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Resumo

Muitas industrias t^em omo desa o en ontrar soluo~es mais e on^omi as possveis para o
problema de ortar objetos grandes visando a produ~ao de objetos menores de dimens~oes espe i adas, ou o problema de empa otar uma ole~ao de objetos pequenos dentro de objetos
grandes. Tais problemas s~ao hamados de problemas de orte e empa otamento, e s~ao, em geral,
NP -dif eis. Em muitas apli a~oes, os objetos grandes (pla as) e os objetos pequenos (itens)
t^em apenas duas dimens~oes relevantes e possuem a forma retangular. Alem disso, e omum a
restri~ao de que os ortes em ada objeto sejam de guilhotina, isto e, estes devem ser paralelos a
um de seus lados e se estender desde um lado do objeto ate o lado oposto; problemas desse tipo
s~ao hamados de problemas de orte de guilhotina bidimensional. Algoritmos para tais tipos de
problemas onstituem o tema entral desta tese.
Investigamos o problema de orte de estoque bidimensional om demandas (PCED2) (um
aso mais geral em que os ortes n~ao pre isam ser de guilhotina) e introduzimos o on eito de
padr~oes semi-homog^eneos. Fazendo uso de tais padr~oes desenvolvemos um algoritmo polinomial
uja raz~ao de aproxima~ao absoluta e 4, e mostramos que esta raz~ao e justa. Ainda utilizando
padr~oes semi-homog^eneos, desenvolvemos um algoritmo que resolve uma variante do PCED2 na
qual as pla as e os itens s~ao quadrados. Provamos que este algoritmo tem raz~ao de aproxima~ao
assintoti a entre 2;4166 e 2;6875. Ate onde sabemos, estes s~ao os primeiros algoritmos de aproxima~ao propostos para tais problemas. Desenvolvemos ainda um algoritmo para o problema de
orte de estoque bidimensional binario om rota~oes e provamos que esse algoritmo possui raz~ao
de aproximaa~o assintoti a n~ao maior que 4.
Utilizando a formula de re orr^en ia proposta por Beasley e os pontos de dis retiza~ao denidos por Herz, desenvolvemos um algoritmo pseudo-polinomial para o problema de orte de
guilhotina bidimensional om valor (PCGV2) baseado em programa~ao din^ami a. Chamamos
tal algoritmo de PCGV2PD. Este algoritmo tambem resolve uma variante do PCGV2 na qual os
itens podem sofrer rota~oes ortogonais. Apresentamos tambem um algoritmo baseado em enumera~ao expl ita e em programa~ao din^ami a para al ular os pontos de dis retiza~ao. Mostramos
que, se os itens n~ao s~ao muito pequenos em relaa~o ao tamanho das pla as, ent~ao o algoritmo
PCGV2PD requer tempo polinomial. Implementamos o PCGV2PD e resolvemos todas as inst^an ias do PCGV2 en ontradas na OR{LIBRARY. Desta amos que para uma destas inst^an ias
(men ionada ha duas de adas) n~ao se onhe ia uma solu~ao otima.

Apli amos o metodo de gera~ao de olunas para o problema de orte de guilhotina bidimensional om demandas (PCGD2), utilizando o PCGV2PD para gerar as olunas. Mostramos
tambem omo apli ar esta te ni a para resolver o PCGD2 om rota~oes (PCGDr2). Introduzimos
a ideia de perturbar as inst^an ias residuais omo forma de obter solu~oes de melhor qualidade.
Obtivemos assim quatro algoritmos heursti os. Resolvemos diversas inst^an ias do PCGD2 e do
PCGDr2 om estes quatro algoritmos, tendo obtido soluo~es otimas ou quase-otimas em todos os
asos.
Estudamos ainda uma variante do PCGD2 na qual as pla as podem n~ao ser id^enti as
(PCGD2V) e a sua vers~ao om rota~oes (PCGDr2V). Tais problemas foram muito pou o abordados na literatura. Adaptamos os metodos des ritos para o PCGD2 e obtivemos quatro algoritmos
para estes problemas. Resolvemos diversas inst^an ias do PCGD2V e do PCGDr2V om estes algoritmos, tendo obtido soluo~es quase-otimas em todos os asos.
Veri amos que os algoritmos que propomos para o PCGV2, PCGD2, PCGD2V e suas vers~oes
om rota~oes apresentaram um bom desempenho, em termos de tempo e de qualidade das
solu~oes en ontradas. Esses experimentos foram feitos om diversas inst^an ias de pequeno e
medio porte. Tais evid^en ias empri as mostram que estes algoritmos pare em ser apropriados
para resolver inst^an ias asso iadas a situa~oes reais.
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