (dado que este se encontra na região côncava da patela), é 
necessário aplicar o algoritmo de Dijkstra, de forma a determinar o caminho 
de comprimento mínimo até ao vértice seguinte. Como não existem vértices 
de apoio para transitar do vértice actual para o vértice seguinte, utiliza-se 
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o vértice vauxmar, que permitirá efectuar essa transição. 
O caminho de comprimento mínimo resultante, é dado pela sequência de 

Vértices \Oactual ) ^auxiliar i Vseguinte)• 

4.7 Finalização do Percurso de Corte 

Apesar da superfície de corte envolvida na aplicação industrial descrita nesta 
dissertação ser de forma circular, sendo portanto convexa, o suporte da 
máquina de corte origina uma região côncava, situada na parte inferior da 
patela (tal como se descreve nos exemplos apresentados na figura 4.26). Esta 
particularidade do problema, requer a verificação da localização do último 
vértice do percurso, imediatamente antes de o finalizar. 

O problema que aqui se coloca, consiste em definir o movimento de corte 
a partir do último vértice do percurso até ao vértice de saída, de forma a que 
o suporte da patela não seja danificado. Para tal, considera-se um segmento 
de recta definido por dois vértices imediatamente acima do suporte, a partir 
do qual se garante a convexidade. Tal segmento, designado neste contexto 
por linha de água, constitui o nível mínimo a que o percurso de corte terá 
de subir (no caso de se encontrar abaixo dele), para que possa abandonar a 
patela. 

Uma outra particularidade que por vezes se coloca nesta aplicação indus
trial concreta, é a utilização parcial da patela (guardando-se a parte restante 
para futuras utilizações). Quando tal sucede, a finalização do percurso de 
corte deve garantir que não se danifica a superfície aproveitável da pate
la, que poderá posteriormente ser utilizada. Por esta razão, a finalização 
do percurso de corte é executada segundo uma semi-recta "horizontal" até 
abandonar a patela, seguida de um movimento "vertical" até ao vértice de 
saída. 

Nos exemplos apresentados na figura 4.26, ilustram-se as considerações 
a ter em conta na finalização do percurso de corte. 

No exemplo apresentado na figura 4.26 (a), o último vértice do percurso 
de corte encontra-se abaixo da linha de água. Neste caso, o percurso é 
elevado ao nível definido pela linha de água e posteriormente conduzido 
para o vértice de saída (vsaída)-
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(a) O percurso de corte termina num (b) A patela de diamante encontra-se 
vértice abaixo da "linha de água". apenas parcialmente ocupada. 

Figura 4.26: Finalização do percurso de corte. 

No exemplo apresentado na figura 4.26 (b), a patela encontra-se par
cialmente ocupada (naturalmente que o último vértice do percurso de corte 
se encontra acima da linha de água). Neste caso, o percurso é finalizado 
segundo uma semi-recta "horizontal" (com origem no vértice actual) até 
abandonar a patela e é posteriormente conduzido, segundo um movimento 
"vertical", para o vértice de saída. 

4.8 Resultados Computacionais 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos nos testes computacionais 
realizados sobre os algoritmos descritos nas secções 4.3 e 4.4, e sobre as suas 
variantes respectivas, descritas na secção 4.5. 

A inexistência (tanto quanto é do conhecimento do autor) de literatura 
acerca de problemas semelhantes ao que aqui se apresenta, limita a possibi
lidade de estabelecer comparações com resultados obtidos a partir de outras 
abordagens. Com o objectivo de colmatar esta lacuna, e procurando estabe
lecer um termo de comparação com os resultados obtidos pelos algoritmos 
descritos nesta dissertação, desenvolveu-se um limite inferior para o PDPC, 
descrito em 4.8.1. Seguidamente descrevem-se as instâncias do problema 
utilizadas nos testes e finalmente apresentam-se e discutem-se os resultados 
obtidos. 
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Todos os testes foram realizados num computador pessoal baseado num 

processador Pentium III a 500MHz. 

4.8.1 Determinação de u m Limite Inferior para o P D P C 

Na resolução de problemas de optimização através da aplicação de métodos 
heurísticos, surge a necessidade de definir um processo de medida da opti-
malidade das soluções obtidas. A avaliação ideal corresponderia à medida 
da distância entre essas soluções e o valor óptimo para o problema. 

Muitas vezes, quer pela natureza combinatória dos problemas, quer pela 
dimensão que por vezes estes assumem, torna-se impraticável aplicar algo
ritmos optimizantes na sua resolução, não sendo assim possível estabelecer 
uma medida exacta para a avaliação do desempenho da(s) heurística(s). 
Quando tal sucede, determinam-se valores teóricos que correspondem a es
timativas do valor óptimo, com os quais se estabelecem tais medidas de 
desempenho. 

Para cada instância do PDPC, procurou-se estabelecer um valor que 
seja o mais aproximado possível da solução óptima. Contudo, tal como 
se descreve ao longo das linhas deste texto, as características particulares 
do problema em estudo, nomeadamente a estrutura dinâmica do grafo, G, 
sobre o qual se determina o percurso de corte, condicionam fortemente as 
estimativas obtidas para o limite inferior. 

No contexto da "teoria de grafos", um resultado muito simples de con
cluir, mas também muito útil, consiste no seguinte: 

"Em qualquer grafo (ou multigrafo), a soma dos graus de 
todos os vértices é igual ao dobro do número dos respectivos 
arcos (ou arestas)." 

Como consequência do resultado anteriormente enunciado, vem que, em 
qualquer grafo (ou multigrafo), o número de vértices de grau ímpar é par. 

Seja então n, o número de vértices de grau ímpar do grafo G que constitui 
o padrão de corte para o PDPC (com n par). Note-se que, neste contex
to, o grau de um vértice corresponde ao número de arestas (obrigatórias) 
incidentes a esse vértice. 
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Tal como se ilustra no exemplo apresentado na figura 4.27, se um vértice 

v tem grau ímpar, para que todas as arestas (obrigatórias) sejam cortadas, 

terá necessariamente de se efectuar um movimento de corte em vazio "para 

vn ou "a partir de v". 

2 

(a) Corte em vazio "para V" (b) Corte em vazio "a partir de V" 

Figura 4.27: Movimento de corte em vazio num vértice de grau ímpar. 

Pode contudo suceder que, para determinados vértices de grau ímpar, 
o movimento em vazio que lhes está associado seja estabelecido com outro 
vértice de grau ímpar. Neste caso, o mesmo movimento de corte em vazio 
compensa as entradas/saídas de dois vértices distintos de grau ímpar, não 
tendo portanto de se considerar que ambos geram necessariamente um mo
vimento de corte em vazio. Este caso ilustra-se no exemplo apresentado na 
figura 4.28. 

4 

Figura 4.28: Movimento de corte em vazio entre dois vértices de grau ímpar. 

De acordo com o anteriormente exposto considera-se que, na determi
nação do limite inferior, os movimentos de corte em vazio se estabelecem 
entre pares de vértices de grau ímpar (uma vez que pelo menos esses terão 
necessariamente que se realizar). A consequência fundamental a retirar des
ta consideração corresponde a tomar apenas | vértices de grau ímpar como 
geradores de movimentos de corte em vazio. Coloca-se então o problema de 
estimar, no mínimo, qual o comprimento de corte em vazio que cada um 
desses | vértices gerará. Uma vez que o grafo G, sobre o qual se determina 
o percurso de corte, possui uma estrutura dinâmica, não faz sentido con
siderar que cada um desses vértices gera um movimento de corte em vazio 
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correspondente à distância entre esse vértice e o vértice visível mais próximo 
(note-se que, se dois vértices não são visíveis entre si num dado momento, 
poderão passar a sê-lo noutro momento, ou vice-versa). Considera-se assim 
que cada um dos | vértices de grau ímpar gera um movimento de corte em 
vazio correspondente à distância entre si e o vértice mais próximo no grafo 
completo G.10 

Desta forma, são duas as componentes que constituem o limite inferior 

(LI) para o PDPC: 

• Componente Obrigatória (COB) - corresponde à soma dos compri
mentos de todas as arestas de G (contabilizando uma única vez as 
arestas duplas); 

• Componente Mínima em Vazio (CMV) - Corresponde à soma dos 
comprimentos das | pontes mais curtas de G (incidentes a vértices de 
grau ímpar). 

O limite inferior para o PDPC pode então determinar-se de acordo com 

a seguinte expressão: 
LI = COB + CMV 

Naturalmente que as considerações expostas resultarão em estimativas 
extremamente optimistas para as soluções óptimas de cada instância, uma 
vez que correspondem a estimativas nas quais se considera que se realizam 
apenas ^ movimentos de corte em vazio, e que esses movimentos se estabe
lecem sempre para o vértice mais próximo do vértice actual. Contudo, este 
limite inferior pode constituir o ponto de partida para a determinação de 
uma estimativa mais refinada para a solução óptima do PDPC. 

4.8.2 Instâncias Uti l izadas nos Testes Computacionais 

Nos testes computacionais foram utilizadas 10 instâncias do problema de 
determinação de percursos de corte. Estas instâncias derivam de problemas 
reais da indústria metalomecânica, representando as peças as "cabeças de 
corte" que integram a produção de algumas das ferramentas de corte. 

10O grafo completo G obtém-se a partir de G, considerando que todos os vértice de G 
são adjacentes entre si. 
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Na tabela 4.1 é apresentada uma descrição das características de cada 
instância, nomeadamente no que respeita ao número de peças diferentes 
que constituem o padrão de corte, número total de peças posicionadas e 
número de vértices do padrão. As instâncias propriamente ditas podem ser 
encontradas no apêndice A. 

Instância 

pOl p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 plO 
Peças diferentes 2 4 4 17 2 1 1 1 2 1 
Total de peças 19 25 30 38 58 35 26 29 52 47 
Vértices 183 230 302 348 351 372 373 493 513 639 

Tabela 4.1: Instâncias utilizadas nos testes computacionais. 

Na tabela 4.2 apresenta-se o limite inferior (LI) para cada instância uti
lizada nos testes computacionais realizados, bem como os valores respectivos 
das componentes que constituem o limite inferior (Componente Obrigatória 
(COB) e Componente Mínima em Vazio (CMV)). 

Instância CMV COB LI 

pOl 6.85 801.26 808.11 
p02 20.16 781.64 801.80 
pOS 8.82 879.87 888.69 
p04 21.45 993.80 1015.25 
p05 36.56 870.52 907.07 
p06 27.38 909.74 937.12 
pOl 7.75 807.49 815.24 
p08 6.48 972.20 978.68 
p09 36.67 1135.49 1172.16 
plO 20.15 1225.45 1245.59 

Tabela 4.2: Limite Inferior para as instâncias utilizadas nos testes compu

tacionais. 

4.8.3 Resul tados Computac ionais para o Corte de u m a Pa

te la Apoiada 

Na tabela 4.3 apresentam-se os resultados obtidos nos testes computacionais 
realizados sobre o algoritmo VMP (descrito na secção 4.3) e sobre a sua 
variante VMPD (descrita na secção 4.5). Recorda-se que estes algoritmos 
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resultam de uma abordagem simplificada para o PDPC, na qual se considera 

que a patela de diamante está totalmente apoiada sobre uma superfície e 

que, sempre que uma peça é totalmente cortada, é imediatamente retirada 

da patela. 

A informação constante na tabela 4.3 diz respeito ao comprimento total 
do percurso de corte (em mm), ao comprimento do percurso em vazio (em 
mm), à percentagem do percurso de corte realizada em vazio e ao tempo de 
resolução, para as 10 instâncias testadas. Os melhores resultados obtidos 
para cada instância estão assinalados a carregado na referida tabela. 

Instância Percurso Percurso Percentagem Tempo 
de Corte em Vazio em Vazio (em seg.) 

Instância 

VMP VMPD VMP VMPD VMP VMPD VMP VMPD 

pOl 
p02 
pOS 

P04 
p05 
p06 
pOl 
p08 
p09 
plO 

988.19 935.88 
967.30 990.87 
1123.80 1070.81 
1244.26 1216.95 

1126.92 1197.34 
1202.31 1201.56 
1029.33 970.73 

1130.20 1130.20 
1486.48 1404.19 
1452.59 1443.12 

133.73 123.63 
159.81 183.38 
205.41 179.07 
247.90 220.59 

247.09 271.07 
269.33 249.16 
191.82 152.34 

126.48 126.48 
321.36 220.68 
204.85 174.84 

13.5% 13.2% 
16.5% 18.5% 
18.3% 16.7% 
19.9% 18.1% 

21.9% 22.6% 
22.4% 20.7% 
18.6% 15.7% 

11.2% 11.2% 
21.6% 15.7% 
14.2% 12.0% 

37.85 30.42 
32.46 52.67 

153.24 182.79 
87.00 97.55 
104.03 97.66 
131.76 124.90 

159.89 165.38 
426.39 418.09 
384.64 367.29 
835.31 829.98 

Média 1175.14 1156.17 210.78 190.12 17.8% 16.4% 235.26 236.67 

Tabela 4.3: Resultados computacionais para o corte de uma patela apoiada. 

Numa primeira análise da tabela 4.3, estes resultados evidenciam um de
sempenho superior por parte do algoritmo VMPD, face ao algoritmo VMP. 
Note-se que, em média, o algoritmo VMPD consegue resultados melhores 
que o VMP, quer no comprimento total do percurso de corte, quer no per
curso em vazio. A percentagem média em vazio conseguida pelo algoritmo 
VMPD é 1.4% melhor que a conseguida pelo algoritmo VMP. No que respeita 
ao tempo de resolução, o algoritmo VMP consegue (em média) uma escassa 
vantagem de 1.41 segundos (cerca de 0.5%) sobre o algoritmo VMPD, apesar 
deste último ser mais rápido para 6 das 10 instâncias testadas. 

Nas linhas seguintes desenvolve-se uma análise mais detalhada relativa-
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mente a estes resultados. 

Relativamente ao comprimento total do percurso de corte, e como se 
apresenta na figura 4.29, o algoritmo VMPD consegue melhor desempenho 
que o algoritmo VMP nas instâncias 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 10, consegue o mesmo 
desempenho na instância 8 e é pior nas restantes duas instâncias. 

1600 
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<u 
* 1200 
ft 
U 

3 uoo 
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-VMP •VMPD 
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p09 plO 

Figura 4.29: Análise comparativa dos percursos de corte obtidos pelos algo

ritmos VMP e VMPD. 

Na figura 4.30 apresentam-se os comprimentos dos percursos em vazio 
obtidos pelos algoritmos VMP e VMPD para cada uma das 10 instâncias. 
Com base nesta figura pode também concluir-se o melhor desempenho do 
algoritmo VMPD, que consegue percursos de corte em vazio com compri
mento inferior aos conseguidos pelo algoritmo VMP (excepto nas instâncias 
2 e 5, em que é pior, e na instância 8, em que consegue igual desempenho). 

Tal como se pode observar na figura 4.31, os tempos de resolução dos al
goritmos são idênticos, destacando-se apenas as instâncias 2 e 3, nas quais as 
diferenças ascendem, respectivamente, a 38.4% e 16.2% (a favor do algorit
mo VMP), e a instância 9, onde a diferença é de 4.5% (a favor do algoritmo 
VMPD). Tal como se referiu anteriormente, apesar do algoritmo VMPD 
obter melhor desempenho em 6 das 10 instâncias testadas, é o algoritmo 
VMP que consegue o melhor desempenho médio. 

Os resultados obtidos relativamente aos tempos de resolução causam ai-
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Figura 4.30: Análise comparativa dos percursos em vazio obtidos pelos al
goritmos VMP e VMPD. 
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Figura 4.31: Análise comparativa dos tempos de resolução dos algoritmos 
VMP e VMPD. 
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guma surpresa, uma vez que o algoritmo VMPD consegue um desempenho 
tão bom ou melhor que o algoritmo VMP, conseguindo simultaneamente, 
em várias instâncias, soluções de melhor qualidade no que respeita à per
centagem de percurso em vazio. Recorde-se que na secção 4.5, de acordo 
com o que se descreveu relativamente ao algoritmo VMPD, esperava-se que 
este conduzisse a tempos de processamento superiores aos conseguidos pelo 
algoritmo VMP. De facto, tal não se veio a verificar, o que se justifica pelo 
bom desempenho revelado pelo critério-MPV que apesar de não "decidir a 
um passo", conduz o percurso em "boas direcções de corte" (ver o exposto 
na página 137). 

Na figura 4.32, representa-se o tempo de resolução médio dos algoritmos 
VMP e VMPD (uma vez que se podem considerar idênticos) e o número 
de vértices, para cada uma das 10 instâncias testadas. No diagrama de 
dispersão apresentado na figura 4.33, procura-se averiguar a existência de 
uma relação (que, empiricamente, se supõe ser válida, forte e positiva) entre 
o tempo de resolução e o número de vértices do grafo que constitui o padrão, 
sobre o qual se determina o percurso de corte. Para tal, apresenta-se a 
equação da recta de regressão linear simples, bem como o quadrado do 
coeficiente de correlação linear, cujo valor é igual a 0.85. Corrobora-se assim 
a existência de uma relação linear forte positiva entre as variáveis referidas. 

Na tabela 4.4 apresentam-se duas medidas de desempenho dos resultados 
obtidos nos testes computacionais realizados sobre os algoritmos VMP e 
VMPD, face ao limite inferior determinado para cada instância do PDPC 
(valores apresentados na tabela 4.2 - página 146). As referidas medidas de 
desempenho são as seguintes: 

• 1 — M, : medida que representa a distância (em percentagem) com
preendida entre a solução obtida para o percurso de corte (PC) e o 
valor estimado para o limite inferior (LI). Quanto mais próximo de 
0 se encontrar este valor, melhor será a qualidade da solução para o 
PDPC; 

• Cpyr '• medida que traduz a percentagem da componente mínima em 
vazio (CMV) estimada no limite inferior para o PDPC, no percurso 
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Figura 4.32: Relação dos tempos de resolução dos algoritmos VMP e VMPD 
com o número de vértices do padrão de corte. 
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Figura 4.33: Diagrama de dispersão "tempo de resolução médio 
VMP/VMPD vs vértices do padrão de corte". 
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em vazio (PV). Quanto mais próximo de 1 se encontrar este valor, 

melhor será a qualidade da solução para o PDPC. 

Os melhores resultados obtidos para cada instância estão assinalados a 

carregado na referida tabela. 

Instância 1 - (LI/PC) CMV/PV Instância 
VMP VMPD VMP VMPD 

pOl 
p02 
p03 

P04 

p05 
p06 
p07 
p08 
p09 
plO 

18.2% 13.7% 
17.1% 19.1% 
20.9% 17.0% 
18.4% 16.6% 

19.5% 24.2% 
22.1% 22.0% 
20.8% 16.0% 

13.4% 13.4% 
21.1% 16.5% 
14.3% 13.7% 

5.1% 5.5% 
12.6% 11.0% 

4.3% 4 .9% 
8.7% 9.7% 

14.8% 13.5% 
10.2% 11.0% 
4.0% 5 . 1 % 

5 . 1 % 5 . 1 % 
11.4% 16.6% 
9.8% 11.5% 

Média 18.6% 17.2% 8.6% 9.4% 

Tabela 4.4: Comparação dos resultados obtidos pelos algoritmos VMP e 
VMPD com o Limite Inferior para o PDPC. 

Na figura 4.34, representam-se os dados constantes na tabela 4.4, rela
tivamente à qualidade das soluções obtidas para o percurso de corte, pelos 
algoritmos VMP e VMPD, face ao limite inferior determinado para cada 
uma das 10 instâncias testadas. Segundo este critério, o algoritmo VMPD 
obtém melhor desempenho, uma vez que as soluções obtidas por este algo
ritmo se aproximam mais do limite inferior do que as soluções obtidas pelo 
algoritmo VMP (excepto nas instâncias 2 e 5, onde as soluções do algori
tmo VMP se aproximam mais do limite inferior, e na instância 6, onde o 
algoritmo VMP tem igual desempenho). 

Na figura 4.35, e de acordo com o que se referiu anteriormente, o algorit
mo VMPD consegue melhor desempenho do que o algoritmo VMP, uma vez 
que as soluções obtidas pelo primeiro possuem uma percentagem de percurso 
em vazio mais próxima da percentagem que se havia estimado na compo
nente mínima em vazio do limite inferior para o PDPC, do que as soluções 
obtidas pelo algoritmo VMP. 
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Figura 4.34: Avaliação da qualidade das soluções obtidas pelos algoritmos 
VMP e VMPD, face ao limite inferior do PDPC. 
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Figura 4.35: Percentagem da componente mínima em vazio estimada no 
limite inferior no percurso em vazio, obtido nas soluções dos algoritmos 
VMP e VMPD. 
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4.8.4 Resul tados Computacionais para o Corte de u m a Pa

tela Suspensa 

Na tabela 4.5 apresentam-se os resultados obtidos nos testes computacionais 
realizados sobre o algoritmo VMA (descrito na secção 4.4) e sobre a sua 
variante VMAD (descrita na secção 4.5). Recorda-se que estes algoritmos 
resultam de uma abordagem para o PDPC, na qual se considera que a patela 
de diamante se encontra fixa numa das suas extremidades, estando portanto 
suspensa toda a superfície na qual se realiza o corte das peças. Neste caso, 
quando uma peça é totalmente cortada, cai da patela. 

A informação constante na tabela 4.5 diz respeito ao comprimento total 
do percurso de corte (em mm), ao comprimento do percurso em vazio (em 
mm), à percentagem do percurso de corte realizada em vazio e ao tempo de 
resolução, para as 10 instâncias testadas. Os melhores resultados obtidos 
para cada instância estão assinalados a carregado na referida tabela. 

Instância Percurso Percurso Percentagem Tempo 
de Corte em Vazio em Vazio (em seg.) 

Instância 

VMA VMAD VMA VMAD VMA VMAD VMA VMAD 

pOl 
p02 
p03 

P04 
p05 
p06 
p07 
p08 
p09 
plO 

1041.93 941.40 
976.10 972.38 

1042.00 1017.50 
1337.93 1317.02 

1089.38 1100.56 
1303.23 1198.03 
1098.47 1087.43 

1111.44 1122.24 
1427.97 1407.36 
1541.66 1476.01 

226.34 125.81 
184.67 180.95 
149.90 136.72 
293.77 272.86 

211.79 223.27 
337.35 231.32 
268.52 242.49 
97.89 108.70 
289.51 260.23 
257.63 199.10 

21.7% 13.4% 
18.9% 18.6% 
14.4% 13.4% 
22.0% 20.7% 

20.0% 20.3% 
25.9% 19.3% 
24.7% 22.1% 
8.8% 9.7% 
20.3% 18.5% 
16.7% 13 .5% 

37.52 32.79 
39.06 33.78 

131.11 139.34 
94.97 94.85 

77.39 83.05 
109.03 112.10 
131.32 128.53 
209.49 208.83 
302.26 225.64 

431.54 433.04 

Média 1197.01 1163.99 232.34 198.15 19.3% 17.0% 156.37 149.20 

Tabela 4.5: Resultados computacionais para o corte de uma patela suspensa. 

Numa primeira análise da tabela 4.5, estes resultados evidenciam um de
sempenho superior por parte do algoritmo VMAD, face ao algoritmo VMA. 
Em média, o algoritmo VMAD consegue resultados melhores que o VMA 
em todos os critérios, inclusivamente no tempo de resolução, no qual con
segue (em média) uma vantagem de 7.17 segundos (cerca de 4,6%) sobre o 
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algoritmo VMA. 

Desenvolve-se a seguir uma análise mais detalhada relativamente a estes 
resultados. 

Relativamente ao comprimento total do percurso de corte, e como se 
apresenta na figura 4.36, o algoritmo VMAD consegue melhor desempenho 
que o algoritmo VMA em todas as instâncias testadas, excepto nas instâncias 
5 e 8, onde obtém um desempenho pior. 

pOl p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 plO 

Instância 

Figura 4.36: Análise comparativa dos percursos de corte obtidos pelos algo
ritmos VMA e VMAD. 

Na figura 4.37 apresentam-se os comprimentos dos percursos em vazio 
obtidos pelos algoritmos VMA e VMAD para cada uma das 10 instâncias. 
De acordo com esta figura conclui-se também que o o algoritmo VMAD é 
o detentor do melhor desempenho, uma vez que obtém percursos de corte 
em vazio com comprimento inferior aos conseguidos pelo algoritmo VMA 
(excepto nas instâncias 5 e 8, em que é pior). 

Tal como se pode observar na figura 4.38, os tempos de resolução dos 
algoritmos são idênticos, destacando-se apenas a instância 9, na qual a di
ferença ascende a 25.3% (a favor do algoritmo VMAD). 

Reforçando o que foi dito relativamente aos resultados obtidos pelos al
goritmos VMP e VMPD, os resultados obtidos relativamente aos tempos 
de resolução são de certa forma surpreendentes, uma vez que o algoritmo 
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Figura 4.37: Análise comparativa dos percursos em vazio obtidos pelos al

goritmos VMA e VMAD. 
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Figura 4.38: Análise comparativa dos tempos de resolução dos algoritmos 
VMA e VMAD. 
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VMAD detém um desempenho melhor que o algoritmo VMA, conseguindo 
simultaneamente, na maioria das instâncias, soluções de melhor qualidade no 
que respeita à percentagem de percurso em vazio. Recordese que na secção 
4.5, de acordo com o que se descreveu relativamente ao algoritmo VMAD, 
esperavase que este conduzisse a tempos de processamento superiores aos 
conseguidos pelo algoritmo VMA. No entanto, confirmase exactamente o 
contrário, o que se justifica pelo bom desempenho revelado pelo critério

MPV, que apesar de não "decidir a um passo", conduz o percurso em "boas 
direcções de corte" (ver o exposto na página 137), de forma a que se evi

tem redireccionamentos sucessivos do percurso (procedimento este que pode 
consumir tempo considerável de cálculo). 

Na figura 4.39, representase o tempo de resolução médio dos algoritmos 
VMA e VMAD e o número de vértices, para cada uma das 10 instâncias 
testadas. No diagrama de dispersão apresentado na figura 4.40, procura

se averiguar a existência de uma relação entre o tempo de resolução e o 
número de vértices do grafo que constitui o padrão, sobre o qual se determina 
o percurso de corte (como se referiu anteriormente, é de esperar que esta 
relação existe, que seja forte e positiva). Para tal, apresentase a equação 
da recta de regressão linear simples, bem como o quadrado do coeficiente de 
correlação linear, cujo valor é igual a 0.88. Confirmase portanto a existência 
de uma relação linear forte positiva entre as variáveis referidas. 

Na tabela 4.6 apresentamse duas medidas de desempenho dos resulta

dos obtidos nos testes computacionais realizados sobre os algoritmos VMA 
e VMAD, face ao limite inferior determinado para cada instância do PDPC 
(valores apresentados na tabela 4.2  página 146). As medidas de desem

penho referidas são as anteriormente descritas na página 150: 1 — -p^ e 
py ■ Os melhores resultados obtidos para cada instância estão assinalados 

a carregado na referida tabela. 

Na figura 4.41, representamse os dados constantes na tabela 4.6, rela

tivamente à qualidade das soluções obtidas para o percurso de corte pelos 
algoritmos VMA e VMAD, face ao limite inferior determinado para cada 
uma das 10 instâncias testadas. Segundo este critério, o algoritmo VMAD 
obtém melhor desempenho, uma vez que as soluções obtidas por este algo

ritmo se aproximam mais do limite inferior do que as soluções obtidas pelo 
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Instância 1 - LI/PC CMV/PV Instância 
VMA VMAD VMA VMAD 

pOl 
p02 
p03 
p04 
p05 
p06 

P07 
p08 
p09 
plO 

22.4% 14.2% 
17.9% 17.5% 
14.7% 12.7% 
24.1% 22.9% 

16.7% 17.6% 
28.1% 21.8% 
25.8% 25.0% 

11.9% 12.8% 
17.9% 16.7% 
19.2% 15.6% 

3.0% 5.4% 

10.9% 11.1% 
5.9% 6.4% 
7.3% 7.9% 

16.8% 16.4% 
8.1% 11.8% 
2.9% 3.2% 

6.6% 6.0% 
12.7% 1 4 . 1 % 
7.8% 10.1% 

Média 19.9% 17.7% 8.2% 9.2% 

Tabela 4.6: Comparação dos resultados obtidos pelos algoritmos VMA e 
VMAD com o Limite Inferior para o PDPC. 

algoritmo VMA (excepto nas instâncias 5 e 8, onde as soluções do algoritmo 
VMA se aproximam mais do limite inferior). 

Na figura 4.42, e de acordo com o que se referiu anteriormente, o al
goritmo VMAD consegue melhor desempenho do que o algoritmo VMA, 
uma vez que as soluções obtidas pelo primeiro possuem uma percentagem 
de percurso em vazio mais próxima da percentagem que se havia estimado 
na componente mínima em vazio do limite inferior para o PDPC, do que as 
soluções obtidas pelo algoritmo VMA. 

No apêndice A apresenta-se, juntamente com cada uma das 10 instâncias 
testadas, a melhor solução obtida para essa instância (pelo algoritmo VMA 
ou pelo algoritmo VMAD). 

4.9 Conclusão 

Neste capítulo apresentaram-se algoritmos heurísticos construtivos para o 
Problema de Determinação de Percursos de Corte (PDPC). 

Teceram-se algumas considerações relativamente à adaptabilidade ao 
problema aqui considerado, de alguns dos modelos teóricos descritos na li
teratura. Descreveu-se o procedimento adoptado para a concepção de um 
modelo para este problema, o qual se desenvolveu em duas fases de com-
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plexidade distinta. Na primeira fase considerou-se que a patela de diaman
te se encontra totalmente apoiada sobre uma superfície, na segunda fase, 
considerou-se que a patela se encontra fixa numa das suas extremidades, 
estando portanto suspensa toda a superfície na qual se realizará o corte das 
peças. 

Descreveram-se, ainda, duas variantes das heurísticas construtivas pro
postas, nas quais se introduziram novos critérios de decisão, nos casos em 
que é necessário realizar movimentos de corte em vazio. 

Focou-se um caso extremo da aplicação do algoritmo de Dijkstra, do 
qual resulta um caminho de comprimento infinito, e afloraram-se algumas 
considerações relativamente à finalização do percurso de corte. 

Finalmente, apresentaram-se e discutiram-se os resultados obtidos nos 
testes computacionais realizados sobre os algoritmos propostos. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

5.1 Conclusões genéricas 

Nesta dissertação considerou-se um problema industrial de optimização, re

lacionado com a determinação de percursos de corte. 

Começou-se por fazer uma apresentação genérica dos Problemas de Rotas 
em Arcos, bem como uma revisão bibliográfica exaustiva da literatura mais 
relevante nesta área. Descreveram-se também as relações entre os diversos 
problemas, comentou-se a sua dificuldade relativa, reviram-se as técnicas e 
algoritmos mais usados na resolução deste tipo de problemas e descreveram-
-se algumas aplicações. 

Abordou-se de seguida a componente geométrica envolvida no PDPC, 
consolidando um conjunto de conceitos geométricos fundamentais para a 
sua resolução. Descreveu-se a forma adoptada para representar as formas 
geométricas (polígonos/peças) e um conjunto de ferramentas auxiliares para 
a sua manipulação. Abordou-se também o conceito de visibilidade e desen-
volveram-se algoritmos, com uma elevada componente de inovação, para 
realizar esses cálculos. 

Posteriormente apresentaram-se algoritmos heurísticos construtivos para 
o Problema de Determinação de Percursos de Corte (PDPC). Descreveu-se o 
procedimento adoptado para a concepção de um modelo para este problema, 
o qual se desenvolveu em duas fases de complexidade distinta. Na primeira 
fase considerou-se que a patela de diamante se encontrava totalmente apoia-
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da sobre uma superfície e que, sempre que uma peça é totalmente cortada, é 
imediatamente retirada da patela. Apesar desta abordagem constituir uma 
simplificação do problema, uma vez que "encobre" restrições inerentes ao 
processo de corte cujo tratamento é um pouco mais complexo, e de se tratar 
de uma abordagem inicial para o caso que aqui se tratou, noutros processos 
industriais de corte corresponde à realidade. Além disso, constitui também 
um passo importante no processo de "aprendizagem e familiarização" com 
o problema, no qual se clarificaram e entenderam as características princi
pais que o definem. Na segunda fase deu-se um passo em frente na mode
lação da realidade, o que acarretou naturalmente complexidade acrescida. 
Considerou-se então que a patela de diamante se encontrava fixa numa das 
suas extremidades, estando portanto suspensa toda a superfície na qual se 
realiza o corte das peças. Neste caso, quando uma peça é totalmente corta
da, cai da patela. Da primeira das duas fases descritas, resultou a heurística 
construtiva VMP, da segunda fase resultou a heurística construtiva VMA. 

Desenvolveram-se ainda duas variantes das heurísticas construtivas pro
postas, nas quais se introduziram novos critérios de decisão, nos casos em 
que é necessário realizar movimentos de corte em vazio. Essas variantes 
designaram-se, respectivamente, por VMPD e VMAD. 

Os testes computacionais realizados sobre instâncias reais dos proble
mas de determinação de percursos de corte, mostraram que os algoritmos 
desenvolvidos resolvem com sucesso este tipo de problemas. 

Resumindo, os principais resultados do presente trabalho de investigação 
foram: 

• a construção de um conjunto de ferramentas geométricas para o de
senvolvimento de algoritmos de determinação de percursos de corte; 

• a aplicação, com sucesso, de heurísticas construtivas à resolução do 
problema de determinação de percursos de corte; 

• o facto de se ter abordado o problema da determinação de percursos 
de corte sobre uma superfície suspensa (que confere uma característica 
dinâmica ao problema) pode ainda ser referido como uma contribuição 
importante do trabalho realizado, uma vez que tanto quanto é do 
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conhecimento do autor, é uma característica original neste tipo de 

problemas de investigação científica; 

• a implementação e utilização efectiva, na empresa, do resultado deste 

trabalho de investigação. 

5.2 Perspectivas de desenvolvimento 

O trabalho apresentado nesta dissertação preconiza um conjunto de desen
volvimentos futuros. Estes consistirão fundamentalmente na inclusão de 
extensões às implementações realizadas, de forma a expandir o seu domínio 
de aplicação. 

Relativamente aos algoritmos heurísticos desenvolvidas e apresentadas 
no presente trabalho, pode evoluir-se no sentido de os melhorar, investimento 
esse que poderá encontrar forma nos seguintes pontos: 

1. Modificação dos critérios de decisão na escolha do vértice seguinte (ou
tras variantes aos algoritmos propostos); 

2. Flexibilização do mecanismo de redireccionamento do percurso de cor
te ("backtracking"). 

Um dos desenvolvimentos deste trabalho, a realizar a curto prazo, con
siste na implementação de Meta-Heurísticas (utilizando as heurísticas cons
trutivas implementadas como geradoras de soluções iniciais, por exemplo). 

Outra estratégia de resolução a desenvolver para o problema de deter
minação de percursos de corte, passa pela construção de modelos de progra
mação matemática para o problema. 

Finalmente, o refinamento do Limite Inferior para o PDPC é também um 
vector de actuação importante, dada a necessidade de definir um processo 
de medida da optimalidade das soluções obtidas. 

Concluindo, espera-se que o trabalho desenvolvido tenha contribuído de 
alguma forma para a área de investigação dos problemas de rotas em arcos, 
nomeadamente no âmbito da determinação de percursos de corte, e que se 
venha a revelar como precursor no desenvolvimento de aplicações práticas 
inovadoras na mesma área. 
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Apêndice A 

Instâncias utilizadas nos 
testes computacionais 

Neste apêndice apresentam-se os padrões de corte que constituem as instâncias 
utilizadas nos testes computacionais descritos no capítulo 4 desta disser
tação. Juntamente com cada instância apresenta-se a melhor solução obtida 
(pelo algoritmo VMA ou pelo algoritmo VMAD). 



178 Instâncias utilizadas nos testes computacionais 

(a) Padrão de corte pOl. 

(b) Melhor solução para pOl - VMAD. 

Figura A.l: Instância 1 
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(a) Padrão de corte p02. 

(b) Melhor solução para p02 - VMAD. 

Figura A.2: Instância 2 
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(a) Padrão de corte p03. 

(b) Melhor solução para p03 - VMAD. 

Figura A.3: Instância 3 
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(a) Padrão de corte p04-

(b) Melhor solução para p04 - VMAD. 

Figura A.4: Instância 4 
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(a) Padrão de corte p05. 

(b) Melhor solução para p05 - VMA. 

Figura A.5: Instância 5 
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(a) Padrão de corte p06. 

(b) Melhor solução para p06 - VMAD. 

Figura A.6: Instância 6 
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(a) Padrão de corte p07. 

(b) Melhor solução para p07 - VMAD. 

Figura A.7: Instância 7 
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(a) Padrão de corte p08. 

(b) Melhor solução para p08 - VMA. 

Figura A.8: Instância 8 
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(a) Padrão de corte p09. 

(b) Melhor solução para p09 - VMAD. 

Figura A.9: Instância 9 
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(a) Padrão de corte plO. 

(b) Melhor solução para plO - VMAD. 

Figura A. 10: Instância 10 
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